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MIF, MFP 
og kerne-
opgaver
Så blev bogen lukket for endnu et ka-
lenderår med et meget tilfredsstillende 
resultat. Også i 2013 løste de frivillige i 
Marinehjemmeværnet kerneopgaverne og 
ydede omfattende støtte til vores samar-
bejdspartnere på det kystnære, maritime 
område. Der skal lyde en stor tak fra mig 
til jer alle for et job well done.

Vi skal holde fast i vores kerneopgaver 
og evne til at støtte Søværnet med at løse 
myndighedsopgaverne overalt i danske 
farvande i al slags vejr. Men vi skal også 
fortsat udvikle MHV, så vi forbliver en at-
traktiv samarbejdspartner. Vi skal derfor til 
stadighed råde over relevante kapaciteter 
på det sømilitære og civilt relaterede mari-
time område, også selv om det kan betyde 
en ændret struktur, flådesammensætning 
og nye uddannelseskrav.

Dette nummer af Martha beskriver to af 
de nye kapaciteter. 

Med MIF-pilotprojektet afprøver vi en 
helt ny kapacitet, der stiller meget skrappe 
beredskabs- og uddannelsesmæssige krav 
til de frivillige.

Med MFP-styrken på øvelse i 
Nordnorge har vi set modellen til en 
international anvendelse af den maritime 
bevogtningskapacitet.

Med fartøjer til de traditionelle kerne-
opgaver suppleret med 
MFP-kapaciteten 
og indsatsfartøjer 
som hurtigtgående 
reaktionsenheder  
vil vi have fremtids-
sikret – Et Marine-
hjemmeværn Med 
Mening.
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STATUS 2013

MHV resultater 2013

Eftersøgnings- og redningsaktioner: 66
Havmiljøaktioner: 6
Politisejladser: 72
Sejldage med SKAT: 31
Farvandsovervågning/dage: 200

MHV 2013: Aktivt og anerkendt
Marinehjemmeværnet lagde i 2013 over 230.000 frivillige 
timer på opgaver i samfundets tjeneste. Det er sket  
med stor opbakning fra den danske befolkning 

72 gange var Marine- 
hjemmeværnet til  
søs på opgaver for  
politiet i 2013

AF NINNA FALCK

Resultaterne for årets løste opgaver i Marinehjemmeværnet 
er opgjort, og samtidig har Hjemmeværnet taget tempera-
turen på sig selv ude hos danskerne. Det tegner alt sam-
men meget positivt.

Troværdig og relevant
Den årlige holdningsundersøgelse, som blev gennemført i 
oktober/november 2013, viser, at 85% af danskerne mener, 
at Hjemmeværnet (HJV) ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 
bidrager til at løse samfundsrelevante opgaver. De fleste ser 
altså en god mening med de mange hundredetusindvis af ti-
mer, som HJV’s medlemmer årligt yder for samfundet – helt 
frivilligt. Samtidig svarer 80% af de adspurgte, at de har 
’tillid’ eller ’stor tillid’ til, at HJV kan løse sine opgaver. Dette 
tal er vokset fra 63% i 2004.

Støtten til Søværnet er vigtig
Når analysen borer sig ned i HJV’s opgaver for Forsvaret, 
viser det sig, at Marinehjemmeværnet (MHV) nyder den 
største opbakning. 86% mener, at MHV’s støtte til Sø-
værnets overvågning af de danske farvande og havne er 
’vigtig’ eller ’meget vigtig’. Her har vi samtidig fat i MHVs 
absolut største opgave. I 2013 var værnets 30 fartøjer 
under ledelse af Søværnets Operative Kommando på 
weekendsejladser for farvandsovervågningen i tilsammen 
200 sejldage. Ud over det er MHV-Fartøjerne desuden altid 
automatisk tilknyttet farvandsovervågningen, når de er 
til søs, også selvom de er på en anden opgave. Så det er 
glædeligt, at denne store og lidt usynlige opgave alligevel 
opfattes som vigtig i befolkningen.

Politiopgaven er blevet vigtigere
MHVs opgave for politiet har været i voldsom vækst de se-
nere år. Værnet stiller skibe, gummibåde og besætninger til 
rådighed for politiet, når de skal ud at kontrollere, om reg-
lerne for alkohol, sikkerhedsudstyr, sejladshastighed, jagt 
mv. overholdes til søs. 72 sejladser med politiet blev det til 
i 2013, og det er en meget stor stigning fra 59 sejladser i 
2012 og 18 sejladser i 2011. Ligesådan er der en stigning i, 
hvor vigtig befolkningen opfatter denne opgave for politiet. 
I 2010 syntes 60%, at det var en ’vigtig’ eller ’meget vigtig’ 
opgave, og i 2013 er tallet steget til 76%. Det er en flot 
udvikling, men der er stadig lidt vej op til opfattelsen af 
Politihjemmeværnets opgaver for politiet med afspærring 
og evakuering ved ulykker samt færdselskontrol og efter-
søgning. Disse opgaver, synes næsten hele befolkningen, er 
vigtige, nemlig 93%. 

Opgaverne for Søværnet inden for eftersøgning og red-
ning samt havmiljøberedskab er ikke præsenteret specifikt 
for MHV i årets holdningsundersøgelse, som er udarbejdet 
af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
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Hjælp til uheldige nordmænd 
To nordmænd var 9. november på vej fra 
Sønderborg til Farsund ved Norges syd-
spids. De havde købet en ni tons kutter, og 
nu skulle de hjemad. De nåede dog ikke 
længere end lige fri af Lillebælt, før de fik 
problemer med maskinen. Deres gear kunne 
ikke koble ind, og nu lå de midt om natten 
og kunne ikke komme videre ved egen 
hjælp. Heldigvis lå MHV 801 ALDEBARAN fra 
Flotille 241 Odense/Kerteminde samme nat 
i Juelsminde Havn med en besætning, som 
var på farvandsovervågning for Søværnet. 
ALDEBARAN blev sendt ud til havaristen af 
Søværnet, og de uheldige bådkøbere blev 
trukket til Juelsminde, hvor de kunne få 
deres gear repareret. Det blev en lang nat 
for alle, og klokken 05.00 sagde to taknem-
melige nordmænd farvel til besætningen på 
ALDEBARAN, som lige fik en time på køjen, 
inden de igen skulle videre på farvandsover-
vågning.

Hjælpen var hurtigt ude, fordi ALDEBARAN 
lå klar med en besætning i Juelsminde Havn

MHV-instruktører  
i Rwanda
Marinehjemmeværnets to SAR-specialister 
(search and rescue), John Strøbæk og Bjar-
ne Toft Madsen, var i december taget ned 
til den afrikanske varme for at undervise 23 
østafrikanske flådeofficerer i eftersøgning og 
redning. 

Kursisterne skulle blandt andet lære om, 
hvordan man organiserer en eftersøgning, 
og hvordan man kan beregne et søgeom-
råde på søkortet i forhold til strøm, vind og 
vejr. Kursisterne kom fra medlemslande i 

East African Standing Force, og undervis-
ningen foregik i et nordisk samarbejde for 
kapacitetsopbygning i Østafrika. De to in-
struktører, som ellers er meget erfarne, når 
det kommer til undervisning ude i verden, 
fik igen nye oplevelser med hjem. 

”Nogle kursister talte mere fransk end 
engelsk, så de måtte samarbejde med kol-
legaer, som kunne støtte dem. Ligesådan 
skulle der også reserveres tid i skemaet til, 
at kursisterne kunne bede. Det hele skulle 

balanceres”, fortæller Bjarne Toft Madsen, 
som også måtte indrette undervisningen 
til afrikanske vejrforhold som monsunen, 
stærke oceanstrømme og regntider samt 
det meget forskellige materiel i de forskel-
lige lande. 

”Det var fagligt meget udfordrende, og 
så gav det en unik mulighed for at lære 
andre kulturer at kende. Vi har virkelig fået 
netværk og mødt en masse spændende 
mennesker”, fortæller John Strøbæk.
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Bjarne Toft Madsen vejleder ved søkortet
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Marinehjemmeværnet har produceret 
nye informationsmaterialer, der kan 
anvendes ved de mange informations- og 
hverveaktiviteter, som snart har højsæ-
son. 

Hvert distrikt har et udstillingssystem 
kaldet 'bagvægge'. De kan lånes til sær-
lige udstillinger, som kræver mere end 
det basale udstillingskit med cafébord, 
klapskilt og windbanner. Dette udstil-
lingssystem er nu suppleret med en ren 
MHV-bagvæg, som viser opgaverne ved 
de sejlende flotiller og MFP.

Samtidig er en gammel kending på op-
fordring blevet opdateret. Det er en ret 
grundig folder i A5 størrelse, som på 12 
sider fortæller om Marinehjemmeværnets 
opgaver, materiel og medlemskab. 

Tidligere i 2013 er en rekrutteringsfol-
der til MFP blevet opdateret og genop-
trykt, og der skulle også stadig være 
engelsk/tyske MHV-foldere på lager. 
Fordeling af foldere og udlån af udstil-
lingssystemer aftales med distriktets 
informationselement.

Største stormøde
Med 110 deltagere til ’Stormødet for flotil-
lestabe’ 8. -  9. marts i Marinehjemme-
værnsdistrikt Vest blev der sat ny rekord. 
Weekenden startede traditionen tro med 
status fra Chefen fra Marinehjemmeværns-

distrikt Vest, kommandørkaptajn Arne Peter-
sen, og ellers var dagene spækket med 
indlæg fra distriktets officerer og Chefen for 
Hjemmeværnet samt ikke mindst en masse 
tid til spørgsmål og debat.  

Den er grei!
Nordmænd er glade  
for MHV-kursus
I februar blev der talt syngende norsk 
på ’Assisterende Motorpasserkursus’ på 
Slipshavn. Syv ud af 18 kursister kom fra 
det norske Sjöheimevern, og de var på kur-
sus i Danmark som en del af samarbejdet 
mellem de nordiske hjemmeværn. I Norge 
kan man ikke tilbyde samme kursus, og der 
var stor tilfredshed med at kunne tage til 
Danmark. ”Undervisningen her i Danmark 
er god med virkelig dygtige instruktører, 

som behersker faget og formidler det på 
en fin måde. Det er meget værdifuldt at 
kunne råde over tre fartøjer til de praktiske 
opgaver, og faciliteterne her på Slipshavn 
er virkelig gode”, fortæller kvartermester 
Marius Snekvik, skibsteknisk officer ved 
Sjøhemievernets Uddannelses- og Kompe-
tencecenter. De norske kursister fik ikke 
særbehandling, og de klarede sig fint i den 
danske undervisning. 
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VI DÆKKER DANMARK
– så langt når vi ud på 2 timer

Marinehjemmeværnets 30 grå fartøjer og deres hurtig gående 
gummibåde ligger jævnt fordelt i havne over hele landet. 
De er alle på beredskab døgnet rundt – altid klar til at rykke 
ud inden for en time, hvis liv eller havmiljøet er i fare.

Søværnet
Eftersøgning og redning til søs, farvandsovervågning 
og inddæmning af olieudslip med flydespærringer.

Politiet
Patruljesejladser med kontrol af alkohol, jagttegn, 
speedbådscertifikater og redningsveste mv.

Skat
Patruljesejladser med kontrol af fritids- og erhvervs-
sejlere for smugleri og korrekte toldpapirer mv.

Flyvevåbnet
Træning af helikopterbesætninger til redningsopgaver.

Universiteterne
Sejladser med havforskere, som skal hente data til  
deres projekter. 

Kystdirektoratet
Sejladser, hvor der filmes under vand, tages prøver  
af havbunden mv.

VI løSER oPgAVER FoR MANgE SAMARbEjDSPARtNERE

Aktionsradius ved  
to timers sejlads

Fartøj

Marinehjemmeværnet
- dækker Danmark, styrker sikkerheden!Marinehjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen

Overgaden oven Vandet 62B • 1415 København K 
Tlf.: 7245 2000 • E-mail: marine@hjv.dk • www.hjv.dk/mhv FE
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udstilling  
og folderNy

tIl lANDS, tIl VANDS  
og UNDER VANDEt
Maritime Force Protection kan hurtigt og mobilt indsættes 
med deres Kommandokøretøjer og trailer baserede hurtig-
gående gummibåde. 

Styrken kan udføre bevogtning, afvisning af fartøjer,  
afsøgning af havbund med sonar og mange andre opgaver.

MARItIME FoRCE PRotECtIoN
I sikker havn
Maritime Force Protection er en særlig styrke, som er specialiserede 
i beskyttelse af skibe. 

Det kan være flådefartøjer eller civile skibe i havn, på vej i havn eller 
til ankers uden for havnen. Og det kan foregå i civile havne eller på 
flåde- og marinestationer. 

En fleksibel styrke
Maritime Force Protection deltager desuden i eftersøgning og redning 
til søs, i havmiljøopgaver og udfører patruljering med Politi og Skat. 

Styrken arbejder kystnært, og de fleksible små enheder kan også 
indsættes til opgaver i søer og større vandløb.

Foto: Ninna Falck

Syv ud af 18 motorpasserkursister var fra Norge

Ny bagvæg med to sider

Ny folder

Auditoriet i Nymindegab var fyldt
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Storm på Slipshavn:  
Fra halvø til ø
Marinehjemmeværnets skole, som ligger  
på halvøen Slipshavn, fik vand helt op til 
dørtrinnet ved hovedbygningen, da stormen, 
Bodil, hærgede landet 5. og 6. december.

”Vi var varslet om oversvømmelsen, som 
blev så høj herude, at Slipshavn blev en ø. 
Næsten en km af vejen herud blev over-
svømmet, og vandet gik næsten op over 
dørtrinnene til både ’Filmsalen’ og hoved-

bygningen”, fortæller orlogskaptajn Erik 
Grubak, Chef for Marinesektion Slipshavn. 
Vandet gav ingen skader bortset fra lidt 
vand i den såkaldte ’tyskerbarak’, som al-
ligevel skal rives ned. 

Belært af store oversvømmelser i 2006 
var man forberedt på Slipshavn. 

”Vi har en vagtordning, og vi har plader 
med gummilister til alle yderdøre, som skal 

skrues fast og sandsække til at lægge  
op. Det fik vi gjort i god tid. Vi har også  
en aftale med det lokale hærhjemme-
værnskompagni om at låne deres fire-
hjulstrukne lastbil, så vi kan komme til  
og fra herude, og så var både det kom-
munale beredskab og elselskabet meget  
opmærksomme på os”, fortæller Erik  
Grubak.

Foto: Erik Grubak

Slipshavn var tidligt på aftenen ved at slippe 
taget til fastlandet. Det blev meget værre

Hjemmeværnets nye kommitterede, 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), 
har siden sin tiltrædelse i november været 
meget omkring i Hjemmeværnet, og 
han har efterhånden fået hilst på mange 
medlemmer og ansatte. I Marinehjem-
meværnet trådte han direkte ind i den 
maritime julevarme, da han optrådte som 
gæstetaler ved årets nytårsgudstjene-
ste i Holmens Kirke. Der var stadig lys i 
juletræerne ved kirkens alter, da Bjarne 
Lausten fra prædikestolen roste årets 
frivillige indsats og talte om fællesskabet. 
Hans tale lå i fin tråd med årets prædiken 
af orlogspræst Anette Molin Brautsch, der 
handlede om det friske nye år, om efter-
tænksomhed og om fællesskabet. Den 
nye kommitterede, som synes, at det var 

ret overvældende at tale fra prædikesto-
len i Holmens Kirke, var straks sprunget 
til, da han fik tilbuddet. ”Det er en fin 
måde, at møde de frivillige medlemmer af 
Hjemmeværnet på sådan en dag”, under-
stregede han. Og Bjarne Laustsen fik da 
også en snak med mange marinere efter 
gudstjenesten, hvor kirken traditionen tro 
var vært ved et lille traktement.

En fin måde at mødes
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Døren til 'Filmsalen'
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Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen, på prædikestolen i 
Holmens Kirke
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056’eren 
udvikles
En meget stor del af Marinehjemmeværnets aktiviteter 
ved både de sejlende flotiller og Maritime Force Pro-
tection registreres og indsamles via formularen, ’MHV 
056-Aktivitetsrapport’. Det er i dag en onlineregistrering, 
og den udvikles løbende. Det er senest blevet muligt at 
se og udskrive alle sine 056'ere. Man kan trække en sta-
tistik på sine data ned til enkeltbesætninger eller enkelte 
opgaver, og der kan laves træk på ønskede perioder. Det 
bidrager til det samlede overblik og støtter den enkelte 
fartøjsfører eller delingsfører i planlægningen af f.eks. 
enhedsuddannelse.

Der er hele tiden fokus på at gøre det lettere at ud-
fylde og indsende rapporterne, og på http://mhv056.hjv.
dk bag login ligger en vejledning og kontaktoplysninger, 
hvis man har behov for til hjælp med teknikken.

Alvor og store grin  
ved chefsamlingen
250 underafdelingschefer i Hjemmeværnet fik både en kick-start til 2014 og 
et fælles godt grin, da de 11. og 12. januar var samlet af Chefen for Hjem-
meværnet til den årlige chefsamling. Det var en god lang weekend med 
briefinger om status, nyt materiel, strømpile og udfordringer samt work-
shops om fremtidige opgaver. De mange vigtige drøftelser blev lørdag aften 
passende sat i perspektiv ved et indlæg af ’Biker Jens’, som på sin helt egen 
måde fik sat tankerne i sving om ikke at sætte hinanden i bås. Hans ople-
velser fra tiden i Robinson Ekspeditionen og med truende muskelmænd på 
amerikanske barer fik de helt store latterbrøl frem i forsamlingen. Læs mere 
om chefsamlingen i HJV-magasinet.

Hent information og hjælp på MHV-siden

11 elever og deres instruktører på, Maritimt 
Alment Befalingsmandkursus, smed 6. marts 
alt, hvad de havde i hænderne, og strøg 
til søs, da der kom en alarm fra Søværnet. 
Holdet afgik lynhurtigt fra Slipshavn om 
bord på MHV 911 BOPA med kurs mod 
Storebæltsbroen, hvor en motorbåd var i 
problemer. De nåede frem samtidig med 

Søværnets skib, ROTA, 
som tog sig af hava-
risten. Så en halv 
time efter alarmen 
var kursisterne al-
lerede tilbage på 
Slipshavn med 
BOPA igen, 

og undervisningen kunne fortsætte. ”Som 
det er sket for skolens elever så mange 
gange før, omstiller man sig lynhurtig til den 
skarpe opgave”, forklarer instruktør, premi-
erløjtnant Kenneth N. Kristensen, og tilføjer; 
”Vi er jo altid klar”.

Vi er jo altid klar

BOPA afgår fra Slipshavn (arkivfoto)
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Det store grin var fremme, da Biker Jens var på
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Døren til 'Filmsalen'
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Forsøg:  
Lille, hurtigt 
indsatsfartøj testes
Marinehjemmeværnet har for et år  
lejet et helt nyt og hurtigt fartøj. 
Målet er bedre opgaveløsning, og det  
stiller krav til både fartøj og besætning 

Kan Marinehjemmeværnet optimere sin 
opgaveløsning med et hurtigere fartøj? Kan 
små besætninger rykke ud på 30 minutter, 
og kan de styre de høje hastigheder? 

Tre flotiller har siden december været i 
gang med at teste Marinehjemmeværnets 
nye Maritime Indsatsfartøj, eller MIF som 
det kaldes. Flotille 244 Svendborg, Flotille 
243 Faaborg og Flotillen på Ærø er udvalgt 
til at gennemprøve det nye fartøj, som 
Hjemmeværnet har lejet af Tuco Værft fra 
Faaborg i et år. MIF’en er et kulfiberfartøj 
af en helt ny serie kaldet C-guard, som 
Tuco Værft har udviklet til netop den type 
opgaver, Marinehjemmeværnet ønsker at 
effektivisere indsatsen omkring. 

Ønskeliste til MIF’en
Marinehjemmeværnet satser især på at ef-
fektivisere politiets og Skats patruljesejladser. 
Når det drejer sig om at indhente lovover-
trædere til søs, vil Skat og politiet på deres 
patruljer stå stærkere med et hurtigt fartøj. 
Det har vist sig, at MHV-gummibådene ikke 
er optimale, når for eksempel fartsyndere kan 
sejle fra lovens lange arm.

Med en grundbesætning på kun to mand 
M/K og et lille fartøj, der hurtigt kan indsæt-
tes, skal MIF’en også kunne levere et hurti-
gere beredskab til mindre støtteopgaver  
til fritidssejlere samt redningsopgaver, 
herunder transport af patienter. Patient-
transport er efterspurgt af mange øsam-
fund, hvor f.eks. tåge kan forhindre en akut 
helikopter i at nå frem. MIF’s egnethed 
til patienttransporter vil blive testet i Det 
Sydfynske Øhav.

Endelig skal det også testes, hvordan 
MIF’en generelt kan indgå i beredskabet 
med hensyn til at trække flydespærringer 
ved olieudslip og bistå med slukning af 
brande ved hjælp af søbrandsprøjte mv. 

De tre testflotiller har fået hver deres 
prioriterede testopgaver, og der er lavet 
en rotationsplan med en 14 dages tørn ved 
hver flotille.

Nyt fartøj, ny organisation 
Først og fremmest og fuldstændigt af-
gørende så skal forløbet afdække, om 
Marinehjemmeværnets gaster kan håndtere 
et hurtiggående fartøj, og om de kan løfte 

et beredskab på 30 minutter med de små 
fleksible enheder.

Det kræver en ny måde at tænke sejlads 
på. Farten ændrer vilkårene for sejladsen, 
og samtidig er MIF’en hverken en gummi-
båd eller et af de grå fartøjer. Den har en 
indretning og en måde at skulle manøv-
reres på, som ikke er helt den, man ellers 
kender i Marinehjemmeværnet. Der skal 
tænkes sejladsplanlægning på en ny måde, 
og samarbejdet om bord er væsentligt 
anderledes.

Grundbemandingen på MIF’en er en far-
tøjsfører (FARF MIF) og en assisterende na-
vigatør (NAV MIF). De kan alt efter opgaven 
suppleres med to politibetjente, to toldere, 
plejepersonale eller to yderligere gaster.

Uddannelse til MIF’en
De gaster, som skal indgå i MIF-besætnin-
ger, skal omskoles og uddannes til at sejle 
det nye, hurtige fartøj. FARF MIF adgangs-
krav er duelighedsbevis og SRC-certifikat, 
og NAV MIF bør have duelighedsbevis. 
Alle skal gennemføre to kurser for at blive 
udtjekket til MIF: 

AF NINNA FALCK
FOTO: OLE FRIIS
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1. Grundmodul
• Mini-motorpasser
• Fartøjshåndtering, manøvrer
• Instrumentuddannelse (radar og IxBlue)

2. Sejladsmodul
• Organisation og arbejdsfordeling mellem 

FARF og NAV
• Relativ bevægelse; undvigemanøvrer 

ved høj fart
• Sejladsplanlægning - brug af radar og 

IxBlue
• Sejlads i simulator (navigation og undvi-

gemanøvrer)
• Praktisk prøve. Sejlads med 30 knob

I skrivende stund er der gennemført uddan-
nelser af i alt 11 FARF MIF og en NAV MIF, 
og der udestår udtjekning af yderligere 10 
gaster. 

Forsøgsperioden kører til 15. november 
2014, hvor lejekontrakten med Tuco Værft 
udløber. MIF’en er nu operativ, og det er 
meddelt samarbejdspartnerne ved Søvær-
net, politi og Skat.

MIF-gaster: Nyt og udfordrende
Menig Kristian Ravn Lejbøl og menig Ole 
Brødsgaard fra Flotille 244 Svendborg har 
begge prøvet MIF’en og har gennemført 
de to MIF-uddannelsesforløb. De er begge 
sprunget til opgaven, fordi det er spæn-
dende at prøve noget nyt og være med til 
at påvirke fremtiden. 

Fartens betydning
Fartens betydning for måden at sejle på er 
en stor udfordring. Sejladsplanlægningen 
med MIF laves med fokus på højhastig-
hedssejlads og altid til dårlig sigt, hvor 
man skal navigere efter instrumenterne. 
Ruten planlægges med et langt lige opløb 
inden snævre løb, så man når at ligge 
helt rigtigt placeret og støt på kursen. Der 
planlægges med bløde drej i god tid, og så 
et forsinket drej ikke bliver katastrofalt.

”Det er nærmest en mental udfordring, 
at man skal lære at dreje i så god tid”, 
siger Ole Brødsgaard, og Kristian Lejbøl 
supplerer; ”Man skal simpelthen tænke på 
en anden måde, og ikke mindst skal man 
også være bevidst om reaktionstiden. Hvis 
man bliver i tvivl, når man sejler hurtigt, 
så skal man stoppe”. 

Som driver og co-driver 
Kommunikationen mellem NAV og FARF er 
altafgørende ved høj fart.

 ”Under sejladsen sidder NAV til bagbord 
ved det elektroniske søkort, og FARF til 
styrbord ved rat, gashåndtag og radar. 
FARF skal kunne sejle båden sikkert for 
fuld fart og under hensyn til den øvrige 
trafik og er meget afhængig af de meldin-

ger, NAV giver, om placering i forhold til 
ruten, forslag til korrigerende kurser mv. 
Det er lidt som driver og co-driver i rally”, 
forklarer Kristian Lejbøl.

Beredskab – et spørgsmål om at 
være nok
Den anden store ting, der skal høstes 
erfaringer med, er de 30 minutters bered-
skab. Kristian Lejbøl har let ved at nå ned i 
havnen. Det har Ole Brødsgaard ikke altid, 
og han er usikker på, om beredskabet kan 
holde.

”Det bliver spændende, om vi kan 
lave en vagtplan, så det kan komme til 
at fungere i flotillen. Det kræver en vis 
volumen at lave en robust vagtplan, og jeg 
mener ikke, at de fire MIF-folk, vi har fået 
uddannet i Svendborg nu, vil være nok 
til at få dækket vagterne. Vi skal mindst 
være de seks, som det også er planen”, 
understreger Ole Brødsgaard, som nok 
mener, at man kan komme hurtigt af sted 
med to mand i MIF’en, han tænker mere 
på, at der altid skal være to gaster, som er 
i tilstrækkelig fysisk nærhed af MIF’en.

MIF-gasterne Kristian Ravn Lejbøl (t.v.) og Ole Brødsgaard
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Maritimt indsatsfartøj  
i detajler
MIF’en er ikke bygget specielt til Marine-
hjemmeværnet. Fartøjet er seneste skud på 
stammen i Tuco Værfts Guard-serie, og ty-
pen hedder C-Guard. C-Guarden ligner dog 
ikke helt sig selv længere, efter at værftet 

sammen med Marinehjemmeværnet har 
lavet et par ændringer i konstruktionen og 
har udrustet fartøjet med det nødvendige 
udstyr til opgaveløsningen og sikkerheden 
om bord.

AF ORLOGSKAPTAJN CASPER MAX LARSEN, 
REDERKONTORET
FOTO: OLE FRIIS

Toplanterne og projektør Targabøjle på agterkanten af styrhustaget 
med radardome, blå blink, VHF antenne og 
nationalitetsflag 

Luge til underlasten

Bådsæt med nødraketter

Håndliste Elektronisk søkort

Trackball til  
elektronisk  

søkort

FORSØG: MIF

10 MARTHA  |  Nr. 1 2014



Fakta om 
MIF’en
Længde: 9,5 meter 
Bredde: 2,7 meter
Dybgang; 0,45 meter
Motor:  Hyundai Seasall S250
Vægt: 1.900 kg (plus MHV udstyr)
Tophastighed: 35 - 38 knob
Besætning: 2 personer 
Plads i alt: 4 personer plus en båre
Udholdenhed: Max 14 timer

MIF er bygget med kulfiberskrog, som 
gør den både lettere, hurtigere, stær-
kere og billigere i brændstofforbrug. 
MIF’en kan indsættes i beskyttede 
farvandsafsnit, men vil ikke kunne ind-
sættes i åbent farvand i dårligt vejr.  
Der er ikke overnatningsmuligheder 
om bord.

VHF radio, bowtruster kontrol, manøvrehåndtag, skibsrat, motorinstrumenter, radar

MotorrummetDybdesug til køling af motor

Agterdækket med Z-drev og badelejder Slæbepullert på agterdækket

Joystick  
til  

bowtruster

Radarbillede

Instrumenter:  
omdrejningstæller,  
motortemperatur,  

olietryk,  
brændstofmåler.

Instrument  
til  

motorstyring
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SOCIALE MEDIER

Tænk 
før du 
taster
Hvordan skal man agere på 
de sociale medier? ’Sund 
fornuft’ er det hurtige svar. 
Men det kan godt 
suppleres med nogle helt 
konkrete gode råd. Læs 
nogle af dem her 

AF HELLE KOLDING OG NINNA FALCK

Sociale medier er der, hvor du taler - eller 
’interagerer’ – forholdsvis offentligt med 
andre på nettet – f.eks. på Facebook, Twitter 
og Youtube. Det er fantastiske medier, hvor 
vigtige budskaber om livet, jokes, verdens-
nyheder og ’krammere’ deles mellem venner, 
familie, kollegaer og i alle mulige grupper 
og interessefællesskaber. De sociale medier 
underholder os, de giver os information og 
holder os opdaterede på vores venner, og 
de får os til at føle os i live, når vi kan dele 
vores oplevelser og få respons.

Privat eller offentligt?
Det er for det meste meget hyggeligt, og 
derfor glemmer vi OFTE, at små meddelel-
ser på de sociale medier kan få en anden 
betydning eller endda helt uventede konse-
kvenser, hvis de pludselig smækkes op på 
en avisforside eller dukker op i en helt anden 
sammenhæng. Facebook og Youtube er ikke 
private klubber. Det, du skriver og lægger 
op, skal i princippet kunne klare at komme 
på forsiden af Ekstra Bladet. 

Mange skriver små oplysninger på Face-
book eller Twitter som en hurtig indskydelse 
eller en besked til venner her og nu. Og 
det er kun tænkt til venner eller familie. 
Det er jo sjovt og spændende at kunne 
fortælle dem, at man pludselig har oplevet 
en fantastisk SAR, hvor nogle plakatfulde 
svenskere flød rundt i Øresund uden mere 
fuel til motoren, eller at man på øvelses-
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stogt til udlandet lige har været til en kanon 
reception og skåle i en enkelt fadøl med 
chefen for en engelsk fregat. Man glemmer 
bare, at det lille billede eller den korte tekst, 
der sendes ud i cyberspace, kan rumme så 
mange uanede oplysninger og signaler, som 
det egentlig slet ikke var meningen, man 
ville viderebringe. 

Frihed og ansvar
Ethvert menneske har ret til at ytre sin 
mening, og i Danmark har vi altid sat netop 
ytringsfriheden meget højt. Marinehjem-
meværnet vil på ingen måde krænke eller 
begrænse retten til at ytre sig. Men det 
kan godt betale sig, at alle lige bruger et 
splitsekund på at tænke sig om, INDEN man 
bruger den hæderkronede ytringsfrihed. Det 
står jo folk frit for, hvis de på Twitter eller 
Facebook skriver til vennerne, at ’chefen er 
en klaphat, og kollegerne er nogle fjolser’, 
men det kan godt få konsekvenser alligevel. 
Og husk, der er andre rettigheder og love 
end ytringsfriheden – for eksempel injurie-
lovgivningen, racismeparagraffen osv – og 
der er nogen, som har tavshedspligt. Det 
gælder også på de sociale medier.

Tænk på signalerne
Men hvad er det for et signal, vi sender til 
offentligheden, når vi glade fortæller om 
hyggesejladser med masser af god mad, 
eller viser billeder hvor vi for sjov står og 
er useriøse med våben, eller hvis vi f.eks. 
brokker os voldsomt over MHV-materiel eller 
er tydeligt sure på hinanden?

Det er en hårfin balance. De sociale 
medier er et stærkt netværk til at udbrede 
gode budskaber, som når vi for eksempel 
gerne vil fortælle om en spændende og 

indholdsrig fritid og om kammeratskabet. 
Vi skal bare hver eneste gang tænke os 
om og bruge den sunde fornuft, inden vi 
lægger tekst eller billeder ud i cyberspace. 
Uanset hvor harmløst det end kan synes, så 
er og bliver det ikke kun en hilsen fra dig til 
dine venner. Det er i princippet til alle. Og 
tit repræsenterer du ikke kun dig selv men 
hele Marinehjemmeværnet, når du skriver 
noget på MHVs grupper og sider eller viser 
MHV-begivenheder på din egen profil på 
Facebook eller på Youtube og Twitter.

Ting det kan være værd at tænke på,  
når du er på Facebook, Youtube mm. 

Generelt:
• Potentielt kan ALLE komme til at se og læse, hvad du lægger ud: 

Din chef, generalen, skattefar, dine børns venner, din lærer, che-
fen hvor du søger job, Ekstra Bladet, jobcenteret ...

• Tænk dig om med billeder. Profilbilleder på Facebook kan for det 
meste googles på navnet, og alle dine billeder på Facebook kan 
kopieres af andre. 

• Tænk over, at billeder og film kan tilhøre andre. Du kan få en 
regning, hvis du bruger det.

• Vis hensyn til personer, som ikke vil figurere på facebook eller 
Youtube. 

• Tænk på, at det, du 'liker', siger noget om dig.
• Pas på med at lægge alt for private oplysninger ud om dig selv som 

f.eks. privatadresse og telefonnumre, der kan søges på krak.dk 
• Pas på med at skilte med, at du tager på ferie. Det kan være et tip 

til indbrudstyven.
• Tjek dine ’privatindstillinger’ på Facebook. Måske er din profil åben 

for alle.
• Vær altid kritisk over for underlige beskeder/chats om samarbejde, 

parforhold, pengestøtte osv.  
• Vær kritisk over for beskeder/chats fra dine venner med korte for-

muleringer og links. Det kan være virus fordelt via hackede profiler. 
• Kender du dem, du bliver venner med? Nogen kan være interes-

serede i at få adgang til dit netværk. Når du siger ja til venskab, 
blåstempler du også vedkommende over for dine venner.

I forhold til MHV:
• Gør dig klart: Er du en privat person eller repræsenterer du MHV? 

Kan andre skille det ad, hvis du f.eks. bærer uniform på dit profil-
billede?

• Undgå at dele informationer, der ellers vil være ’klassificeret’, hvis 
de stod i et signal.

• Undgå MHV-billeder med alkohol samt billeder, hvor man er be-
vidst useriøs omkring våben.

• Alle kan dumme sig, men MHV vil ikke være med i ’Americas Fun-
niest Home Videos’. Læg ikke de dumme filmklip og billeder ud. De 
bliver delt meget voldsomt.

• Vær reglementeret påklædt, hvis du optræder i uniform – også på 
billeder.

• Tænk på om der er ofre, der bør tages hensyn til, i de historier, du 
lægger ud.

• Hvis du vil starte en gruppe om flotillen eller fartøjet, bør du 
afklare det med flotillechefen.

• Husk: Ingen grupper er rigtig private eller lukkede, når der er mere 
end to personer i dem. Medierne er begyndt at citere fra lukkede 
grupper på Facebook.

• Tænk på, hvordan du ’taler’. Nedgørende og meget kritiske for-
muleringer er sjældent godt for noget. Man fortryder tit, hvis man 
skriver i vrede. Klag ad kommandovejen, og skriv evt. hellere en 
privat besked/chat til den, du er irriteret på i stedet for en offentlig 
kommentar eller status.
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Kaos i havnene  
under Bodil
Stormen Bodil skabte kaos i store dele af landet.  
I flere havne stod vandstanden langt over kajkanten, 
og i flotillerne blev der kæmpet for at passe på  
skibene i det ekstreme vejr

Lige midt i juletravlheden kom hun: stormen 
Bodil. Torsdag den 5. december var der 
stormvarsel over hele landet, og trafikken 
blev voldsomt berørt. Men det var intet i 
forhold til skaderne efter den oversvøm-
melse, der fulgte i kølvandet på Bodil. 

Vestkysten, Limfjorden og Storebælt blev 
ramt, men mere uforberedte var man på 

de rekordhøje vandstande i Øresund og 
ikke mindst i Roskilde Fjord fredag den 6. 
december. I Marinehjemmeværnet måtte 
man ud at holde øje med fartøjerne, som lå 
alt for højt i havnene i den stride vind. Der 
der måtte gribes ind på forskellig vis for at 
forebygge ødelæggelser på skibene. 

AF NINNA FALCK

STORM I ESBJERG: LYØ LØFTET 
50 CM OVER KAJKANTEN
Fartøjsmester i Flotille 131 Esbjerg, løjtnant 
Andreas Kristensen, var forberedt på både 
storm og højvande, men at vandet steg så 
hurtigt, havde han ikke helt regnet med. 

”Vi var godt ramt ude ved Vestkysten, og 
ikke mindst i Esbjerg”, fortæller Andreas 
Kristensen, som allerede onsdag den 4. de-
cember begyndte at forberede sig på stor-
men. Flotillens fartøj, MHV 904 LYØ, fik en 
ekstra trosse forud for stormen, og torsdag 
formiddag var Andreas i havnen igen for 
at give LYØ et par landtrosser mere, mens 
han ventede på Bodils ankomst. Den var 
annonceret til klokken 16.35, men allerede 
klokken 14.30, da Andreas var forbi havnen 
igen, stod vandet 50 cm over kajkanten, og 
det var på høje tid at få strammet løkkerne 
fra springene og fjerne landgangen, som 
næsten stod lodret op ad skibet. 

Konsekvenser
LYØ fik ingen skader. 

Erfaring
I Esbjerg er man vant til højvande og blæst. 
Derfor er LYØ ekstra sikret med to storm-
stolper, som sikrer, at skibet ikke bliver 
presset imod kajen, men ligger med fender-
listen op ad stolperne.

”Vi har en ekstra trosse, som holder 
skibet til stolperne, og her skal man så lige 
være opmærksom, når vandet falder, så 
skibet kommer fri af stolperne igen, inden 
det går galt”, fortæller Andreas Kristensen.

En anden ting, man skal være opmærk-
som på – og som nær var gået galt i 
Esbjerg, fordi vandet steg så overraskende 
hurtigt – er, at springene kan slippe pul-
lerterne. Med de almindelige runde pullerter 
kan springenes store løkker flyde op med 
vandet og slippe taget, hvis en oversvøm-
melse går op over pullerterne, som det skete 
ved Bodil. Det kunnet have udviklet sig 
alvorligt, og Andreas overvejer, om det ikke 
kunne være en fordel med en anden løsning.

En presenning blev flået

Esbjerg Havn oversvømmet Gaster kørt tørskoede om bord
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STORM I STRUER:  
MANØ FIK SKRAMMER
Fartøjsmester i Flotille 122 Thyborøn, over-
sergent Bjarne Thyrrestrup, var varslet om 
stormen og holdt skarpt opsyn med flotillens 
fartøj, MHV 902 MANØ, som alligevel fik lidt 
skrammer i blæst og højvande.

Natten mellem torsdag den 5. og fredag 

den 6. december steg vandstanden i Struer 
Havn, hvor MANØ har basehavn. 

”Ved midnat stod vandet 20 cm over kaj-
kanten, og indsejlingen til havnen stod i ét. 
Det eneste, man kunne se af indsejlingen, 
var den røde og den grønne bøje”, fortæller 
Bjarne Thyrrestrup.

”Jeg tog ned og kiggede hver anden time. 
Det var i de store vaders for at komme ud til 
skibet. Jeg sørgede for ekstra fortøjninger, 
så der var seks i stedet for fire. Vinden, som 
kom fra vest, var ikke problemet. Det var 
vanddybden. Vandet stod helt op i gaderne 
inde i byen. Vandet stod så højt, at jeg ikke 
kunne holde fenderne nede i vandet, og så 
begyndte skibet at ramme kajkanten. Jeg 
kunne først få fenderne i vandet mellem 
skib og kaj efter midnat.”, forklarer Bjarne 
Thyrrestrup.

Konsekvenser
MANØ fik hul i bølgebryderen, som skurede 
ind mod kajkanten, landkablet blev ryk-

ket over, og presenningen på gummibåden 
blev flosset, fordi den var blevet rusket af 
blæsten. Andre skibe i havnen fik tilsvarende 
skader.

Erfaringer
”Hvis vi får højvande igen, så bliver skibet 
flyttet til inderkajen, hvor kajkanten ligger 
højere, og hvor der er dæk på kajkanten 
som fendere. Det har vi nu lavet en aftale 
med havnen om. Desuden skal presennin-
gen gøres ekstra godt fast i stærk vind, og 
så skal skibet være koblet med et længere 
kabel til en anden gang”, siger Bjarne Thyr-
restrup.

STORM I HUNDESTED: SIKREDE 
LØSREVET MUSEUMSSKIB
Efter en torsdag med storm kom oversvøm-
melserne i kølvandet på Bodil til Hundested 
fredag den 6. december. Fartøjsfører, løjt-
nant Peter Bærentzen, og flere af hans kol-
legaer fra Flotille 361 Isefjord var på havnen 
af flere omgange for at passe på deres skib, 
MHV 905 ASKØ – og på resten af havnen, 
skulle det vise sig.

ASKØ var ekstraordinært udstyret med 
nye og stærkere trosser, og det var en stor 
fordel både torsdag og ikke mindst fredag, 
hvor der herskede totalt kaos i havnen. 
Klokken 16.30 var kajkanten oversvømmet 
med 30 cm. Der blev ført forstærket tilsyn 
med ASKØ under hele stormen, undtagen 
da politiet frarådede al udkørsel.

Vinden kom ind fra nord/nordvest. Havnen 
var under et usædvanligt pres, og molerne 
blev nedbrudt. Museumsskibet, H.V. RAVN, 
lå på sin plads op ad molen ud mod havne-
hullet, og omkring klokken 14.00 sprang den 
sidste trosse. RAVN lagde sig så på tværs 
og spærrede blandt andet for ASKØ, som 
ikke kom på SURVEX den weekend. Klokken 
18.00 var situationen, at RAVN var ved at 
knuse et andet skib og kunne ende med at 
ramme ASKØ. Havnefogden spurgte, om 
flotillen ville assistere med at sikre skibet, 
inden det lavede mere ravage i havnen. En 
flok gaster hentede tovværk og tog ASKØs 
gummibåd og sejlede over til RAVN, som 
blev surret fast. En aktion der krævede stor 
forsigtighed, så ingen kom galt af sted.

Konsekvenser
”Vi var forberedte og heldige, så vores 
eneste skade var en fortrosse, der sprang, 
men havnen led betydelig skade, som stadig 
ikke er udbedret. Ud over RAVN, som rev 
sig løs, var der også et skib, som sank, og 
det er stadig ikke hævet”, fortæller Peter 
Bærentzen.

Erfaringer
”ASKØ ligger udsat. Når vinden er fra 
nordvest til nord har vi altid en ekstra 
fortrosse på. Belært af Bodil er den ekstra 
trosse skiftet til en ekstra svær trosse. Vi 
havde ’syet ASKØ fast til kajen’ med ni tros-
ser - både for at sikre med mere tovværk, 
og fordi vi ønskede at fordele 'risikoen' på 
flere pullerter i land. Vi havde vurderet, at 
vinden ville gå langt nok i nord, sådan at 
ASKØ kom til at hænge i fortøjningerne og 
ikke blev presset op over den oversvøm-
mede kaj”, fortæller Peter Bærentzen, som 
overvejer at flytte ASKØ en anden gang, og 
han tænker desuden på, om ikke sandfyldte 
(tunge) fendere kunne være en idé.
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Struer Havn oversvømmet.  
Det blev værre ud på aftenen

MANØ's skadede bølgebryder

ASKØ blev 'syet fast' til kajen med ni trosser ASKØ's gaster om bord på RAVN Redningshold på vej
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COLD RESPONSE 2014:  

MFP testet i kulden
20 frivillige MFP-soldater har været på NATO-øvelse  
og haft en kæmpe oplevelse. De fik testet materiel, 
uddannelse og sig selv på krævende opgaver i 
Nordnorges kolde klima

Kan Maritime Force Protection (MFP) løse 
opgaver i koldt klima? 

Hjemmeværnet er via forsvarsforliget 
pålagt at analysere mulighederne for at un-
derstøtte en arktisk beredskabsstyrke. Det 
giver NATO-øvelsen COLD RESPONSE rigtig 
god mulighed for at teste. 

Op mod 16.000 soldater fra 16 nationer 
deltog i den store øvelse i de nordnorske 
fjelde og fjorde, hvor der blev trænet høj-
intensive militære operationer til lands, til 
vands og i luften. Det danske Hjemmeværn 
deltog med 61 soldater, og heraf stillede 
Marinehjemmeværnet med 23 soldater med 
kaptajnløjtnant Claus Grell fra Marinehjem-
meværnsdistrikt Øst i spidsen. 20 MFP-
soldater var frivillige, og de repræsenterede 
alle de fire MFP-flotiller. De var af sted med 
to kommandokøretøjer og to gummibåde, 
og de 23 soldater var organiseret i en 
overordnet stab og to grupper på hver ni 
personer. Grupperne bestod af en deltrop 
på tre personer og to gummibådsbesætnin-
ger på hver tre personer.

Forberedelse
Forud for øvelsen lå store forberedelser. 
Der skulle leveres input til øvelsesplan-

lægningen, soldaterne skulle trænes og 
uddannes, materiel og udrustning skulle 
forberedes til  hård vinter, og så skulle hele 
logistikken med forskydningen til Norge 
falde på plads.

Det var ikke den sædvanlige øvelses-
forberedelse i Marinehjemmeværnet. Der 
skulle blandt andet tænkes på de rigtige 
vinterdæk til kommandokøretøjerne, søkort 
over de nordnorske fjorde, soldaterne 
skulle have varm norsk underbeklædning, 
og føringskøretøjerne skulle rensen fri for 
bakterier og andet, som nordmændene  
ikke ville risikere at få forurenet deres miljø 
med.

Gummibåde og kommandokøretøjer blev 
sendt af sted i god tid på blokvogne, og 
MFP’erne og deres kollegaer fra Hærhjem-
meværnet fik fornøjelsen af at blive trans-
porteret af en af de helt store bamser inden 
for transportfly, en C17 Globemaster III fra 
Royal Air Force. 

I Norge fik MFP deres base på halvøen 
Trondenes ved byen Harstad. Her blev de 
indkvarteret i kystjægernes faciliteter med 
belægningsstuer, cafeteria, træningsanlæg, 
eget slæbested, seks skydebaner, velfærds-
område, garageanlæg mv. 

Et land prøver at tage en bid af et 
andet land
Det var en højspændt konflikt, øvelsen tog 
udgangspunkt i. Borgerlands region, Nert-
hus var blevet, af nabolandet Garderland. 
Borgerland var positivt tilknyttet NATO som 
et såkaldt ’partnership for peace-land’, og 
de havde bedt om hjælp i deres pressede 
situation. Garderland mente, at Nerthus 
tilhørte Garderland, og de var desuden 
interesseret i Nerthus’ rige råstofforekom-
ster. Da Garderlands invasion blev set 
som et brud på Folkeretten, gik NATO ind 
i konflikten. Målet var at få Nerthus ud af 
kløerne på Garderland og terroristerne, ’The 
Frigg fighters’, og få genskabt grænsen til 

AF JOHN COX, HELLE HVORSLEV  
OG NINNA FALCK

COLD  
RESPONSE
er en meget stor norsk arrangeret 
NATO-øvelse. I år var der deltagere fra 
Belgien, Canada, Danmark, Estland, 
Frankrig, Holland, Irland, Litauen, 
Norge, Polen, Schweitz, Spanien, Stor-
britannien, Sverige, Tyskland og USA.
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MFP's to gummibåde tilbagelagde  
mange sømil i de nordnorske fjorde
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Garderland. NATO-aktionen omfat-
tede styrkebidrag til lands, til vands 
og i luften i en meget stor fælles, 
international operation.

MFP for sikkerheden til søs
Som et lille tandhjul i det store 
NATO-maskineri skulle Maritime 
Force Protection løse opgaver i van-
det og inde fra kysten. MFP var på 
Borgerlands side. De skulle sørge for 
sikker havn og sikker ankomst for 

flådefartøjer og  løse Force Pro-
tection-opgaver for det hollandske 
amfibieskib ROTTERDAM, gennem 
de nordnorske fjordsystemer. 

Maritime Force Protection-styrken 
og holdet fra Hærhjemmeværnet 
var på øvelsen under taktisk kon-
trol (TACON) af Nord-Hålogaland 
Heimevernsdistrikt 16, HV-16, som 
også huser Sjöheimevernets indsats-
styrke, Anklet. 

»
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Gummibåde og kommando-
køretøjer blev transporteret  

til Norge på blokvogne

Der er højt til loftet i en C-17

Ankomst til Norge   

MFP fik udleveret ekstra varm norsk beklædning

»

Intensiv Force Protection i kulden
MFP’erne fik nogle lange dage i kommandokøretøjerne  
og gummibådene i Norge 

MFP brugte deres undervandsdrone  
til at kontrollere havbunden

De intensive øvelsesdage, hvor 
Maritime Force Protection-styrken 
(MFP) var i ilden ved COLD RE-
SPONSE, strakte sig fra mandag den 
10. marts til fredag den 14. Fem 
hektiske dage i de norske fjorde, 
hvor ikke mindst onsdagens store 
søslag gav MFP-soldaterne en ople-
velse, de sent vil glemme.

Mandag den 10. marts:  
Sikker havn
MFP var på fra mandag morgen. 
”Den norske fregat, THOR HEYER-

DAHL, og den tyske korvet, MAGDE-
BURG, skulle lægge til ved en ISPS-
kaj. Her startede vi med at etablere 
en fysisk bevogtning fra landsiden 
og clearede det umiddelbare om-
råde tæt omkring kajen”, fortæller 
John Cox, fra den frivillige stab ved 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst. 
Han fungerede under øvelsen som 
stabshjælper og sygehjælper.

MFP brugte også deres ROV (Re-
motely Operatet Vehicle) for at lede 
efter mistænkelige genstande eller 
dykkere. ROV’en er en undervands-
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drone, som kan sende billeder fra havbun-
den op til en skærm  i land.  Efter at havnen 
var clearet, var MFP’erne ude og sweepe en 
såkaldt ’Q-rute’, så skibene kunne komme 
sikkert i havn. 

Tirsdag den 11. marts:  
Sikkerhed for VIP’ere
THOR HEYERDAHL og MAGDEBURG skulle 
tirsdag sejle en stribe særlige gæster, 
”Distinguished Visitor’s”, rundt på øvelsen, 
så området omkring fregatten og korvet-
ten skulle sikres. Det skete i samarbejde 
med det norske hjemmeværn, som tog sig 
af bevogtningen på landsiden, mens MFP 
sørgede for vandsiden. 

”Nordmændene stillede med snipers, 
boarding hold, MP’ere og sanitetsfolk. Vi 
stillede med to kommandokøretøjer og to 
gummibåde samt et føringselement. Vi tog 
os af sikkerheden på søsiden, hvor vi skulle 
sørge for at opbygge et billede af lokalsitua-
tionen og afvise nærgående skibe”, forklarer 
John Cox. 

Onsdag den 12. Marts:  
Træfningen i Grovfjorden
Onsdag var det blevet tid til, at MFP skulle 
udføre sin virkelige kerneopgave: Force 
Protection af flådefartøjer. MFP skulle be-
skytte et stort NATO-fartøj, det Hollandske 
amfibie skib ROTTERDAM (RDAM), der lå 
’gemt’ i en mindre fjordarm. 

”Begge gummibådene skulle ligge 
omkring fartøjet og bevogte det både som 
observationsposter og som egentlig afvær-
gestyrke i tilfælde af angreb. Øvelsen var nu 
gået ind i den fase, som kaldes ’freeplay’, 
hvor det, der skete, var uforudset for alle. 
Bevogtningen af RDAM foregik på kanten 
af fjendeland. De fjeldrige øer lige på den 
anden side af den store fjord var besat af 
fjenden, og MFP var øjnene ud mod de 

større farvande, hvor fjenden kunne komme 
fra tre sider”, fortæller Helle Hvorslev. Hun 
kommer fra MFP flotille 125, og under øvel-
sen fungerede hun som taktisk operatør og 
stabshjælper for den ene delingsfører.

Og onsdagen skulle vise sig at blive ugens 
mest spændende dag ifølge John Cox, som 
døbte dagens slag, ’Træfningen i Grovfjor-
den’. ”RDAM havde lagt sig ind i Grovfjor-
den, og vi skulle beskytte den. Vi havde to 

forbindelsesofficerer om bord til at kommu-
nikere med RDAMs Force Protection officer. 
Til at hjælpe os havde vi en norsk SKJOLD-
klasse og en helikopter, der støttede med at 
afsøge farvandet”, fortæller han.

Der blev først observeret otte hurtigt-
gående RIB’s, som blev nedkæmpet af 

SKJOLD-klassen. Kort efter kom et af det 
norske sjöheimeverns fartøjer rundt om 
pynten, hvor et af kommandokøretøjerne 
havde observationspost. Her fik MFP anled-
ning til at udføre indøvede manøvrer.

MFP som goalkeepers
”Den ene MFP gummibåd forsøgte at 
afskære den fjendtlige båd, men da den 
lagde sig imellem gummibåden og kysten 
med cirka 45 knob, ville det være forgæves 
for MFP-båden at eftersætte med sine max 
25 knob. MFP-bådene lå til gengæld hele 
tiden strategisk, så da sjöheimevernsbå-
den smuttede forbi den første gummibåd, 
lå den anden som såkaldt ’goalkeeper’ og 
afværgede det hurtigtgående fartøj, inden 
det nåede inden for de aftalte 900 meter af 
RDAM”, fortæller Helle Hvorslev, og John 
Cox supplerer; ”På den måde har man 
egentlig tre lag: Den afvisende gummibåd, 
den ’bagstoppende’ gummibåd, og RDAMs 
eget nærforsvarssystem i form af 12,7mm 
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Den norske fregat THOR HEYERDAHL

Norsk fregat følges  
sikkert på vej ud af havn

MFP sikrer havnen sammen med et dykkerteam fra Sjöheimevernet

Fo
to

: 
Jo

hn
 C

ox

Fo
to

: 
R

ic
ky

 E
lg

aa
rd

Fo
to

: 
Jo

hn
 C

ox

”Begge gummibådene 
skulle ligge omkring far-
tøjet og bevogte det både 
som observationsposter og 
som egentlig afværge styrke 
i tilfælde af angreb. Øvelsen 
var nu gået ind i den fase, 
som kaldes ’freeplay’, hvor 
det, der skete, var 
uforudset for alle."
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tungt maskingevær og et nærforsvarssy-
stem, der er en radarstyret maskinkanon”.

I løbet af dagen blev der jævnligt sat 
angreb ind. Så længe SKJOLD-klassen 
nedkæmpede alle modstandere, kunne 
MFP’erne tage det roligt, men de var nødt 
til at være vågne, for hvert øjeblik kunne 
fjendtlige småfartøjer runde den modsatte 
pynt. Modstanderne var fjendtlige gum-
mibåde og patruljefartøjer.  Der var også 
en fjendtlig U-båd af den norske ULA-klasse 
derude et sted, og den var RDAMs største 
frygt.

Observerede og rapporterede
Flere meldinger fra gummibådene om såvel 
civilt udseende skibe som militære fartøjer 
blev via kommandokøre tøjet videresendt til 
forbindelsesofficererne på RDAM. Det gjaldt 
også observationer af to C-130 Hercules, 
som nedkastede materiel og et stort antal 
personelfaldskærme.

Da mørket faldt på, aftog aktiviteterne i 
fjorden, og MFP-delingen rykkede tilbage 
til Trondenes Fort for at hvile, og i løbet af 
natten forskød RDAM til en anden fjord: 
Kasfjorden. 

Torsdag den 13. marts:  
Ro og barsk kulde.
I Kasfjorden lå RDAM i sikkerhed og læ, og 
MFP havde gode muligheder for at afsøge 
og bevogte. 

”Torsdag blev noget mere rolig. Farvan-
det havde ikke så mange forgreninger og 
lå længere fra de øer, fjenden havde besat. 
Desuden lå den norske fregat THOR HEYER-
DAHL ud for fjorden og holdt eventuelle 
fjender på afstand”, siger Helle Hvorslev. 

Til gengæld blev vejret dårligere med 
nedbør i form af slud. ”Det skulle vise sig 
at være det mest udfordrende vejr for 
vores gummibådsbesætninger. Kulden kom 
snigende og var hård ved især fødder, 
hænder og ansigt”, fortæller John Cox om 
en indsats, der også blev bemærket.

”De var noget imponerede på RDAM over, 
at vi sejlede rundt i så små fartøjer med 
det grej, vi har, og alligevel bidrog til Force 
Protection af deres fartøj. Ordet ’vikings’ 
hørtes flere gange, og vores gummibåde 
blev konsekvent omtalt som ’patrol boats’ af 
besætningen”, erindrer John Cox.

Fredag den 14 marts:  
Besøg af generalen 
Fredag var meget lig torsdagen: Bevogt-
ning i Kasfjorden. Til gengæld fik MFP’erne 
besøg. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, kiggede forbi for at hilse på 
de frivillige og få en briefing. Begge kom-
mandokøretøjer stod slørede med udsyn 
over fjorden. Generalen så på køretøjerne 
og fik forklaret, hvordan man i MFP yder 
Force Protection ved hjælp af køretøjer og 
gummibåde. Han sprang ned på klipperne i 
vandkanten, så han kunne komme i kontakt 
med besætningen i den gummibåd, som 
netop patruljerede forbi. Den umiddelbare 
tilbagemelding fra generalen var meget 
positiv.

Ros fra ROTTERDAM
Fredag blev sidste dag, MFP deltog i 
øvelsen. Lørdag pakkede man sammen, og 
søndag stod den på hjemrejse. Denne gang 
med et dansk C-130 Hercules transportfly. 

Tilbage står nu at skrive rapporter, identi-
ficere ’lessons learned’ og finde ud af, hvor 
mange spørgsmål, man har fået besvaret i 
Norge. Det vil tiden vise, men om bord på 
ROTTERDAM var man i hvert fald yderst 
tilfredse med indsatsen fra MFP.

Marinehjemmeværnet har efterfølgende 
modtaget en varm tak for samarbejdet, fra 
Holland. Her skrives blandt andet: ”Det er 
min opfattelse, at det danske Marinehjem-
meværns MFP er en værdifuld og fleksibel 
enhed, som kan levere tilfredsstillende 
Force Protection under næsten alle forhold 
inden for de aktuelle operative begræns-
ninger. Føreren og hans mandskab leverer 
det lovede produkt, og de gør det meget 
professionelt”. Hilsnen fra Holland er under-
skrevet: Captain J.H. Hulsker, Commanding 
Officer, HNLMS ROTTERDAM.

Generalen besøgte MFP 
og fik en briefing om indsatsen

Samarbejde med norsk SKJOLD-klasse ROTTERDAM

Kommandokøretøjerne  
overvågede alle operationer fra land.  
De var camoufleret med hvidt sløringsnet. 
Det virkede så godt, at gummibådene  
ikke kunne se dem ude fra vandet
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Kommandokøretøjerne  
vakte stor interesse
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Vagtchef:  
En uddannelse  
og en funktion
Vagtcheffunktionen er til tider genstand for forvirring 
eller misforståelser. Der må ikke herske tvivl om, hvem 
der fører et marinehjemmeværnsfartøj, eller hvad det 
indebærer

AF ORLOGSKAPTAJN MADS K. SØRENSEN, REDERKONTORET

Betegnelsen ’vagtchef’ er et velkendt begreb 
i sømilitære kredse, hvor det har været 
anvendt igennem flere hundrede år. Ordet 
vagtchef er blot én af flere betegnelser, 
der bruges til at beskrive vagtsystemet om 
bord, når skibet er under gang, altså når 
skibet sejler. 

I Marinehjemmeværnet er begrebet ikke 
altid klokkeklart, og der synes at være to 
umiddelbare årsager til forvirringen.
1. Betegnelsen vagtchef har flere betydnin-

ger i Marinehjemmeværnet
2. Broorganisationen bruges ikke konse-

kvent

Uddannet til at fungere som  
vagtchef 
Betegnelsen, vagtchef, bruges for det første 
i Marinehjemmeværnet om det uddan-
nelsesniveau, man opnår ved en bestået 
præstation efter navigationsuddannelsen, 
NAV III, ’vagtchefkurset’. Her betyder ordet 
vagtchef, at man efter NAV III kan fungere 
som vagtchef, men ikke at man nu er vagt-
chef. Det er meget vigtigt at holde adskilt.

I funktionen som vagtchef 
Den anden betydning af ordet, vagtchef, 
knytter sig til selve funktionen som vagtchef 
om bord i vores enheder under gang. Her 
er betydningen af ordet handlingsrelateret. 
Vagtchefen er 'hav-chaufføren'. Det er alene 
vagtchefen, der træffer de navigatoriske 
beslutninger og foretager de navigatoriske 
handlinger, enten selv eller via en ordre til 
en af broorganisationens øvrige medlem-
mer. Vagtchefen handler altid på vegne af 
fartøjsføreren og i henhold til ’Instruks for 
vagtchefen’. 

Føring af fartøjet
Ud over det navigatoriske ansvar har vagt-
chefen også ansvaret for føringen af fartøjet 
– altså at tilse og vejlede vagtens øvrige 
medlemmer samt at forestå eksempelvis 
sætning/bjærgning af gummibåd m.v.  

Vagtchefen er også den, der sørger for  
ro på broen. Uro kan i værste tilfælde 
medføre, at den helt nødvendige koncentra-
tion og fokus på opgaven bliver forstyrret i 
en grad, så situationer bliver overset eller 
overhørt.  

Vagtchefens hold
Vagtchefen er chefen for det, der kaldes 
’vagtgruppen’. Når vi i Marinehjemmevær-
net taler om broorganisationen, er det den 
vagt – gruppen af vagtgående personer/
funktioner – der i en given periode sikrer, at 
skibet bliver navigeret og ført sikkert langs 
den planlagte rute. 
Broorganisationen består under normale 
sejladsforhold af: 
• en vagtchef
• en navigatør

• en radiogast
• en udkig
• en rorgænger (kan være på kort varsel i 

for eksempel messen)

Herudover refererer nedenstående funktio-
ner til vagtchefen: 
• en motorpasser
• en hovmester

Ved sejlads under skærpede sejladsforhold 
skal fartøjsføreren meddele, hvordan han/
hun ønsker broorganisationen tilpasset. Det 
kan være ved at supplere broorganisationen 
med:
• en ekstra udkik
• en assisterende navigatør

Roller og ansvar på broen
Kernebesætningen i broorganisationen har 
hver sin placering i styrehuset og hver sine 
opgaver med vagtchefen i spidsen. Her kort 
ridset op:

Vagtchefen sejler skibet fra sin plads 
ved radaren i styrbord side af styrehuset.

Navigatøren bistår med de oplysninger, 
som vagtchefen beder om fra sejladsplan-
lægningen eller søkortet. Navigatøren vil 
normalt føre søkortet fra sin plads i bagbord 
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Motorpasseren refererer også til vagtchefen

20 MARTHA  |  Nr. 1 2014

VAGTCHEF



side af styrehuset. Det er også navigatøren, 
der fører i skibsjournalen.

Radiogasten bør normalt opholde 
sig ved radiostationen – på broen, under 
sejladsen. 

Udkiggen er vagtchefens ekstra øjne, 
der hele tiden holder et vågent blik på 
omgivelserne, og ved behov meddeler sine 
iagttagelser af navigatorisk interesse til 
vagtchefen. 

Rorgængeren kan blive kaldt på broen, 
hvis vagtchefen skønner det nødvendigt. 

For alle posterne gælder, at skal de 
forlades, er det efter aftale med vagtche-
fen. Man forlader ikke bare posten uden 
videre. Normalt er det vagtchefen, der selv 
foretager kursændringer/-korrektioner, og 
ikke andre – med mindre vagtchefen selv 
har givet ordre til det.

Tydeligt ansvar, tydeligt vagtskifte
Selv om der er flere om bord, der er uddan-
nede til vagtchef, er det kun personen, der 
har vagten som vagtchef, der må foretage 

sig handlinger, som relaterer sig til funktio-
nen. Der er dermed ingen, som må foretage 
ændringer af hverken kurs eller apparatind-
stillinger, uden at det er koordineret med 
vagtchefen.

Vagtchefen kan kun afløses af en anden 
vagtchef som en almindelig vagtoverleve-
ring, eller i sådanne tilfælde, hvor enten 
næstkommanderende eller fartøjsføreren 
finder det nødvendigt selv at overtage 
vagten. Kommer fartøjsføreren på broen, 
overtager han ikke automatisk rollen som 
vagtchef, med mindre fartøjsføreren selv 
klart tilkendegiver det. I alle tilfælde skal 
vagtoverdragelsen meddeles broorganisatio-
nen klart og tydeligt.

Du kan læse mere om ovenstående i 
Reglement for Marinehjemmeværnsfartøjer 
(RFM). Specielt kan der henvises til:
RFM 2-31; Brotjeneste
RFM 2-23; Instruks for vagtchefen
RFM 2-21; Instruks for fartøjsføreren   

Vagt
Ordet ”vagt” bruges som benævnelse 
for de perioder, som sejldøgnet ind-
deles i. Det vil sige vagter, hvor den 
enkelte ved, hvornår han eller hun skal 
indtræde i de forskellige funktioner, der 
er en forudsætning for enhedens drift 
og opgaveløsning.

Fotograf: Bjarne Olsen

Under gang er der altid en vagtchef, som står med ansvaret for føringen af et MHV-fartøj
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Marinehjemmeværnet har 
været på opgave med den 
nye samarbejdspartner, 
Kystdirektoratet.  
70 bundprøver skulle tages 
på én dag, og det gik over 
al forventning

Hjemmeværnet underskrev 1. november 
sidste år en rammeaftale for et nyt samar-
bejde med Kystdirektoratet. Og blækket på 
papiret var dårligt tørt, før Marinehjemme-
værnet var ude på den førte opgave.

Blandet besætning på opgaven
Den 18. november mødtes 14 gaster fra Ma-
rinehjemmeværnet og tre medarbejdere fra 
Kystdirektoratet i Esbjerg. Opgaven var at 
tage ikke mindre end 70 bundprøver fordelt 
over alle bassiner i den store Esbjerg Havn. 

Seks af gasterne kom fra den lokale 
Flotille 131 Esbjerg. De havde gjort fartøjet, 
MHV 904 LYØ, klar til kollegaerne, som kom 
fra Flotille 115 Frederikshavn, Flotille 122 
Thyborøn og Flotille 126 Hvide Sande/Ring-
købing, og så kunne de alle kaste sig ud i 
den nye opgave.

”Alle positioner for de 70 prøver var de-
fineret med bredde og længde og samlet i 
grupper af en til seks positioner i de forskel-
lige bassiner”, fortæller fartøjsfører løjtnant 

Mogens Grimstrup, som stod i spidsen for 
dagens sejlads.

70 prøver på otte timer
En af gasterne havde dobbeltkasket i da-
gens anledning, da oversergent Gitte Grim-
strup både sejler for Marinehjemmeværnet 
og arbejder for Kystdirektoratet.

”Gitte Grimstrup kunne med baggrund i 
Marinehjemmeværnets SAR-program, levere 
filer, som kan læses ind i ECPINS-søkortpro-
grammet. Dermed kunne alle 70 positioner 
kaldes frem, så det var nemt at finde de 
rigtige positioner for, hvor prøverne skulle 
tages”, forklarer Mogens Grimstrup, som 
sammen med Gitte Grimstrup har udviklet 
SAR-programmet.

Og måske var det den gode forberedelse, 
der gjorde det. I hvert fald var de 70 bund-
prøver taget om bord meget hurtigere, end 
Mogens Grimstrup havde forestillet sig.

”Vi havde jo forberedt de to medarbej-
dere fra Kystdirektoratet på, at det ville 
blive en lang sejlads på 12 timer, men det 
viste sig, at vi kunne tage alle 70 prøver på 
godt otte timer, og så var der også tid til en 

frokostpause”, fortæller en tilfreds fartøjs-
fører, der høstede roser fra Kystdirektoratet 
for besætningens engagement og manøvre-
ringen i havnen tæt på de mange skibe og 
kajkanterne.

Flyvende start  
på samarbejdet

Mogens Grimstrup manøvrerede dagens sej-
lads på MHV 904 LYØ

Nogle prøver skulle tages tæt på andre skibe. Her i en flydedok hvor der rengøres, sand-
blæses og males skibe på værftet i Esbjerg

AF: NINNA FALCK OG MOGENS GRIMSTRUP 
FOTO: KIM SAMSØE

Den såkaldte ’haps’ som sænkes ned på 
havbunden og tager en bundprøve med op
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Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Informationspokalen, MHDV 2013:

Bedst skydende flotille i MHDV 2013: 

MG Jimmi Dynt er pr 1. 
januar tiltrådt funktionen som 
informationsofficer ved MHDV 
og tillagt grad af løjtnant.  
Han afløser PL Kim Breiner  
Ottobrøker.

Flotille 134 Fredericia har 
skilt sig ud som den flotille, der 
i forhold til sin aktive styrke har 
hvervet flest nye medlemmer. 

Flotillen yder også en målrettet 
indsats for at fastholde og ud-
danne sine nye folk.

Flotille 136 Sønderborg har i 
2013 markeret sig ved – udover 
almindelig skydning – også at del-

tage i militære skydninger syd for 
grænsen, hvor de har vundet.

Flotille 121 Hanstholm 
har haft fokus på distriktets 
prioriterede mål. Alle aktive i 

flotillen havde med udgangen af 
2013 gennemført den generelle 
militære efteruddannelse. 

OK Verner Dam er 1. 
november 2013 tiltrådt 

som næstkommanderende 
ved MHDV. Verner Dam har 
forrettet tjeneste på enheder 
af DAPHNE-, HVIDBJØRN-, 
FALSTER- og FLYVEFISKEN-
klassen. I land har Verner Dam 
forrettet tjeneste ved Søvær-
nets Operative Kommando i 
forskellige stillinger, primært i 
Materiel- og Logistikafdelingen 
med en afstikker til Afghanistan 

som militærrådgiver for FN i de 
østlige provinser.

KL Christian Sandvei er pr 1. 
oktober ansat ved MHDV som 
OPU01.
OVKM Erik P. Sørensen er 
pr. 1. januar ansat ved MHDV 
som PLL05.

PL Jens A. S. Blauenschild 
er pr 31. december fratrådt 
funktionen som informationsof-
ficer ved MHDV.
PL Niels W. Møller tiltrådte 
pr. 28. februar funktionen som 
flotillechef for HVF 100 Marine-
hjemmeværnets Musikkorps. 
PL Bent E. Mortensen er pr. 
1. januar tiltrådt funktionen 
som flotillechef ved HVF 116 
MFP VEST. Han afløser KL 
Michael Buus, som 31. august 
fratrådte funktionen.

Årets flotille i MHDV 2013:

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

Chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, Kommandørkaptajn Arne Petersen, har 
tildelt Fartøjsmester til rådighed, menig Per Skou Christensen, Commanders Coin.  
”Jeg har tildelt Per Skou Christensen mønten som en anerkendelse for den helt 
ekstraordinære og altid professionelle indsats, han yder for at holde alle enheder 
operative til gavn for Marinehjemmeværnet.  Per Skou Christensen arbejder  
utrætteligt med at sikre den 'daglige drift', herunder dokningsplaner, diverse  
værftsophold samt betryggende gennemførelse af modtagelseskontrol.  
Og så yder han en meget betydelig indsats ved uddannelse af motorlærere.  
Hans indsats har altid været værdsat, og der er stor respekt omkring hans  
faglighed”, understregede Arne Petersen i forbindelse med overrækkelsen.

Commanders Coin til MHV-fartøjernes bedste ven
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FH, KL Per Frederiksen ved kåringen til årets flotille

Foto: Peter Barslev
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70 året for D-Day: 

Veteranskibet JAKOB 
sejler til Normandiet
I år er det 70 år siden, at invasionen af Norman-
diet blev indledt på den berømte ’D-Day’ den 6. 
juni 1944. Invasionen, som gik under kodenavnet 
’Operation Overlord’, varede til 25. august 1944, 
hvor general Montgomerys tropper fik endelig has 
på den nazistiske besættelsesmagt i Frankrig og 
havde befriet Paris under stor jubel. 

For at fejre jubilæet vil der omkring årsdagen 
den 6. juni blive afholdt en række arrangementer 
i Normandiet. Statsoverhoveder og officielle re-
præsentanter for regeringer og militær fra mange 
lande vil være til stede ved mindehøjtideligheder. 
Et større antal veteraner er også inviteret, blandt 
andet seks danske krigssejlere, som sammen med 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe vil lægge en 
krans ved monumentet for de danske krigssejlere 
på Utah Beach. 

Fragtede materiel under invasionen
Fra Danmark deltager yderligere en veteran i form 
af bugserbåden JAKOB fra Århus.  

JAKOB blev bygget i 1943 på Levingstone Ship-
building Company i Texas og gik dengang under 
betegnelsen: US ARMY ST.252. ’ST’ står for small 
tug, som betyder lille slæbebåd.

Som helt ny deltog den i invasionen af Norman-
diet, hvor den som flere tilsvarende både blev 

brugt til materieltransport 
over den Engelske 
Kanal. Slæbebåden 
udgjorde således 
et lille flådebidrag 
ved invasionen, 
som talte en 
armada på ca. 
4.000 landgangs-
fartøjer, 800 trans-
portskibe og 1.000 
større og mindre 
krigsskibe. 

Bugserbåd i Århus
US ARMY ST.252 endte efter krigens afslutning 
i en belgisk havn, hvor den i 1952 blev købt af 
Århus Havnevæsen. I Århus blev den lille båd om-
bygget til bugserbåd. Den fik skåret den agterste 
del af overbygningen ned for at give plads til en 
bugserkrog til havnebugsering, og den blev om-
døbt til JAKOB efter tidligere borgmester i Århus, 
Jakob Jensen.

JAKOB var en effektiv og meget brugt bugser-
båd i Århus Havn frem til 1986, hvor pæletræk-
ket på 11 ton til sidst blev for lidt til de store nye 
skibe. Bugserbåden blev solgt og levede en om-
skiftelig tilværelse, indtil den i 2004 blev  købt af 
Århus Søhistoriske Selskab. JAKOB er siden blevet 
renoveret og ført tilbage til sin mere oprindelige 
form fra tiden, hvor den sejlede i Århus. 

Til Normandiet med MHV
JAKOB er inviteret til at deltage i 70-års jubilæet 
i Normandiet, og ’Fonden JAKOB’ står for at stille 
besætninger og planlægge sejladsen derned. Det 
kommer til at foregå med et følgefartøj fra Marine-
hjemmeværnet, nemlig MHV 851 SABOTØREN fra 
Flotille 123 Djursland.

AF NINNA FALCK

JAKOB i dag

US ARMY ST.252 
under krigen
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