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Marinehjemmeværnet fejrer 60 års
jubilæum 

Af Ninna Falck , 23 MAJ 12

Marinehjemmeværnet viser hele butikken, når
værnet på lørdag fejrer sit 60 års jubilæum i Nyborg
Havn. Her kommer en redningshelikopter forbi,
fartøjerne holder åbent skib, og publikum kan få en
sejltur med gummibåden.

Flyvevåbnet stiller med helikopter, når MHV på lørdag viser samarbejdet om

redningsopgaven. Her værnets nyeste fartøj: MHV 912 HOLGER DANSKE. 

- Marinehjemmeværnet har formået at følge med udviklingen og har i dag en højere

samfundsmæssig relevans end nogensinde, fortæller Chef for

Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther om marinehjemmeværnet anno

2012.

Ildsjæle til søs
Og det er ikke nogen selvfølge, hvis man ser tilbage. Ifølge Jens Walther er det det

frivillige engagement, der har båret udviklingen.

- Værnets pionértid og spæde start i 1952 var præget af aflagte uniformer, kasseret

materiel og et ukueligt engagement og gå-på-mod. Opgaverne var i koldkrigstiden

knyttet til lokalområdet og bestod primært i overvågning, forklarer Jens Walther.  

Denne lille trækutter var et af marinehjemmeværnets første skibe. Lille og primitiv

set med nutidens øjne - men dog langt bedre end de travaljer, nogle frivillige roede

rundt i dengang. 

 

5.000 medlemmer

30 fartøjer 

42 gummibåde

1 times beredskab

Marinehjemmeværnet udgør

i dag en vigtig brik i

Søværnets beredskab til søs

og i støtten til samfundet.

Gælder det liv eller

havmiljøet, er de frivillige

besætninger på værnets 30

fartøjer klar til at smide alt,

hvad de har i hænderne, og

rykke ud på en time

- døgnet rundt, året rundt.

Læs om

Marinehjemmeværnets

historie her.
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- I dag råder Marinehjemmeværnet over en moderne flåde, og opgaverne inden for

havmiljø og sikkerheden til søs løses rutinemæssigt og med stor ekspertise.

Tiderne er i den grad skiftet - men de frivilliges engagement er bevaret. Og det er

fortsat det brændstof, der driver Marinehjemmeværnet, understreger

kommandøren .

Stor støtte til sikkerhed og havmiljø

I 2011 leverede marinehjemmeværnets frivillige:

• 21.000 fartøjstimer på farvandsovervågning

• 59 indsættelser til eftersøgning og redning

• 10 indsættelser til havmiljøopgaver

• 18 patruljesejladser med politiet

• 25 patruljesejladser med SKAT

• 53 indsættelser af Maritime Force Protection styrken.

Program for Jubilæumsfesten

Nybog Havn 26. maj her

Kontakt

Ninna Falck

Kommunikations- og rekrutteringsrådgiver

Mobil: 30 63 82 86

Orlogskaptajn Anders Lakjer

Presse og informationsofficer/PIO

Mobil: 41 77 89 40
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