MARINEHJEMMEVÆRNET

Marinehjemmeværnet 1952-2012:

Flotillernes

egen historie

Marinehjemmeværnet er 5.000 frivillige ildsjæle

M

arinehjemmeværnet har i sin 60-årige historie udviklet
sig fra at blive taget højtideligt til at blive taget alvorligt, og der ydes i dag en meget betydelig og frivillig
samfundsvigtig indsats. Marinehjemmeværnet er i dag den største
nationale aktør på søredningsområdet, men også Politiet, SKAT
og forskningssektoren høster store fordele ved den maritime støtte.
Det faglige niveau er stødt og roligt øget, så de frivillige i dag yder
en indsats, der er af samme kvalitet, som den Søværnet yder på
de områder, hvor Marinehjemmeværnet har påtaget sig at løse
opgaver.
Marinehjemmeværnet er 5.000 frivillige ildsjæle, som gennem
60 år har formået at følge med udviklingen og tage handsken op,
hvor den var faldet.
Derfor fortælles Marinehjemmeværnets historie også bedst af
de frivillige, og den historiefortælling giver denne flash book et
udsnit af.
Historien skrives i flotillerne
Det sker, at man diskuterer: Hvad er Marinehjemmeværnet?
Der er Hjemmeværnsloven, der er visioner og missioner, der er
direktiver, reglementer og bestemmelser, og der er organisationsdiagrammer og opstillingsgrundlag.
Men det hele bygger i sidste ende på, at der mennesker ude i de
spidse ender til at løse opgaverne. Mennesker ude i flotillerne, som
driver hele maskineriet videre. Frivillige medlemmer der har efterfulgt hinanden på posterne helt tilbage fra de sort-hvide billeder af
Det Maritime Hjemmeværn, da det blev stiftet i 1952. Og det har
man gjort ganske frivilligt. Drevet af viljen til at gøre en forskel,
af tiltrækningen til flåden og til havet og forpligtet af hinanden i
fællesskabet.

Der er ikke noget Marinehjemmeværn, hvis ikke det var for de
mange frivillige ude i flotillerne. Det er jer der er Marinehjemmeværnet, og det er jer, der skriver historien.
Derfor blev projektet med at samle de lokale historier ind sat i
søen i forbindelse med jubilæet i 2012.
Der skulle ikke kun skrives et jubilæumsmagasin med de sidste 10
års store pennestrøg og en hurtig opsummering af historien tilbage
fra 1952. Der skulle også skrives lokal historie – med vægt på de
sidste ti års udvikling. De første 50 år i flotillerne er jo beskrevet i
tidligere udgivelser.
Rammen blev sat, og alle flotiller fik tilbud om at skrive op til
15 sider om dem selv og sende op til 50 billeder af sted. Masser
af plads i et produkt som skulle blive elektronisk og derfor gerne
skulle kunne rumme en del.
Men når man har travlt med at være aktive ude i flotillerne og
sådan set hele tiden bygger ny historie på, så kan det være svært
også at finde tid til at sætte sig ned og skrive sin egen historie –
også selv om man meget gerne vil. Efter lange frister og et par
rykkere er vi i redaktionen derfor kommet frem til, at nu har vi
det materiale, der kan stampes op af jorden, og det har vi nu lagt i
denne elektronisk bog.
25 Flotiller har sendt bidrag ind til bogen. Nogen har skrevet
meget, og nogen har skrevet kort og effektivt, og materialet er som
udmeldt kun blevet let redigeret.
Du kan vælge at læse "Flotillernes egen historie" fra start til slut,
eller du kan gå ind på landkortet på side 4 og klikke dig ind på
den flotille, du ønsker at læse om.
God fornøjelse og tak for alle input, som nu udgør endnu en
knopskydning på historieskrivningen om Marinehjemmeværnet.
Jens Walther kommandør
Chef for Marinehjemmeværnet
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Marinehjemmeværnet har omkri
5.000 frivillige medlemmer
HVF 115 Vendsycsel
MHV 811 APOLLO

HVF 114 Aalborg/HALS
MHV 816 PATRIOTEN
HVF 121 Hansthol
MHV 807 JUPITER

HVF 123 Randers/Grenå
MHV 851 SABOTØREN
HVF 122 Thyborø
MHV 902 MANØ

HVF 124 Århus
MHV 908 BRIGADEN

HVF 361 Is
MHV 905

HVF 133 Juelsminde/Vejle
MHV 804 ANDROMEDA
HVF 241 Odense
MHV 801 ALDEBARAN

HVF 134 Fredericia
MHV 909 SPEDITØREN

HVF 242 Nyborg
MHV 805 GEMINI
HVF 131 Esbjerg
MHV 904 LYØ

HVF 135 Kolding
MHV 812 HERCULES

HVF 246 Nordvestfyn
MHV 817 PARTISAN
HVF 243 Fåborg
MHV 808 LYRA

HVF 251 Kalun
MHV 912 HO

HVF 255 Ko
MHV 813 B

HVF 244 Svendborg
MHV 810 Luna

HVF 137 Åbenrå
MHV 910 RINGEN

HVF 136 Sønderborg
MHV 814 BUDSTIKKEN
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HVF 284 Østersøen
MHV 901 ENØ
HVF HJV ÆRØ
MHV 806 DUBHE

ing

Hovedkvarteret er på Kastellet i København.
Organisation er delt op i 2 distrikter.
Distrikt Vest placeret i Brabrand og Distrikt Øst
placeret i Ringsted.

De 5.000 frivillige er organiseret
i 39 flotiller:
31 sejlende flotiller
(HVF 132 Horsens deler fartøj
med HVF 133 Juelsminde/Vejle
5 MHV MFP flotiller
1 løser stabsopgaver
2 musikflotiller
MHV 851-klassen (1 enhed)
113 tons deplacement.
27,2-5,5-2,5 m. 13 knob.

HVF 362 Helsingør
MHV 906 FÆNØ

sefjord
Askø

ndborg
OLGER DANSKE

orsør
BAUNEN

HVF 363 Skovshoved
MHV 809 ANTARES
HVF 369 Holmen
MHV 907 HVIDSTEN
HVF 367 Dragør
MHV 911 BOPA

MHV 800-klassen (17 enheder)
85 tons deplacement.
24-5,6-2 m. 13 knob.

HVF 366 Brøndby
MHV 802 CARINA
HVF 368 Køge
MHV 815 KUREREN
HVF 256 Storstrømmen
MHV 803 ARIES

HVF 471 Bornholm
MHV 903 HJORTØ

MHV 900-klassen (12 enheder)
113 tons deplacement.
27,2-5,5-2,5 m. 13 knob.
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Den nære historik om
Marinehjemmeværnet
i 60 år

M

arinehjemmeværnets 60 årige historien fortælles i denne e-bog gennem 26 af de 38 flotillers egne indsendte historie. Redaktionen har kun skåret teksterne til med let hånd, og har forsøgt at videreformidle så mange af de indsendte foto og illustrationer som muligt. Billeder i en meget dårlig kvalitet er dog udeladt.

Dermed burde historikken om denne spændende maritime del af det samlede danske forsvars nyere historie fremstå så retvisende som
muligt.
Fra redaktionens side skal der lyde et stort tak til de mange, der med tekst samt råd og bistand har gjort det muligt at tilvirke bogen om
Marinehjemmeværnet fra den spæde start og frem til jubilæumsåret 2012.
Redaktør Leif Mortensen

HVF 114 Aalborg – Hals:

Hjemmeværnsflotille
114 Aalborg-Hals
HVF 114 har tradition for et tæt samarbejde med Forsvarets forskellige elementer
i Aalborg og Nørresundbyområdet. Flotillen har i jubilæumsåret 2012 ca. 125
medlemmer hvoraf ca. 75 er aktive.
Chefer
lse Strøyer blev i august 2003 afløst
af Jacob Kruuse-Andersen, der havde
været NK. Desværre afgav han posten
allerede efter to år. Den 1 juni 2005 blev
FH en ex ”grøn” nemlig Tonni Ehlers,
der dog allerede den 4. april 2006 valgte
at stoppe med omgående virkning. Jørn
Holst, der havde været i flotilleledelsen
gennem en lang periode og var NK på
dette tidspunkt, tog over fra den 1. juni
2006. Efter eget ønske trådte Jørn af som
FH den 1. december 2010. Efter nogle
forsøg på at finde en FH i egne rækker
besluttede MHD V at distriktet ville sætte
person efter sit valg på chefposten.

I
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Dette udløste nærmest et oprør og set i
lyset af erfaringerne med en tidligere FH,
der kun holdt så kort, gjorde BM korpset
endnu en anstrengelse for at finde kvalificerede emner. Det var ikke let fordi de pågældende jo allerede sad i nøglepositioner.
Men hvor skal man ellers finde ledelsesfolk
i en sejlende flotille? Der blev op til CH
MHD V at udpege den nye FH mellem de
af Flotillen foreslåede.
Det endte med at Allan Schmidt påtog sig
hvervet fra 1. december 2010. Han havde
for år tilbage været chef for Stabsflotille
120 og i årenes løb haft mange forskellige
pladser i systemet. Han havde nogle ideer
for fremtiden og samtidig en baggrund
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i Søværnet. Det kunne være et tveægget sværd, som det serv dog ser ud til at
passe med den brede opfattelse af en FH,
nemlig at han er ”den fremmeste blandt
ligemænd”. Aktuelt er Kim Graversen NK,
mens ex FH Jørn Holst er KBM og samtidig varetager FSBM og FARM stillingerne.
Flotillens fartøjer gennem tiden
ANTARES, MHV 809 var flotillens stolte
skude gennem næsten 12 år og afgik
til Skovshoved den 20 oktober 2007.
Miljømæssigt savnedes afværgekapacitet
mod oliespild i Nordjylland, og rederiet
besluttede at fordele de nye 900-kl med
en i HVF 115 Vendsyssel og en i HVF

114, Aalborg – Hals.
MHV 907 kom til Aalborg den 21 januar
2008 og skibet blev af Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, navngivet
HVIDSTEN den 8. marts 2008 i Aalborg
Skudehavn. Navnet har en rigtig flot klang
i det nordjyske efter en modstandsgruppe,
der under 2.Verdenskrig var aktive med
krofar Marius Fiil og Hvidsten Kro som
omdrejningspunkt. Gummibåden blev da
også straks, men uofficielt, døbt ”Marius”.

plads blev samtidig ændret til den tidligere
slæbebådsbro lige øst for Limfjordsbroen.
Kontorlokalerne fra det daværende slæbebådsrederi Goliath under Limfjordsbroen
på Aalborgsiden var meget mindre end
dem vi havde på værftet, og noget af magasinpladsen må deles mellem os og en anden
lejer, nemlig Aalborg Kanonlaug, med
hvem vi har et virkeligt godt naboskab.
Vi har tag (og bro) over hovedet, men vi
har kun mindre og lavloftede rum, der ret
beset ikke opfylder kravene til de facilite-

ter og standarder, vi står for, hvilket giver
problemer ved møder og opmagasinering.
Selvom vi ikke har problemer med at låne
et lokale hos naboerne, har det største lokale kun plads til ca. 24 personer, hvor vi på
værftet kunne have ca. 50 pers i det største
lokale. Desuden var der to mindre lokaler
og et depot, og som nævnt, i gadehøjde
i et tidligere beskyttelsesrum i en anden
bygning, fartøjsdepot. Det var næsten
det ideelle. Der er i skrivende stund lagt
billet ind på lokaler i en kontorbygning

Men ak; lykken varede kort. Politiske
spilfægterier gjorde, at man byttede de to
nordjyske 900-kl skibe ud med 800-kl for
at få to Miljøskibe fra Holmen til Frederikshavn. Dermed var sikkerhedssituationen i Limfjorden sparket tilbage til gamle
dage før flydespærringernes tid.
Den 19 september 2009 blev MHV 907
HVIDSTEN skiftet med PATRIOTEN,
MHV816 i Grenå.
Omkring skibene
Hændelserne med at få tildelt en 900-kl,
som inden for et år blev trukket til Holmen hvorefter Flotillen atter var i 800-kl
blev for nogle af Flotillens gaster for broget
og virkede så negativt, at de mere eller
mindre opgav ævred.
MHV907 HVIDSTEN blev, som nævnt,
afhentet af sin nye besætning fra HVF
HOLMEN i Grenå, der var udset til skiftested, og MHV816, PATRIOTEN kom
så med tilbage som skibet i Flotille 114.
PATRIOTEN var bl.a. kendetegnet ved
– som det eneste i 800–kl. - at have sorte
motorer. De har dog i juni 2011 fået den
”rigtige” Scania farve.
Tilholdssteder i land
Løgstør: Uændret
Aalborg: Domicilet flyttet fra det tidligere
Aalborg Værft til Limfjordsbroen. Det
var store og gode møde- og undervisningslokaler på 1. sal og et magasinrum under
den tidligere kantine i et forhenværende
beskyttelsesrum i gadehøjde. Det tidligere
værftsområde i Aalborg blev imidlertid sat
til salg og overtaget af konsortier, der ville
bygge nyt på området.
Vi måtte derfor atter flytte. Denne gang
næsten tilbage til hvor vi kom fra. Til
adressen Strandvejen 10, 9000 Aalborg. Vi
flyttede pr. 1 april 2003, og bor her endnu
ved årsskiftet 2011 – 12. Skibets ligge-

Radar ved Nordmandshage i Hals
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ved Tunnelbassinet, hvortil også Flotillens
skib kan flyttes og hvor Aalborg Havn på
forhånd velvilligt har givet tilsagn om, at
der kan fås el fra land og vand samt andre
faciliteter.
En flytning vil ikke alene løse et plads- og
parkeringsproblem, men også give fordele
ved havnemanøvrer, idet pladsen ved den
tidligere slæbebådsbro er problematisk at
anløbe med kraftig strøm i fjorden. Der
er ved samme bro etableret en flydende
restaurant, som giver en helt anden trafik
på den gamle træbro.
Det negative er, at vi bliver mindre synlige
ved den centrale færdselsåre mellem Aalborg og Nørresundby.

Redningseskadrillens afdeling på Flyvestation Aalborg.
Flotillen agerer ofte hjælper ved træning
af nye besætningsmedlemmer og lærer
naturligvis samtidig selv hvordan arbejdet
skal gøres
Med Aalborg Kaserner har vi et gnidningsløst samarbejde og ligeså med Hærhjem-

meværnet og andre institutioner, som har
til huse på kasernen
Aalborg By, Aalborg Havn og det kommunale Beredskab kendes fra dagligdagen
og fra godt samarbejde eksempelvis i
forbindelse med Tall Ships Race som nu tre
gange har været i Aalborg og som kommer
igen i 2015.

Hals: Flotillen er fraflyttet alle områder i
Hals/Nordmandshage, da der ikke længere
er operative opgaver.
Den 1. februar 2007 blev stationen i Hals
leveret tilbage til Søværnet – og i væsentlig
bedre stand end da vi fik den. Straks efter
oprettedes en fjernbetjent radar på en ny
mast i forbindelse med at et nyt kystnært
kædesystem, som blev opsat af miljømæssige årsager.
Efter at have været omdrejningspunktet i
de fleste af Flotillens aktiviteter både hvad
angår anløbskontrol, mine- og torpedotransporter, assistance til Søværnets og
allierede skibe i havn, genforsyninger,
sanitetsøvelser med transporter, havnebevogtning og samvirke med såvel Hærhjemmeværnskompagnierne
Syd og Nord for Limfjorden og Luftmeldeposterne i området blev Etablissement
Nordmandshage som skrevet leveret tilbage
til Søværnet i februar 2007. Flotillen
gjorde hele perioden et enormt krævende
arbejde med at fremskaffe, tilrette, bygge
og vedligeholde stationen funktionsmæssigt og samtidig plejet naturen i området.
Samarbejde med Jægerkorpset
og andre institutioner og kaserner og Aalborg kommune
Jægerne gør fortsat i 60-jubilæumsåret
brug af Flotillens skib og der er i det hele
taget en rigtig god stemning mellem de
forskellige grene af forsvaret i Aalborg, en
tradition fra koldkrigstiden, hvor cheferne
trak alle med i et stort fælles forsvarsarbejde.
Der er et ligeledes en meget tæt kontakt til
8
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Helohoist over

ANTARES

Samvirkeaftalen, især miljødelen, som
var baseret på et skib i 900-kl har måttet
revideres.
Udenlandske kontakter
De seneste års udenrigspolitiske forandringer og stadig snævrere bevillinger har
reduceret de gensidige besøg idet rokader i

organisationerne, har bevirket, at båndene
er blevet løsere.
Organisationsændringer
Vi gik fra fire divisioner til to, nemlig ODiv og LOG-Div i 2003, hvilket gav nogle
problemer da mange opgaver forsvandt og
der ikke længere var funktionsposter, der

kunne give de nødvendige timer pr år. I
forvejen var vor V-div flyttet til HVF116
BON HVF – nu MPF ), Så der var rigtig
mange opgaver i land som forsvandt eller
blev omlagt
Flotillens liv
Når vi ser på det geografiske område og
hverveområdet som Flotillen har, er det
geografien, der bestemmer. Mod Syd var
det Himmerlands sydgrænse, mod vest
den gamle amtsgrænse midt på Vejlerne
og Lund Fjord, mod nord en øst-vest linje
gennem Brønderslev og mod øst Kattegat.
Gennem 1950´erne var der en stor og meget aktiv division i Løgstør. Årsagen var, at
der under 2. Verdenskrig var høj aktivitet i
området både fra besættelsesmagten og fra
de allierede, der droppede forsyninger til
modstandsbevægelsen på de Himmerlandske heder.
I slutningen af den kolde krig blev der atter
vist og øvet drop med udenlandske enheder. Bl. a. blev der under en øvelse droppet
personel og udstyr i store mængder på en
måde, så man erkendte at bredningerne i
Limfjorden var potentielle dropzoner, idet
meget lavtgående fly kunne snige sig ind
med kun lille risiko for at blive set og hørt.
CH MHD1, kommandørkaptajn Kurt
Verner, gik med baggrund i øvelsesrapporterne i gang med at undersøge, om der
atter skulle oprettes en division i Løgstør/
Aggersund med det formål at være observatører til søs som en forlængelse af Luftmeldeposterne, der fandtes i land omkring
nævnte farvande. Projektet var så langt, at
der var møder på FLS FRH og besigtigelse
af motorbåde fra de oplagte fregatter (PEDER SKRAM-kl). Men så kom det ikke
videre. Sovjet kollapsede, muren faldt, og
med den også planer om lokale aktiviteter
i Midt-fjords området. Division Aggersund
kom aldrig.
Men der kom alligevel nye fartøjer til. Den
2. december 1995 fik flotillen overladt
MHV807 ANTARES, og pr.1. februar
1996 fik Flotillen Danmarks første kvindelige flotillechef Ilse Strøyer, der førte flotillen gennem brydningstiden med mange
omlægninger, hvor alle kendte systemer
undergik forandringer fordi spændingsforholdene i verden med et slag var ændrede.
Da blikket rettedes mod farvandenes miljømæssige tilstande, kom der ret hurtigt et
ønske om at Flotillen blev forsynet med et
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skib, af den nye 900-kl således, at der ville
være oliebekæmpelsesmateriel i Aalborgområdet, hvor en stor olieterminal ligger
tæt ved tunnelen, der fører E45 under
Limfjorden. Da der til stadighed også sejles
olie til byerne inde i fjorden var det en fin
kombination at have 900-kl såvel i vestre
som østre del af Limfjorden, ligesom en
900-kl blev placeret i Vendsyssel.
Tilbageblik
De første Standard Flex skrog blev bygget i
Sverige. Men udrustning og færdiggørelsen
skete i et til formålet oprettet område i
Aalborg Øst, i nærheden af den nuværende
Grønlandshavn, hvor de specielle skrog i
en sandwichkonstruktion blev monteret
med den tids moderne elektronik blev
stoppet i skroget. Det var så meningen, at
selve den udvendige færdiggørelse skulle
ske ved Aalborg Værft. Det skulle ske ved,
at skroget i en flydedok skulle slæbes de 4
sømil til værftet fra klargøringshallen på
Østhavnen.

ellers var det en opgave, der bare skulle
løses omend der nok blev bøjet et par bestemmelser, men det levede vi med under
den kolde krig.
Efter at have været omdrejningspunktet i
de fleste af Flotillens aktiviteter både hvad
angår anløbskontrol – mine- og torpedotransporter, assistance til Søværnets
og allierede skibe i havn, genforsyninger,
sanitetsøvelser med transporter, havnebevogtning og samvirke med såvel Hærhjemmeværnskompagnierne syd for (1216)
nord for (1206) Limfjorden og Luftmeldeposterne ( O2) i området blev Etablissement Nordmandshage som skrevet leveret
tilbage til Søværnet i februar 2007.

Alt var nøje forberedt og pålanlagt, dog
var vejret ikke taget i ed så det artede sig
så dårligt, at projektlederen besluttede at
lade skroget (senere P550 FLYVEFISKEN)
blive hvor den var.

De tre bunkers og området var et vigtigt
omdrejningspunkt i hele Flotillens liv såvel
det operative som det sociale. Al den stund
95% af alle installationerne i området var
planlagt og udført af flotillens medlemmer, vidste alle god besked med hvordan
forsyningssystemer og kommunikation
fungerede. Ud over de officielle radar- og
radiosystemer, var der antenner til opkobling af forskellige civile og firmasystemer,
således det var muligt i KSN at være online
med adskillige grupper samtidig.

Da nu skibet var kommet ud af byggehallen og stod til fri beskuelse for alle i flydedokken var det en kilden situation. Der
kunne spioneres mod skibets egenskaber.
Projektlederen fik dækket skibet ind med
presenninger og alarmerede flotillen, som
pludselig fik en ægte ”Øvelse i Havnebevogtning”. Flotillen fik i løbet af ca. to
timer etableret den nødvendige kontrol i
området og passede lands og til, søs på skibet til det næste dag blev muligt at foretage
den nødvendige bugsering.

Det var værdifuldt at forskellige transporter
og lokal bevogtning eller kontrolposter
kunne kommunikere på et samlet net eller
på lokale alt efter situation og opgave. Ved
transporter var der samtidig ”opfundet”
et identifikationssystem for køretøjer, der
skulle igennem til havnen eller ud derfra.
Det var et simpelt markeringssystem, hvis
udgave blev besluttet i samme øjeblik
køretøjerne kom ind i Flotillens sikringszone – normalt nord for Bisnap eller vest
for Hals by.

Den tidsmæssige forskydning da heller
ikke noget, der kom på avisforsiderne.
Det var jo netop sagen, at det ikke ragede
nogen. Det var ret beset ikke dårligt, at
man uden brug af de store forchromede
systemer kunne stille ca. 25 personer til
en pludseligt opstået opgave, og mønster
såvel praktiske løsninger samtidig med at
de organisatoriske ting var på plads, fx ved
at KOMMANDOSTATIONEN ( KSN
) blev mobilt oprettet og dokumenterede
hvad der skete. FLYVEFISKEN var altså
pludselig bevogtningsobjekt FØR sin
navngivning og aktive tjeneste.

Flotille 114 med bunkeranlæg Nordmandshage havde faktisk et områdeansvar
ligesom et kompagni.
Det omfattede det meste af Hals by og
Havn og hele landområdet op til Bisnap.
Det betød at vi frit kunne bevæge os i
dette område mens HVK 1206 i øvrigt lå
udenom og havde nok at se til ved Vendsysselværket.

Vi fik en pæn tak fra projektlederen, men
10
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I bunkerområdet havde vi samtidig en observationspost af Flyverhjemmeværnet O2
(OSCAR 2), hvilket gav os direkte forbindelse med LAVAC i Aalborg. Anflyvning af
Aalborg går lige over stedet.
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Havnetjeneste, logistik og
transporter
Ved anløb af egne eller NATO skibe havde
FLT som opgave at sikre og servicere de
anløbende skibe. Der blev gennemført
mange assistance til skib i havn øvelser, og
altid med rigtige store skibe så som motortorpedobåde, søværnskuttere, minelæggere
eller allierede skibe af forskellig art. Genforsyning med miner eller torpedoer og
andet, fx mad og vand og samtidig ilandtygning af tilskadekomne blev øvet igen og
igen. Der blev udviklet en transportkære
som dels kunne transportere den brugelige
gummibåd til havnetjenesten, men som
også kunne bruges til at transportere to
bårer på, således at sårede fra anløbne skibe
let kunne bringes til første for bindsplads
eller til sanitetstransportens standplads.
Hundetjeneste
Flotillen rådede også over hunde og selvfølgelig hundeførere til stor underen for nogle
kolleger fra hærhjemmeværnet. Hundenes
effektivitet ved rensning af havneområdet
blev adskillige gange prøvet af og Flotillen
beholdt hundene, selvom der var kræfter i
gang for at få dem trukket over i Hærhjemmeværnet.
Artilleri
Anløbskontrol af Hals Barre østfra var
en væsentlig opgave, hvorfor der i Flotillen blev uddannet besætninger til mobile 40mm Bofors kanoner, ligesom vore
skibe, der fulgte efter MHV85 Hjortø var
udrustet med 20mm maskinkanoner. Disse
forsvandt imidlertid ud af vort system
og blev afløst af et almindeligt LMG i
lønningsaffutage, som det kendes i dag.
Da kanonerne forsvandt, blev planerne
ændrede til, at vi ville sætte et raketstyr ud
på sandbankerne helt tæt ved renden ind i
Limfjorden. Vi blev derfor normerede med
Carl Gustav´er. De kunne som bekendt
også levere lysraketter, så hele indsejlingen
kunne oplyses.
Totalforsvar
I slutningen af de første 50år med Marinehjemmeværnet oplevede vi i Nordjylland et
udstrakt samarbejde imellem de faste og de
frivillige forsvarsgrene. Det omfattede de
militære værn, Civilforsvaret / beredskabet
både statsligt og kommunalt samt politiet. Der blev gennem en længere årrække
arrangeret Totalforsvarsdage i havnebyer i
Limfjorden og de havnebyer, der geografisk
lå i Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy ´s områder.

Ved arrangementerne vistes, naturligvis
det udstyr vi hver især var udrustet med,
samtidig med at vi gennemførte demonstrationer inden for hver sit felt. Det var
meget store arrangementer, der bidrog til
at skabe opmærksomhed om de frivillige
værn. Der var oftest store folkemængder i
havneområderne under de demonstrationerne, som gav tilskuerne fornemmelse af
hvilke opgaver de frivillige værn var i stand
til at løse til gavn for samfundet.
Arrangementerne blev efterhånden af
betragtelige størrelse, der krævede både et
stort planlægningsarbejde og en personelkrævende indsats i arrangementsperioden
og selvfølgelig penge. Arrangementerne var
ganske vist krævende, men havde også sine
fordele deri, at mange befalingsmænd kom
til at kende hinanden på kryds og tværs af
farver og tilhørsforhold, noget der lettede
hverdagen og som i en skarp situation ville
lette kommunikationen, hvilket viste sig
under senere øvelser med fælles deltagelse.
Disse fremvisninger af materiel og kunnen
har hjulpet med til at give en ledende plads
til Nordjylland, når man ser på det procentuelle antal borgere af befolkningen, som
var hjemmeværnere, nemlig over 1,2%.
Hvervning
Mange af hvervetiltagene i Nordjylland har
været fælles Hjemmeværn med stort H. En
af de årlige begivenheder gennem mange år
var Forårsmessen i Aalborghallerne.
Der var gode traditioner for hvordan det
kunne sættes op og der kom da også en
række gode henvendelser om optagelse
i kølvandet. Dog her som mange andre
steder kommer forandringer, og hele
forbrugermessens opsætning ændredes. Vi
prøvede at gå solo med en udendørs udstilling og invitation til at besøge os i havnen,
men det var ikke anstrengelserne værd.
Også de meget store fiskerimesser har vi
været på, men de har 99% udlændinge
som kunder og besøgende, så der er ikke
noget at hente for os. Andre udstillinger og
tilstedeværelse med skibet til havnefester,
jubilæer i søsportsgrupper, ageren i forbindelse med kapsejladser samt ro regattaer
kan endnu bruges til at vise flaget, men
hververmæssigt er værdien blevet mindre.
De elektroniske medier har også her holdt
deres indtog med de plusser og minusser
det medfører i form af falske henvendelser,
der skal behandles seriøst.

De fleste henvendelser kommer i dag via
hjv.dk, som dog ikke er så godt, at den
personlige kontakt kan undværes. Jævnligt
tror den, der henvender sig, at man bliver
medlem ligesom at melde sig ind i en
bananspiserforening, og kan ikke forstå, at
der skal en samtale til.
Dog ser det ud til at vi gennem de seneste
år har fundet en stil, hvor den interesserede
ikke foregøgles noget og også kender vore
krav. Interessen for at høre mere stammer
ofte fra de sociale medier, men vi møder
også personer, der velovervejet kommer til
informationsmøderne og stiller spørgsmål,
hvilket jo er fint hvad enten de udfylder
ansøgning eller ikke.
Forskellige opgaver
For at give et indtryk af de enkeltes aktiviteter og indsats bringer vi her et udskrift af
en logbog fra 2002 af Jørgen Scheving:
Den 3. august 2002: En særlig og spændende opgave : Præsentationssejlads !
Flotillen var blevet bedt om at være tilstede
ved fiskerifestival i Hirtshals – en dejlig dag
hvor vi optrådte med pre-wetting (overbrusning af skibet til værn mod kemisk nedfald,
varme ved brand ), mand over bord m.m.
samt lavede havnerundfart. Vi havde adskillige ture den dag med MHV 809. Brug af
vandstråler skaber altid interesse.
Den 10. august: Havnefest i Struer – igen
pre-wetting ( overbrusning af skibet ), mand
over bord, Gummibådssejlads med borgmesteren og turistchefen.
Den 17. august: Havnefest i Juelsminde.
Helohoist, som altid er et hit i underholdningen samt gummibåden stand by ved tovtrækning fra molehoved til molehoved i indsejlingen; automatisk vandgang til taberne !!!
Sådanne demonstrationer og fremvisning
af materiel nævnes for fuldstændighedens
skyld.
Der var i hvert fald ikke sat penge til den
slags direkte, som nu om dage, men vi var
ret frit stillet. Mon ikke det giver lige så
mange ”kunder i butikken” som diverse
udstillinger, messer og lignende? En del
penge har det kostet med at sejle frem og
tilbage, selvom det i sig selv er øvelse!
Vi har jo også gennem flere år været Platform for starter og dommer ved Aalborg
regatta og ligget med to ankre nær Egholm.
Som tak for indsatsen blev der serveret en
lækker frokost hos den af roklubberne der

stod for arrangementet det pågældende
år. Også en dejlig opgave som gav gode
kontakter til brugere af fjorden.
En af de lidt mere specielle opgaver har
været assistance til Svømmeklubben RASK,
Løgstør, som sikkerhedsfartøj i.f.m. langdistancesvømninger fra Rønbjerg til Livø,
hvor vi havde skibet på den ene side af de
mange svømmere og gummibåden på den
anden.
Endvidere viser vi flaget ved det navnkundige karneval i Aalborg hvor vi er en del af
sikkerheden langs havnefronten. Ligesom
vi jævnligt har opgaver og fremvisninger
for soldaterforeninger, officersforeningen på Aalborg Kaserner og Flyvestation
Aalborg.
Eksempel på opgaveløsning og
information anno 2011
Et eksempel på samarbejdet så man den 13
marts 2011, hvor Flotillen med MHV816
Patrioten i samarbejde med Aalborg
Sejlklub afholdt temadag i SØREDNING
i Fjordparken Marina Aalborg. Beredskabsstyrelsen deltog med brandslukning.
Redningshelikopteren viste opsamling af
personer fra vandet. Flotille 114 demonstrerede skibets redningsudstyr på kajen,
affyrede nødraketter samt demonstrerede
udsætning af en redningsflåde. Kurt Ole
Nielsen holdt foredrag om MHV´s virke i
dagligdagen samt en orientering om SOK
og JRCC. Der var mødt ca. 40 medlemmer fra Aalborg Sejlklub.
HDU - Hjemmeværnets Digitale
Univers
Det skulle være så godt, men gav bunkevis af problemer for brugerne både med
tidsregistreringer og kommunikationen
fra ledelse til gasten. Undersøgelser viser,
at især nord- og vestjyder har en sund og
naturlig skepsis overfor elektroniske kommunikationsmidler, således at området har
de færreste brugere af fx netbank, SKAT,
kommunale og andre tjenester.
Når det forekommer besværligt og langsomt at arbejde med et system, og hvis
man – måske på grund af langsomme internetforbindelser har svært ved at komme
ind, ja så er det også svært at få nogen til at
bruge systemet. Det er blevet bedre, men
rygterne om problemerne afholder givet
mange fra at bruge det. Præcis som det er
tilfældet med kommunernes hjemmesider
og andre store og tunge IT systemer.
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HVF 115 Vendsyssel:

60 år med
Marinehjemmeværnet
i Vendsyssel
U
middelbar før Marinehjemmeværnets 50 års jubilæum, blev de
tre flotiller i Vendsyssel, FLT 111
Skagen, FLT 112 Frederikshavn og FLT
113 Hirtshals samlet i en enhed FLT 115
Vendsyssel.

Samarbejdet mellem de tre flotiller, blev
stille og roligt etableret over en årrække, i
erkendelse af, at det nære samarbejde og en
rationaliseringsgevinst af den daglige drift,
var blevet mere og mere påkrævet på det
overordnede plan.
Den 1. januar 2000 var FLT 115 Vendsyssel den "nye flotille", som primært dækkede det nordlige Vendsyssel.
Efter kommunesammenlægning dækker FLT 115, primært Frederikshavn- og
Hjørring Kommuner, hvilket nu betragtes
som flotillens naturlige hverve område.
Med tilsammen 12 havne i hverveområdet
kan vi konstatere, at vi er godt placeret i et
særdeles aktivt maritimt miljø.
Der har været tale om nogle meget turbulente år i flotillen med megen modgang og
uro samt flere udskiftninger af ledelse og
befalingsmænd.
Situationen blev ikke bedre af, at MHV
906 FÆNØ blev flyttet fra Frederikshavn
til Helsingør. Mange følte, at det var
uigennemtænkt og urimeligt. Søværnets
miljøberedskab, der var på vej til OPLOG
FRH, skulle være den virkelige årsag, men
der blev stillet mange mistænksomme
spørgsmål, "hvad har de gang i". Det blev
ikke bedre af, at FÆNØ og APOLLO byttede plads/ flotille ca. et halv år før Søvær12
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nets miljøberedskab var på plads, det var
givetvis, den dårligste beslutning der nogen
sinde er blevet truffet i flotillens historie.
Frivillige meningsdanner og meget aktive
medlemmer gik fuldstændig i sort.
Vi var helt ude ved kanten. Heldigvis var
der nogle meningsdannere tilbage i flotillen, ikke mange, men en lille "håndfuld"
MHV-er , som ikke ville se på, at flotillen
led skibbrud.

De fik skabt en ny og positiv debat blandt
den forholdsvis beskedne flok der var tilbage. Der blev, med MHDVs medvirken,
fundet en ny flotillechef der ville, og kunne
klare en ny stabelafløbning af FLT115.
I de sidste par år er der virkelig kommet
gang i flotillen, der er kommet en helt ny
ledelsesgruppe, som vil noget, og som sætter nogle klare mål for FLT 115 Vendsyssel.
Der er mange nye medlemmer kommet
til, forholdsvis unge medlemmer, som er
dygtige, videbegærlige og vil det maritime
miljø.
De mål der er sat, skal vi nok nå, når vi
stille og roligt, arbejder os hen imod dem,
det være sig med tilgang af nye medlemmer, uddannelse, kursus og enhedsuddannelse. Der er unge FARF, der er godt på vej
til at tage over.
Flotillen har nogle gode forhold på
OPLOG FRH, vores lokaler og fartøjets
liggeplads i og på flådehavnen er perfekte.
Vi har på det sidste fået det luksusproblem,
at vi næsten ikke kan være i vores mødelokale til en alm. møde aften.

Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

75 års jubilæum
Hvordan ser Marinehjemmeværnet ud til
vores 75 års jubilæum?. Det er svært at spå
om fremtiden for MHV. Men et er sikkert,
vi er her og dermed også FLT 115, måskesom en afdeling af FLT NORDJYLLAND.
Til den tid vil vi også igen have en 900 KL
i det nordjyske, det er et fartøj, som opfylder kravene til sejlads i det mere åbne hav
og vil have et funktionsniveau, der vil gøre
sig gældende mange år fremover.
800 KL bliver udskiftet inden for en
forholdsvis kort årrække, på grund af et
alt for højt omkostningsniveau, og CO2
kravene skærpes yderligere , samt, kravene
til opgaverne for MHV- fartøjerne vil blive
ændret med en mere tilpasset Søværnsprofil, hvor der stilles yderligere krav til
besætningernes uddannelse, fartøjernes
beskaffenhed og for fremtidens opgaveløsninger m.v. der bliver selvfølgelig tale om
nogle minder fartøjer, bygget i komposit
med miljøvenlige motorer, som opfylder
de kommende CO2-, miljøkrav, og en
overkommelig vedligeholdelses udgift.
Disse "nye" indsatsfartøjer skal bruges på
relevante opgaver, som f.eks. SAR, farvandsovervågning, politi/skat sejladser og
opmålinger m.v. Fartøjerne skal være bemandet med operative med en besætning
på 6 mand og spartansk udrustet om læ, og
topfarten skal helst op på 20 knob.
Gummibåden skal være en integreret del af
fartøjet, således, at den kan søsættes under
gang, fra et slipsystem agter.
Når disse "Nye" fartøjer indfases i de
sydlige farvande og bælter, skal 900 KL

ombygges til, at klare de aktuelle opgaver
for Søværnet og agere knap så meget med
olieforurening, da vi kan forvente, at miljøberedskabet vil blive reduceret og komme
til at bestå af nogle FLEXFARTØJER, der
kan løse andre og nødvendige opgaver for
Søværnet.

Når man har fødselsdag, har man lov til
at ønske en gave, i al beskedenhed vil jeg
ønske på de frivilliges vegne, at der lyttes
mere til de frivillige, som kommer med
mange gode og civile kompetencer, og der
bliver lukket lidt ned for "papirfabrikken".

Det er måske fremtiden - hvem ved?.
Tillykke MHV!
Den fortsat eksisterende FLT 115
Vendsyssel.

HVF 116 MFP VEST:

BON historie
I

forbindelse med forsvarsforliget
2000-2004 blev det besluttet at BON
opgaver skulle fjernes fra Søværnet
og lægges over til Marinehjemmeværnet.
Dette betød at i år 2000 startet HVF 116
BON op med de nye opgaver. Folk til
denne enhed blev fundet blandt andet hos
de våbendivisioner som blev nedlagt rundt
omkring hos de sejlende flotiller.

De første lokale, som BON flotille havde,
var naturligvis tilknyttet flådestationen.
Flotillen fik lokaler på Marinekassernen i
Frederikshavn. Det var vigtigt at BON var
så tæt på Søværnet således der kunne være
en tæt tilknytning mellem Søværnet og
Marinehjemmeværnet.

Efter et år var der 38 aktive gaster i flotillen
og de gik frisk til de ny opgaver.

Og især i opstartsfasen var det vigtigt at
den erfaring, som Søværnet havde blev
givet videre til HVF 116 og andre BON
enheder.

Flotillen startede i 2001 med uddannelse
for de menige gaster og uddannelse af
befalingsmænd.

HVF 116 blev i 2003 operativ klar til de
ny opgaver og forud ventede en masse nye
opgaver.

I 2009 begyndte Hjemmeværnes Kommandoen at se på nye opgaver og trussel
mod det danske samfund. Dette betød
nye ændringer til BON enheder. Navnet
blev ændret til MFP (Marinetime Force
Frotiction).
For HVF 116 betød det en ny organisation
og nye uddannelserne.
I dag er HVF 116 en stærk lille flotille der
tæller omkring 50 aktive. Og lige som fra
starten bor HVF 116 stadigvæk i bygninger som er tilknyttet Flådestation Frederikshavn.

HVF 121 Hanstholm:

Flotille 121’s Tilblivelse
L

okalkendte folk blev også for flotille
121’s vedkommende optakten til, at
det nordvestjyske område mellem
Vesterhav og Limfjord fik sin flotille og sit
eget marinehjemmeværn.
Der var allerede omkring året 1949 at de
første tanker opstod om at starte en Limfjordsflotille. Ophavsmændene dertil var
renseriejer Carl Ottesen som var forhenværende kystløjtnant.

Mandskab fik man hurtigt fat i, men noget
at sejle i kneb det med, så den første tid
foregik det i private både indtil sommeren
1952, da man fra Søværnet overtog HJVM4, en tidligere patruljebåd fra kriegsmarinen kaldet Pinas. En ”dame” med luner.

først blev sejlet til den modtagende by og
flotille, som så skulle sejle besætningen fra
den afleverende by hjem igen inden den
kunne returnere til sin hjemhavn. Dengang
var der ikke så mange biler at flytte folkene
med.

Denne Pinas gik på skift i Limfjordsbyerne vestpå. Skiftet mellem byerne var ret
besværligt og tidskrævende, idet båden

Efterhånden som flere og flere folk meldte
sig i flotillerne, blev det vedtaget at opdele
Limfjorden Vest i to halv flotiller omfat-
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Flotillechefer for HVF 121:
1952-1954			
1955-1959			
1959-1960			
1960- 1962			
1962-1963			
1963-1969			
1 OKT 1969-29 FEB 1980
1 MAR 1980-31 JAN 1984
1 FEB 1984-31 JUL 1984
1 AUG 1984-30 NOV 1986
1 DEC 1988-31 DEC 1991
1 JAN 1992-7 AUG 2001
8 AUG 2001-30 NOV 2003
1 DEC 2003-22 MAJ 2007
23 MAJ 2007-7 APR 2009
7 APR 2009 - 			

tende Thyborøn-Lemvig-Struer,
som fik betegnelsen Halvflotille
312 Struer og Nykøbing-Thisted-Skive som Halvflotille 302
Nykøbing.
Kravet til det sejlende materiel
øgedes, og endelig i 1958 fik
flotillen en af Søværnets Pkuttere nu MHV 62, som dog
skulle deles med HHF 312.
MHV 62 var et pænt lille skib
med mast, men pludselig skulle
alle flotillernes fartøjer udstyres
med en 20 mm maskinkanon,
og så røg 62’s mast, hvilket
ikke alle satte lige meget pris
på, ”for en kutter uden mast er
ikke noget kønt syn” lød det.
Senere fik Struer flotillen også
14
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Villy Kristian Pedersen
Kristian Møller
Ib Kr. Randers
Viggo Ambrosius Johansen
K. J. Bechfeldt
Henry Vils Pedersen
Chr. Thomsen Jensen
Mogens Bendt Havmand
Carsten Aa. Rasmussen
Helge Thorbj. Jørgensen
Chr. Thomsen Jensen
Ejnar Madsen
Lars Østergaard
Per Seiling
Henrik Johansen Rask
Per Ræhrgaard Frederiksen

HVF 121 nuværende skib MHV 807 JUPITER.

nemlig MHV 74, som flotillen
havde til slutningen af 1994,
hvor MHV 74 vendte tilbage
til sin første ejer. Han havde
solgt den til Søværnet under
krigen med tilbagekøbsret og
han modtog et godt og velholdt
fartøj.

sit eget fartøj og Halvflotille
302 overtog alene MHV 62, og
havde den i mange år, indtil der
skete en omrokering af fartøjerne. MHV 62 gik til Åbenrå,
og 302 fik fra Århus MHV 68,
der var lidt større.

I december 1994 fik flotillen et
supernyt fartøj af 800-klassen,
nemlig MHV 807 Jupiter, som
flotillen har endnu. Det var
betryggende, at få et fartøj med
så megen motorkraft, at det nu
var fartøjsføreren der bestemte,
hvordan det kom gennem havneindløbet i Hanstholm. Noget
der til tider var ret barskt.

Hanstholm Havn
I 1967 indviedes den store nye
Hanstholm havn. Det betød at
nyt ansvarsområde for flotille
302 og dermed også behov
for et større skib. Det blev
altså MHV 68. Men allerede i
september 1980 forliste MHV
68 ved Stensnæs Flak ved
Læsø, men efter et halvt års tid
uden fartøj overtog 302 et flot
og godt fartøj fra Fredericia,

Efter anlægget af Hanstholm
havn begyndte byen naturligt
nok at vokse, og da Hanstholm
nu var blevet flotillens ansvarsområde bevogtningsmæssigt,
og man skulle bruge lokaler,
begyndte man naturligt nok at
kigge på de efterladte bunkere,
som der var mere end rigeligt af
langs Vestkysten. Flotillen fandt
én som havde den fordelagtige egenskab, at den var tør,
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samtidig med at den lå så højt,
at der kunne laves kystudkig fra
toppen, og den er i dag flotillens kommandostation.
Nye lokaler
I 2005 fik flotillen helt nye
lyse og funktionelle lokaler
på Hundborgvej i Thisted,
bygningen var en del af et
større byggeri som Dragsbæk
Margarinefabrik stod for, og
den ny byggede administrations bygning blev skænket
til hjemmeværnet af ejeren af
Dragsbæk Margarinefabrik, da
de egentlig kun skulle bruge
lagerbygningerne, og samlede
dermed Hær-, Politi-, Flyver og
Marinehjemmeværnet under
samme tag og fik navnet HJV
center THY.
2006 fyldte flotillen fartøj
10 år, det skulle naturligvis
markeres og det blev det den
18 marts, hvor bl.a. skibet
navngiver viceadmiral Jørgen F.
Borch var inviteret, han måtte
desværre melde afbud men med
de bedste ønsker for fremtiden
til MHV 807 Jupiter.

HVF 122 Thyborøn:

Marinehjemmeværnsflotille
122 Thyborøn i 60 år
Marinehjemmeværnet havde 60 års jubilæum i 2012. Det er, i denne sammenhæng,
værd at bemærke, at opbygningen af Marinehjemmeværnsflotille 122 blev indledt
allerede i 1949. Historien om flotillens første 50 år kan man læse i
”Marinehjemmeværnet - 50 år – HVF 122 Thyborøn – 1952-2002”.
Fra Hjemmeværnsflotille 25 Limfjorden til Hjemmeværnsflotille 122 Thyborøn
Opbygningen af flotillen blev indledt i efteråret 1949 med opbygningen af divisioner i Thyborøn og Struer under den daværende Hjemmeværnsflotille 25, Limfjorden. Disse divisioner blev udskilt i en selvstændig enhed, Hjemmeværnsflotille 24, i 1952. Udviklingen i de
forløbne år ser således ud:
1949:
Februar 1952:
Januar 1953:
Juni 1963:
Juni 1963:
Juli 1966:
Januar 1973:
Juni1978:

Divisionsopbygning i Thyborøn og Struer
Hjemmeværnsflotille 24 – en selvstændig enhed i den vestlige Limfjords byer
Hjemmeværnsflotille 302 – ny flotillebetegnelse
Hjemmeværnsflotille 302 nedlagt og erstattet af to halvflotiller
Hjemmeværnshalvflotille 312 / Thyborøn og Struer samt
Hjemmeværnshalvflotille 302 / Thisted og Nykøbing Mors
Hjemmeværnsflotille 312 – Hjemmeværnshalvflotille 312 opnormeret efter vækst
Hjemmeværnsflotille 122 – Ny flotillebetegnelse
Hjemmeværnsflotille 122 Thyborøn – Ny flotillebetegnelse

Chefer
Februar 1952:
December 1954:
Marts 1955:
Juni 1959:
Januar 1960:

Toldvagtmester Villy Kristian Pedersen, Thyborøn
Havnefoged, delingsfører Kristian Møller, Struer. Fungerende
Havnefoged Kristian Møller, Struer
Direktør, delingsfører Ib Kristensen Randers. Fungerende
K. J. Bechfeldt – i forbindelse med havende tjeneste som DIOF/kaptajnløjtnant. Samtidig blev overbetjent Viggo
Ambrosius Johansen udnævnt til næstkommanderende og John Herman Nielsen til kommandobefalingsmand
Juni 1960:
Overbetjent, delingsfører Viggo Ambrosius Johansen, Thisted. Fungerende
Januar 1963:
K. J. Bechfeldt. I forbindelse med havende tjeneste som DIOF/kaptajnløjtnant
Juni 1963:
Sparekassekasserer, delingsfører John Herman Nielsen. Halvflotillefører
Juni 1966:
Sparekassekasserer John Herman Nielsen, Struer
Januar 1977:
Halvflotillefører,premierløjtnant Peter Baarup Holmboe. Fungerende
Januar 1978:
Peter Baarup Holmboe
Maj 1985:
Premierløjtnant Jan Aarslev Knudsen. Fungerende
Maj 1986:
Jan Aarslev Knudsen
December 2000: Landmåler, premierløjtnant Per Seiling. Fungerende
Udnævnt til kaptajnløjtnant 1. maj 2001.
April 2005:
Premierløjtnant Harry Hansen. Udnævnt til kaptajnløjtnant i 2006
Januar 2012:
Premierløjtnant Henning Kristensen
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Blasonering – Heraldisk beskrivelse af flotillens våbenskjold
Udtrykket ”blasonering” har sin oprindelse
i det franske ord ”blason”, der betyder våbenskjold. Ordet ”heraldik” har rødder til
tysk, fransk og middelalderlatin. Heraldik
er læren om våbenskjolde, våbenmærkernes
udformning og symbolske betydning. Skikken med at bemale skjolde med farvede
mærker og anbringe anskueligt udformede
figurer på hjelmene stammer fra tiden kort
efter år 1100 og tjente oprindelig til identifikation af de rustningsklædte krigere.
Skikken bredte sig hurtigt over Europa,
hvor våbenmærkerne blev arvelige i adelsslægterne, og der opstod en særlig heraldisk
stil med en tydelig dekorativ stilisering.
Skikken med våbenskjolde er videreført
af adel, fyrstehuse og gejstlighed, hvis
våbenskjolde ofte er grundlaget for ældre
by- og kommunevåben, rigs- og delstatsvåben. Danske kommunevåben går i mange
tilfælde tilbage til middelalderen eller er
baseret på bysegl; andre er nytegnede, antaget af kommunale myndigheder og evt.
godkendt af Indenrigsministeriet (Statens

heraldiske Konsulent) og varemærkebeskyttet. Nye våben kan antages af enhver, blot
de ikke er i strid med ældre danske våben.
Forslaget til flotillevåben blev indsendt den
15. november 1990 og godkendt den 31.
januar 1991.

2004 – Nyt fartøj MHV 902
MANØ – Forsvarsministeren
synligt imponeret
I 2000 skete der en del ændringer i Marinehjemmeværnets struktur. Ændringerne
medførte bl.a. en rokering af fartøjer.
MHV 804 ANDROMEDA måtte afgives
til flotillen i Juelsminde-Vejle. Som erstatning modtog vi MHV 94 RINGEN en
ældre type fartøj, der næppe kan betegnes
som specielt egnet til løsning af opgaver på
Nordsøen. Det mest interessante ved fartøjet var nok dets historie. Det havde nemlig
deltaget i det, der betegnes som ”Slaget ved
Gedser”.

CH og NK MHD 1 m.fl. Gæsterne blev
naturligvis modtaget med faldrebshonnør.
Efter en sikkerhedsbelæring fik gæsterne
under sejlads lejlighed til at stifte bekendtskab med det nye skibs muligheder. Efter
demonstrationssejladsen indtog gæsterne
skipperlabskovs i salonen – et måltid som
ikke mindst CH SOK forstod at værdsætte.
Kl. 1300 blev sejladsen gentaget med personale fra MHD 1, der blev trakteret med
eftermiddagskaffe. Herefter forlægning til
Struer, hvor navngivningshøjtideligheden
var berammet til lørdag den 8. maj 2004.
Charlotte Baun Drejka beskrev velkomsten
til det nye orlogsfartøj således i Hjemmeværnsbladet nr. 3/2004:

meværnets chef, kommandør Karsten Riis
Andersen, chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt 1, kommandørkaptajn Christen
Jensen og flotillechef Per Seiling fra flotille
122 Thyborøn der i fremtiden skal sejle
skibet.

Det blev Marinehjemmeværnet, der trak
den nye forsvarsminister Søren Gade
(V) ud på sin første officielle opgave. I
Struer havn navngav forsvarsministeren
lørdag den 8. maj. Marinehjemmeværnets
nye fartøj, MHV 902. Skibet blev døbt
MANØ ved et festligt arrangement med
parader, taler og liflige toner fra Marinehjemmeværnets eget musikkorps, hvor også
hjemmeværnets øverste ledelse var til stede.
Efter navngivningen fik forsvarsminister
Søren Gade en rundvisning på MHV
902 MANØ i selskab med Marinehjem-

Miljøkapacitet
MHV 902 MANØ tilhører en ny generation af skibe i Marinehjemmeværnet. Det
første blev leveret i efteråret 2003 til flotille
284 Østersøen i Rødby havn. Orlogsfartøjerne i 900-klasse serien er udstyret med
det nyeste teknologiske navigationsudstyr
og skibenes agterdæk er blevet forlænget,
så der er blevet plads til store tromler med
flydespærringer der effektivt kan være med
til at bremse en olieforurening. - Med
MHV 902 får Thyborøn-flotillen optimale muligheder for at løse miljøopgaver.

På denne baggrund havde alle i flotillen
med spændt forventning set frem til det
nye topmoderne orlogsfartøj, som flotillen modtog i foråret 2004. En sammensat besætning hentede det nye fartøj på
Slipshavn og forlagde i første omgang til
honnørkajen i Aarhus. Herfra skulle der
mandag den 26. april 2004 udgå to præsentationssejladser.
Første sejlads foregik kl. 1000 om formiddagen med bl.a. CH, STABCH, CH/A
SOK, CH FLSRH, havnedirektøren,
politimesteren, beredskabschefen samt
16
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Beskrivelsen lyder således:
Blasonering:
- I guldfelt, en pæl buet indad i blåt,
hvorpå foroven et tyrehoved i guld.
- Skjoldet hviler på et anker hvorover en
kongekrone, omgivet af et marineblåt
guldkantet bånd, hvori i guldskrift navnet
MARINEHJEMMEVÆRNET.
Motivering:
Den blå pæl symboliserer Thyborøn Kanal,
tyrehovedet indsejlingen hertil og de to
guldfelter henholdsvis Thyborøn- og Aggertange.
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Forsvarsministeren var synligt imponeret
af det elegante orlogsfartøj, der nu er i
Thyborøn-flotillens varetægt. Flotillen har i
dag tre besætninger, der er klar til at rykke
ud til søredning, miljø- eller farvandsovervågningsopgaver inden for to timer. Det er
ikke mange enheder i Forsvaret, der med så
kort beredskab, kan være på havet – klar til
en frivillig indsats.

MHV 902 MANØ i åben vand.
Dette er ikke mindst til gavn for fiskeriet af
muslinger og østers, der hurtigt kan komme
i fare ved en truende oliekatastrofe. Med andre ord har Thyborøn, Struer og nabokommunerne fået en betydelig kapacitet med
et højt beredskab til deres rådighed, sagde
marinehjemmeværnsinspektør, kommandør
Karsten Riis Andersen ved navngivningen.
2005 – Chefskifte – Harry
Hansen afløste Per Seiling
I flotillebladet KANALEN nr. 1 Januar
Kvartal 2005 skrev flotillechef, kaptajnløjtnant Per Seiling bl.a.: - Begyndelsen af
december måned er for mig noget særligt,
også i forbindelse med Marinehjemmeværnet. For fire år siden blev jeg i begyndelsen
af december måned udnævnt til flotillechef for Flotille 122 Thyborøn. For et år
siden blev jeg den 1. december ansat som
fungerende flotillechef for Flotille 121
Hanstholm. Senere i indlægget hed det:
Det tager nemlig i dag ufatteligt lang tid at
administrere en Marinehjemmeværnsflotille. Papirmængden er blevet enorm. Møde-

aktiviteten er voldsom. Telefonsamtalerne
er mange og til tider lange. En moderne
organisation vil informeres. En ting, der
har overrasket mig, er den tid jeg bruger i
bil på landevejen til og fra møder og arrangementer. Per Seilings indlæg i KANALEN
var samtidig optakten til et chefskifte, hvor
den hidtidige næstkommanderende, premierløjtnant Harry Hansen overtog chefansvaret for HVF 122. Selve chefskiftet blev
markeret under festlige former i sergentmessen på Jydske Dragonregiments kaserne
i Holstebro onsdag den 13. april 2005.
I sin tiltrædelsestale i forbindelse med
chefskiftet, sagde Harry Hansen bl.a.: - Jeg
er selvfølgelig glad og også stolt over at stå
her i dag, hvor jeg har fået stillingen som
flotillechef, Christen spurgte mig for nylig
om jeg var klar til at tage over, til dette svarede jeg, at jeg nok ikke kunne blive mere
klar, men om jeg kan udfylde det nye job,
ved jeg egentlig ikke, jeg vil da lyve hvis
jeg påstod, at jeg ikke har lidt kriller eller
sommerfugle i maven, over de opgaver der

venter forude og at det nu er mig der er
chef for flotillen. Jeg vil dog love at jeg vil
gøre mit bedste for at få det til at fungere.
Til det behøver jeg så jeres hjælp, for uden
jeres hjælp i det daglige går det ikke.
2012 – Chefskifte – Henning
Kristensen afløser Harry Hansen
I 2012 gik kaptajnløjtnant Harry Hansen
har efter knap 7 år som flotillechef af for at
koncentrere sig om opgaven som fartøjschef.
Hans afløser på posten som flotillechef blev
den hidtidige NK, premierløjtnant Henning
Kristensen. Forud for sin tiltræden appellerede Henning Kristensen i flotillebladet
KANALEN nr. 1 januar kvartal 2012 til
alle flotillemedlemmer om deres støtte til
løsning af opgaven. Det er Henning Kristensens mål at det skal være sjovt og ikke
en belastning at være medlem af Marinehjemmeværnet. I den forbindelse bliver en
reorganisering og styrkelse af staben med
henblik på at arbejde målrettet mod en god
og effektiv flotille.
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HVF 123 Randers - Grenaa:

OPDATERING fra flotille 123
I forbindelse med 60 års jubilæet for flotille 123 i 2009 udgav flotillen et
jubilæumsskrift. Som opfølgning på dette jubilæumsskrift sammenfatter flotillechef,
kaptajnløjtnant Søren Poulsen flotilles efterfølgende historik således.

M

HV 851 SABOTØREN har
erstattet vores gamle skib, MHV
812 HERKULES.
MHV 851 startede sit liv som MHV 818,
men blev forlænget med ca. 3½ meter for
at kunne medtage flydespærringer, og fik i
den anledning nyt navn. Samtidig fik den
lavet en lige agterende, hvilket har gjort at
skibet bjærger sig rigtig godt i søen. Om-

bygningen skulle have været den første af
flere, men dette blev for dyrt og derfor blev
der ikke foretaget yderligere forlængelser af
andre skibe.
Den 15. august 2011 tiltrådte Søren Poulsen som flotillechef.
I Sommeren og efteråret 2013 etablerede

vi en fremskudt basehavn i Grenaa og er
i gang med et større hvervearbejde for at
skaffe besætninger dér. Ligeledes har vi fået
lokaler i Grenaa og afventer nu blot møblement og andet så vi kan komme i gang
med at bruge disse.
Men vi vil fortsat også være i Randers,
lyder det fra Søren Poulsen.

HVF 124 – Aarhus:

HVF 124 Århus
Optakten
fter krigen opstod der i Århus som
i flere andre større byer et hjemmeværn. Hjemmeværnskompagnierne
oprettedes på baggrund af den modstandsvilje, befolkningen havde vist under
krigen. Kompagnierne var landbaserede,
men kommandør – senere admiral – E. M.
Dahl argumenterede i starten af 1950’erne
varmt for, at der oprettedes maritimt baserede kompagnier i landets havnebyer. Idéen
vandt gehør – der var allerede lovmæssig
hjemmel for et sådant tiltag i 1948-loven
om hjemmeværnets oprettelse og virke – så
Dahl fik tilkommanderet orlogskaptajn
Th. Bjerre som den, der skulle forestå det
praktiske arbejde med oprettelse af marinekompagnierne.

E

Th. Bjerre havde gennem besættelsesårene
haft kontakt med det svenske sjövärnskår,
og bl.a. med denne baggrund og i samar18
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bejde med sømilitære distriktschefer gik
han i gang med at organisere opgaven.
Som noget af det første skulle der skaffes
ledere til de maritime kompagnier. I det
fynske og jyske område fik Bjerre hjælp af
den daværende chef for marinedistriktet,
orlogskaptajn J.Teisen. Teisen rejste i 1950
rundt i sit distrikt og argumenterede for
sagen. Han kom ret let igennem med sin
idé i Esbjerg og Århus, hvor man allerede
i 1947 havde etableret sig med et marinekompagni. Den 1. september 1950
oprettedes Flotille 19, Århus. Som chef for
kompagniet i Århus valgtes den daværende
formand for Sejlklubben Bugten, ingeniør
Chr. Enevold Hansen.
Det med iklædningen var åbenbart tidligere lidt af et problem. Den 31. januar
fremsender Region II en skrivelse til Hjemmeværnet, hvori bl.a. står:
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”I anledning af hjemmeværnets skrivelse
nr. 139 af 13/1 1950 indberetter regionen,
at den venter, at der vil blive oprettet:
1 hjemmeværnsflotille i Grenå – Udbyhøj
1 hjemmeværnsflotille i Århus – Horsens
1 ekstra gruppe på Samsø
10 grupper i Lemvig og Struer
I alt vil der i første omgang blive brug for
ca. 300 sæt tøj plus en passende tilpasningsreserve (ca. 30%) og en byttebeholdning (ca. 50%)”
og videre:
”Materiel og uniformer bør være klar til
brug, før opfordring til at melde sig udgår,
ellers taber folkene tålmodigheden i en
længere ventetid.
Som følge heraf kan regionen ikke angive

nogen fordeling af den nødvendige uniform- og nummerstørrelser. Erfaringen fra
tidligere iklædninger har dog vist, at såvel
uniformer som kapper ikke bør være under
middel (ca. størrelse 100) og gå til de største størrelser. Formentlig kryber tøjet lidt
ved at blive farvet, ligesom der skal være
mulighed for at have sværere underbeklædning eller uldne trøjer på under sejladsen.”
Jo, der var voksne mænd, man havde fået
med at gøre!
Flotillens navne
Gennem årene har flotillen skiftet navn
to gange. Den startede som nævnt som
Flotille 19, Århus. Den 1. januar 1953
ændredes navnet efter en generel ordre
fra Søværnskommandoen til HVF 307 og
igen 1. januar 1973, da Marinehjemmeværnsdistrikterne blev oprettet, til flotillens
nuværende betegnelse, HVF 124. 1-tallet
for Marinehjemmeværnsdistrikt 1, 2-tallet
for Hjemmeværnsregion 2 og 4-tallet for
flotillens løbenummer inden for regionen.
I starten blev Marinehjemmeværnet i Horsens og Marinehjemmeværnet på Samsø
underlagt Århusflotillen som henholdsvis
division Horsens og division Samsø.
Samsødivisionen blev ledet af fyrmesteren på Vesborg fyr, Lenius Kjær. I sine
velmagtsdage talte divisionen 25 mand,
men den sygnede hen og blev nedlagt, da
Kjær i slutningen af 50’erne blev forflyttet
til Hirtsholmene.
Horsensdivisionen voksede sig i løbet af
60’erne så stor, at den 11. november 1965
blev omdannet til en selvstændig flotille,
den nuværende Flotille 132 Horsens
Kommandostationerne
Da Flotille19 Århus var stiftet, skulle man
etablere sig med et KSN. Første placering
blev i SOK´s kælder på Kystværnsvej. Efter
et par år fik flotillen sit eget, nemlig et lejemål af tårnværelset i den gamle havneadministrationsbygning for enden af Slippen.
Lejemålet blev opsagt i 1962, hvorefter
man rykkede ind i et skur på nokken af en
nu nedlagt mole, der ragede ud fra Flydedokkens vestside. Dette KSN fik en krank
skæbne, idet det den 16. marts 1967 blev
sejlet ned af et af rederiet Nordens 10.000
tonnere. Flotillen måtte atter se sig om
efter et nyt KSN.
På det tidspunkt havde Århus Havn en

lille oplagsplads beliggende på Østhavnsvej
nord for Marselisborg Marinas vinteropbevaringsplads. Denne oplagsplads lejede
Forsvarets Bygningstjeneste den 1. juni
1968 Lejen var den formidable sum af
kr. 1381,05 pr. halvår. Bygningstjenesten
lod opføre en træbygning, der med en
samlingsstue/undervisningslokale, et lille
kontor, et radiorum, et lille køkken og et
par toiletter blev rammen om flotillearbejdet frem til 1992, hvor havnen skulle
bruge arealet op opsagde lejemålet. KSN
blev så flyttet til de nuværende lokaler oven
på varmestuen, Havnevej 1.
Huset på Østhavnsvej blev den første
lokalitet, der gav udfoldelsesmuligheder
for flotillens våbendivision. Her var plads
til instruktionsaktiviteter, her kunne man
brygge en kop kaffe efter øvelserne, og her
var der mulighed for at samles til debriefinger. Resultatet var tydeligt. Divisionen
voksede og den voksede samtidig med de
opgaver, den fik pålagt.
Våbendivisionen
En del større øvelser blev planlagt og gennemført. Bevogtningsøvelserne på havnen
og ved SOK’s installationer i Marselisborg
skov i samarbejde med de lokale kompagnier. Lokale øvelser, hvor sødivisionen
forsvarede fartøjet og våbendivisionen
angreb. Den store weekendøvelse i Gudsø,
og bevogtningsøvelsen på Hjelm, hvor
våbengruppen for en gangs skyld måtte
bukke under for en søgruppe, der i løbet af
natten returnerede souvenirs – soveposer,
kogegrej, bivuakker og mænd – til MHV
95, der lå opankret vest for øen.
Kommandodivisionen
Også kommandodivisionen trivedes i det
nye hus. Forholdene i huset på nokken
havde været særdeles trange. Nu havde
man fået et specielt radiorum med plads til
operatørerne. Plads til at arbejde med kort
og toter. Plads til at samarbejde med øvrige
deltagere i de øvelser, der blev afholdt.
Divisionen opdyrkede i samarbejde med
flotilleledelsen nye kystudkigsposter i nærområdet, på Samsø og på Djursland.
Faglig division
De forøgede aktiviteter stillede krav til
faglig division, der fik struktureret deres
opgaver med hensyn til transporttjeneste,
depottjeneste, forsyningstjeneste jfr. flotillens operationsplan og administration.
Der kunne ikke etableres et sikret depot i

flotillehuset, så det blev liggende i kælderen
under SOK’s administrationsbygning på
Kystværnsvej.
Togter
Flotillens første udenlandstogt var togtet til
Norge i 1954. Skipper på togtet var flotillechefen Johannes Knudsen og næstkommanderende den senere flotillechef Johan
Kristensen. I togtet deltog Erik Kjærgaard også senere flotillechef - som kok. Kjærgaard kom på arbejde, idet Knudsen, der
havde sejlet på de store have, havde sine
helt egne idéer om, hvordan en skipper
skulle vartes op. Bl.a. forlangte han, hver
gang han blev purret, at purregasten stak
en kop kold kaffe i hånden på ham!
Senere er det blevet til mange togter i danske farvandet og til udlandet.
I sommeren 1975 deltog flotillen med sit
nye fartøj, MHV 95 i et legendarisk togt
til Åmål ved Väneren. I togtet deltog ud
over MHV 71 fra Frederikshavn og MHV
85 fra Ålborg vor gamle MHV 68, der nu
var hjemmehørende i Nykøbing M. I et
indslag i flotillens øvelsesprogram for det
følgende efterår skriver en af deltagerne,
Mogens G. Larsen:

”

Vort gensyn med
MHV 68 blev
tårevældet. 68 græd,
så vandet stod i stride
strømme ned gennem
trædækket, fyldte
lampekuplerne og stille
løb os ned ad nakken.
Var det af hjemvé efter
Ernsts (FARM) kærlige
pleje?

MHV 68 var træt og trængte til en overhaling. Ud over at hun var utæt, så kneb det
også med at komme af med vandet – fra
pumpe-WC'et, forstås. Besætningen på
68 var henvist til at forrette deres nødtørft
på MHV 95, hvilket foranledigede en af
95’erne til at udtale sin overraskelse over,
at man i planlægningen af togtet havde
taget højde for den opståede situation og
medbragt et selvsejlende maritimt mobilt
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lokum til flere millioner kroner.
Første gang flotillen var på et ”rigtigt” flådebesøg, var i sommeren
1988. Søværnet havde fået en invitation fra Marinestützpunkt
Wilhelmshaven til at deltage i ”Wochenende an der Jade” et
flådetræf og åbent hus arrangement på flådestationen. Af forskellige årsager kunne man ikke afse fartøjer, så man lod invitationen
gå videre til MHD1. Chefen for MHD 1, kommandørkaptatajn
Kurt Verner greb invitationen i luften, og sende den videre til
Århus, Fredericia og Kolding med henholdsvis MHV 95, MHV
25 og MHV 24.
Togtet blev en stor oplevelse, for sikkert første gang delte vore små
fartøjer bord med de store. Naboen til MHV 95, en LüneburgKL, var så stor, at man måtte op på taget af 95’s styrehus for at
kunne se ind på dækket af tyskeren.
Ikke nok med, at man var kommet i selskab med de store fartøjer,
men man skulle også i forbindelse med receptioner i selskab med
deres officerer. Dette krævede, at ceremoniellet blev gennemført.
Bl.a. skulle der pibes ud og ind. Man havde en bådsmandspibe
med, men hvordan signalerne lød, herskede der stor tvivl om.
Løsningen blev, at bådsmandspibeindehaveren og motormanden
blev sat til at løse opgaven. Det gjorde de fint. De fortrak begge til
maskinrummet på 95. Motormanden startede maskinen, så den
kunne dæmpe lyden fra de helt specielle marinehjemmeværnstriller, bådsmandspibeindehaveren opfandt til lejligheden og øvede
sig på.
Heldigvis skete der det, da man røbede problemet over for forbindelsesofficeren, at han stak en af sine folk ud som pibegast. I
skrivende stund kan det siges, at kendskab og færdigheder til dette
ceremoniel nu er til stede.
Gennem de følgende år har flotillens fartøjer repræsenteret Marinehjemmeværnet flere steder i udlandet. Wilhelmshaven, Bremerhaven, Stralsund, Halmstad, Falkenberg, Oslo, Kristiansand,
Stavanger. I 2003 deltog flotillen i et fantastisk togt til Norge,
hvor det norske Sjøheimvern havde arrangeret en præsentationssejlads gennem Telemarkskanalen fra Skien til Dalen. For deltagerne helt sikkert en rejse, der aldrig går i glemmebogen. Dels på
grund af naturoplevelsen, dels på grund af det fantastiske arrangement, nordmændene havde stablet på benene.
Deling af flotillen
Flotillens styrketal har bølget sig frem gennem årene. Bølger med
en stigende tendens. Den 15. marts 1952 opgjordes medlemstallet
til 1 chef, 7 delingsførere, 18 gruppeførere og 94 menige iklædte.
I 1997 var flotille 124 vokset sig så stor, at Marinehjemmeværnsdistrikt 1 besluttede en deling, så en del af mandskabet på frivillig
basis blev overført til en nyoprettet Flotille 125. Flotille 124’s
opgaver blev tilrettelagt således, at dens operationsfelt primært lå
i de havnefjerne områder. Flotille 125 skulle tage sig af nærområderne. Til forskel fra 124 kunne 125 mønster en funktionsdygtig
våbendivision. Flotillerne samarbejdede om fartøjet og om KSN.
Dette systemskifte drænede naturligvis 124 personelbeholdning,
men en stigende interesse for Marinehjemmeværnet og dermed
tilgang af nye medlemmer har snart opfyldt udhulingen.
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I forbindelse med en revision af opgaverne blev det i begyndelsen af 2001 besluttet, at HVF 124, der havde en velfungerende
sødivision men praktisk taget ingen våbendivision skulle tage sig
af de sømæssige opgaver, mens HVF 125 med sin velfungerende
våbendivision skulle varetage de landbaserede opgaver og bassinovervågningen.
Efterhånden som det sejlende materiel blev mere avanceret,
voksede ønskerne om et tættere samarbejde med Søværnet. Dette
indebar, at flotillerne overtog Søværnets farvandsovervågning i
weekenderne. Opgaven blev kaldt SURVEX. For Flotille 124 drejede det sig om 5-6 sejladser om året. I 2004 indledtes et formaliseret samarbejde med politiet gående på, at Marinehjemmeværnets
fartøjer kunne af politiet kunne anvendes som platforme for politiaktioner til søs. I flotillen udmøntedes dette bl.a. i, at politifolk
som træning et par gange om året deltog i besætningernes øvelsessejladser. Senere – i 2007 – indledtes et lignende samarbejde med
Skat, således at Marinehjemmeværnets fartøjer, herunder flotillens,
skulle være platforme for tolderne i forbindelse med toldkontroller til søs og i havne. En opgave flotillen gennem årene flere gange
været involveret i.
Chefer
1947 – 04 MAR 1950: Det har i skrivende stund ikke været muligt at finde frem til, hvem der vartog posten som kompagnichefer
for det maritime kompagni, der dannede grundlag for flotillen.

Flotillechefer for HVF 124:
04
15
01
01
01
01
01
01
01
06

MAR
JUN
JUL
JUL
SEP
APR
JUN
JAN
JUN
JUN

1950 – 30 JUN 1954
1954 – 30 JUN 1960
1960 – 30 JUN 1967
1967 – 31 AUG 1979
1979 – 31 MAJ 1983
1983 – 31 MAJ 1991
1991 – 31 DEC 1993
1994 – 31 MAJ 1999
1999 – 06 JUN 2010
2010			

Christian Enevold Hansen
Martin Sofus Richard Knudsen
Johan Kristiansen
Viggo Nielsen Skjoldborg
Erik Kjærgaard
Klaus Munk
Simon Laursen
Bent Holm Laursen
Anette Høyer
Lars Bo Lundsberg

Flotillens fartøjer
MHV 51 1950-1958. Bygget i 1933 på Nyborg Skibsværft. I november 1939 lejet af Søtransportvæsenet til mineafsøgningstjeneste. I 1940 til Søværnets kystbevogtningstjeneste som
R 6. Taget af tyskerne under krigen. Efter krigen tilbage
til Søværnet med betegnelsen K 9, der senere ændredes til
Y 335. I 19951 udlånt til Marinehjemmeværnet først som
DMH 51 - senere MHV 51 og stationeret i Århus. Efter en
gennemgribende ombygning overført til HVF 111 Skagen
MHV 68 1958–1974.Bygget i 1939 af Karstensen & Henriksen,
Skagen som S 206. Lejet af Søtransportvæsenet til minestrygningstjenesten med betegnelsen P 22. Taget af tyskerne
under krigen. Efter krigen igen underlagt kystflåden først
som P 22 og senere som Y 353. Indgået i Marinehjemmeværnet i 1958 som DMH 68 – senere MHV 68. Overført til
HVF 121 Nykøbing M / Thisted i 1974.

MHV 95 1975–1999.Bygget på Svendborg Skibsværft som
byggenummer 150. I 1988 navngivet ”Speditøren”.
Overført til HVF 135 Kolding.
MHV 81 4Sep. 1999 – 2008. Bygget på Søby Maskinfabrik og
Skibsværft A/S. Ved dåben navngivet ”Budstikken.
Overdraget til HVF 136, Sønderborg 28. marts.

MHV 908 15. juni 2008 - Bygget på Søby Maskinfabrik og
Skibsværft A/S som byggenummer 100. Navngivet
Brigaden af Hendes Majestæt Dronning Margrethe

HVF 126 – Hvide Sande – Ringkøbing:

Marinehjemmeværnsflotille
126 Hvide Sande / Ringkøbing
Da vi i HVF 126 skulle samle materiale vedr. flotillens historie var opgaven
overkommelig, da HVF 126 jo er en af landets yngste flotiller. Intet var mere
nærliggende end at lade flotillens stifter sammenskrive flotillens historie.

N

edenstående artikel er skrevet af flotillens stifter Mogens
Grimstrup. I 1994 var MHV 804 Andromeda på besøg
i Ringkøbing. Nis Christiansen og jeg besøgte skibet,
for det så spændende ud, hvad det var for en kriger der var på
besøg. Ret hurtigt fik Per Rud fra HVF 122 gjort os interesserede i
optagelse i Marinehjemmeværnet. Og så rullede lavinen med optagelse og kursus på kursus, så allerede i 1997 blev jeg autoriseret
som fartøjsfører. På daværende tidspunkt var vi blevet 4 gaster fra
Ringkøbing, udover Nis og undertegnede var Willy Pedersen og
Kent Aarup Jensen blevet optaget i HVF 122.
Et lidt anstrængt forhold til den daværende flotillechef i HVF 122
gjorde, at Marinehjemme-værnsdistrikt 1, (MHD1) som det hed
dengang, foreslog at der blev oprettet en selv-stændig underafdeling i Hvide Sande / Ringkøbing.
Den 8.-13. marts 1998 var jeg på Radiostationslederkursus på
Slipshavn. På min fødselsdag den 9. marts 1998 stillede Kommandørkaptajn Kurt Verner på Slipshavn og bad om et møde med
mig. Her spurgte Kurt om jeg ville stå i spidsen for den påtænkte
underafdeling. Beæret og ydmyg over for opgaven kom jeg hjem
efter endt kursus og gik i gang.
Med de 4 gaster fra Ringkøbing samt Alex Madsen, fra HVF 122,
men bosiddende i Fjaltring, startede vi så en underafdeling 1. april
1998, stadig ikke med godkendt divisionsstatus fra HJK. Den
1. november 1998 kom endelig godkendelsen som selvstændig
division med undertegnede som divisionschef.
Efter endnu flere kurser, og på vej mod uddannelsen til flotillechef, gjaldt det også om at finde flere gaster til underafdelingen.
For overhovedet at få mulighed for at blive selvstændig flotille
skulle vi præstere en ret betydelig tilgang af gaster, for at bevise
vores eksistensberettigelse over for HJK. Vi blev stillet i udsigt at
vi skulle være omkring 60 gaster før det kunne komme på tale.
Den 1. oktober 1998 så det første nummer af flotillebladet »Æ

Baun« dagens lys. I dette blad skriver jeg at der er godt gang i uddannelsen af nye tilkomne gaster. Fra 1. april til 1. oktober er der
gennemført 35 kurser. Det væltede ind med nye gaster. og allerede
i januar-bladet 1999. har vi igen 39 på forskellige kurser.
I november 1999 får MHD1 besked fra HJK om at man ikke må
have en division direkte under Distriktet.
Hvad gjorde vi så? Kommandørkaptajn Kurt Verner, chef for
MHD1 foreslog, at vi blev en selvstændig division under HVF
131, Esbjerg, som vi havde et rigtigt godt forhold til. Den 14.
marts 2000 vedtages det på et møde med KK Kurt Verner, Flotillechef Lars Hjort, HVF 131, Esbjerg og undertegnede, hvordan

Endelig sker det
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strukturen og samarbejdet skulle håndteres. Vi havde allerede på
daværende tidspunkt selvstændig økonomi med rådighedsvederlag
til de ledende befalingsmænd efterhånden som de blev uddannet,
så mødet bragte ikke andet frem end at vi fortsatte som hidtil,
men nu med tilhørsforhold til HVF 131, og med deltagelse i deres
stabsmøder m.m.
Division 126 tæller nu 40 m/k. 24. april 2002 oprandt dagen hvor
vi bliver selvstændig flotille.
Ved en parade med 62 personer - gaster, hustruer og gæster
afleverer undertegnede Division 126 til KK Kurt Verner. Herefter
opretter KK Kurt Verner Flotille 126 og afleverer flotillen til mig
som ny flotillechef og nyudnævnt premierløjtnant.
Kurt Verner læste HJK’s skrivelse op, hvor det fremgik at vi dog
er på prøve indtil 2004, hvor vi skal have opstillet 2 funktionsduelige fartøjsbesætninger, en kommandostationsgruppe og en
kystudkigsgruppe. Der er allerede folk til de nævnte funktioner, de
mangler blot uddannelsen for at tælle rigtigt i enkadreringen.
Flotillen tæller nu 49 gaster, og har 12 ansøgninger om optagelse
til behandling i kommandoen.
1. april 2003 tæller flotillen 57 gaster, dertil kommer at 8-10 har
ytret ønske om at blive optaget, så er målet ved at være nået.
Den 1. januar 2004 udløber vores prøveperiode som Flotille 126.
Dvs. vi bliver bedt om at indrapportere opstillingen for enheden.
Jeg vælger her at bringe rapporten i sin helhed, som dog vil gentage noget af det foranstående:

Ringkøbing, hvor der afholdes møder og kurser m.m.
HVF 126 har opstillet 2 besætninger, der vedligeholder sin sejlerfaring i Esbjerg med MHV 802 og i Struer med MHV 94. Flotillen sejler endvider de AKOS-satte SURVEX-øvelser for Søværnet,
og har de seneste 2 år påtaget sig 1 ekstra SURVEX pr. år, så der
er sejlet 3 hvert år. HVF 126 har indtil nu ikke haft besvær med
at skaffe gaster til disse sejladser, snarere tværtimod, således var der
17 gaster på SURVEX-øvelsen ultimo oktober 2003.
HVF 126 har ved adskillige lejligheder suppleret med gaster til
andre flotiller når disse har manglet gaster. Den 3. maj 2003 afviklede HVF 126 som idé-enhed et stort anlagt INFO-arrangement
»Alle for en - en for alle« i samarbejde med: Falck, Politi, Politihjemmeværn, Hær-hjemmeværn, Flyver-hjemmeværn, Røde Kors,
Det kommunale Beredskab, Hvide Sande Redningsstation, Søværnets Flyvetjeneste. HVF 126 blev i 2002 tilkendt hædersbevis som
bedste INFO-flotille i MHD 1. HVF 126 er lige blevet færdig
med at udarbejde en hjemmeside på Internettet med baggrund i
de retningslinjer der er givet af Hjemmeværnskommandoen. Der
henvises til yderligere oplysninger fra denne side: www.hjv.dk/
mhjv/mhdl/hvf-126/
HVF 126 er godt i gang med at udarbejde plansamling og enhedsanalyse efter ny struktur.
HVF 126 har enkadreret sig efter den nye struktur for en Marinehjemmeværnflotille, og er så langt fremme rent uddannelsesmæssigt at flotillen kan besætte alle nøgleposter.

»Under henvisning skrivelse til fra Hjemmeværnskommandoen
af 17. april 2002 om »Oprettelse af Hjemmeværnsflotille Hvide
Sande/Ringkøbing« skal Marinehjemme-værnsflotille 126 Hvide
Sande/ Ringkøbing (HVF 126) indberette status for flotillens
udvikling siden stiftelsen 24. april 2002.
Forinden oprettelse som HVF 126 har underafdelingen fungeret
som Marinehjemme-værnsdivision (MHVDIV) siden 1997, først
med tilknytning til HVF 120, Stabsflotillen i Århus, efterfølgende
under HVF 131, Esbjerg.
MHVDIV blev oprettet som en udløber af HVF 122, Thyborøn,
idet der var 4 gaster fra Hvide Sande/Ringkøbing-området der
blev forespurgt om der var basis for at starte et Marinehjemmeværn i lokalområdet.
Den 24. april 2002 talte den nyoprettede HVF 126, 41 gaster.
Dette har indtil dags dato udviklet sig til 64 gaster. Sideløbende
hermed har HVF 126 kontakt til ca. 7 interesserede + 3 der har
indgivet ansøgninger om optagelse. HVF 126 har med hjælp fra
Marinehjemmeværnsdistrikt 1 (MHD 1) fået tilladelse fra Farvandsvæsenet til indretning/modernisering af et mindre hus/hytte
ved Lyngvig Fyr til brug for »Kystudkigsstation Lyngvig Fyr«.
Samtidig er der søgt og bevilget opstilling af en radar på fyrbakken
ved Lyngvig Fyr. HVF 126 har fået støbt fundament, anskaffet
gittermast (uden beregning) samt fået fremstillet vippebeslag til
gittermasten. Søværnets Materielkommando (SMK) har besigtiget hytte og mast, og udarbejdet arbejdsplan for opstillingen og
indretningen, som forventes påbegyndt i nærmeste fremtid. Pr.
1. juni 2003 er der indgået lejemål på et 32 m2 stort lokale på
havnen i Hvide Sande til indretning til Kommandostation (KSN).
SMK har ligeledes besigtiget disse lokaler og udarbejdet arbejdsplan for indretning til KSN. HVF 126 er igang med at anskaffe
gittermast til opsætning af diverse antenner.
HVF 126 råder endvidere over et mødelokale i det tidligere
Hjemmeværnsdistrikt 26's (HJVD 26) hus på Holstebrovej 13 i

Flotillen tæller bl.a.:
Færdiguddannet flotillechef
Næstkommanderende
Kommandobefalingsmand
Operationsofficer
Logistikofficer
Informationsbefalingsmand
Forsyningsbef alingsmand
Uddannelsesofficer
Uddannelsesbefalingsmand
3 færdiguddannede Fartøjsfører
2 navigatør B gaster
5 færdiguddannede Motor 800kl. gaster
Flere navigatør A,
Motor A,
Radio A og Radio B gaster
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Flotillen har opstillet 2
besætninger
Flotillen har opstillet KUS/
KUP gruppe
Flotillen har opstillet KSN gruppe
Flotillen er i gang med at opstille en Bevogtning og nærforsvarsgruppe (2006)
Flotille skal opstille endnu en Bevogtning og nærforsvars-gruppe
(2012)
Flotillen er i gang med at opstille et flotilleråd.
På flotillens våbenskjoldet er afbilledet den båke (Baun), der er
opstillet ved Årgab syd for Hvide Sande. Båken er en af mange,
som tidligere blev benyttet til stedsbestemmelse på den jyske
vestkyst. De er udformet individuelt og er angivet i søkortene.

Båkerne er i dag fredede. Våbenskjoldet er heraldisk korrekt og er
blevet approprieret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den
2. af Danmark.«
Aktiv -Reserve
Pr. 1. januar blev det vedtaget at alle hjemmeværnsenheder i landet skulle opdele deres medlemmer i aktive og reserver.
D.v.s. de der ikke kunne påtage sig 24 timers funktionsrelaterede
timer om året blev bedt om at overgå til reserven eller melde sig
ud.
I HVF 126 gjorde vi er stort benarbejde og kontaktede alle
medlemmer personligt og fik en snak om fremtiden. Det gav et af
landets højeste %-tal for aktive holdt op mod overgang til reserve
samt udmeldte.
Ud af 61 gaster omkring sommerferien 2005 meldte 41 sig som
aktive, 8 som reserve, 9 meldte sig ud og 3 valgte at overflytte til
andre enheder. Det gav en aktiv tilkendegivelse på 66%, som sagt
var en af landets højeste.
Chefskifte
Den 5. september 2005 valgte jeg at overgive roret til Benny Madsen, og en stor epoke i min tilværelse var fuldbragt/ført til ende.
I min overdragelsestale til Benny sagde jeg bl.a.:
Kære Benny. Tillykke med din nye stilling. Pas nu godt på flotillen, det er immervæk mit barn du overtager. Du overtager en flok
dejlige, imødekommende, positive gaster, du kan få med på den
værste; men det ved du jo godt, for du har selv været en del af
dem. Du ved også, at vi altid har haft et godt kammeratskab når vi
har været samlet i kortere eller længere tid.
Benny og den øvrige stab samt alle gaster har levet op til min bøn
og befaling.
Tak for det og god vind fremover!
Mogens Grimstrup

slået i af KL Lars Hjort Jensen, HVF 131, Esbjerg for Fædrelandet. Det tredje søm fik jeg æren af at slå i for MHVDIV HV/
RI, hvor jeg ønskede, at vi snart måtte få status af flotille, og at vi
fortsat måtte videreføre det gode kammeratskab vi har haft i de 3
1/2 år vi har eksisteret.
Fanen overrækkes af Danmarks-Samfundets repræsentant Kr.
Møller Nielsen.
Flotillen fortæller
Ingen er vel bedre til at berette om flotillens historie, end flotillens
egne gaster. Her er en lille samling af oplevelser i HVF 126.
Bremerhafen – af Mogens Tvermoes
Under et Stævne i Bremerhafen var der en Eftermiddag ”aabent
Skib” paa Baaden, hvor jeg fik til Opgave at fortælle lidt om de
forskellige Indretninger paa Kommandobroen.
Antallet af interesserede Besøgende var stort, ikke mindst af gamle
tyske Veteraner, der meget gerne ville fortælle mig om deres dejlige
og frydefulde Oplevelser i Danmark under Krigen. –
Ikke mindst blev Flødeskumskagerne i Silkeborg berømmet i høje
Toner. –
Jeg lærte efterhaanden at tackle saadanne Situationer, uden at gaa
paa Kompromis med min Samvittighed
Men……den Eftermiddag mødte jeg nu alligevel mit Waterloo.
Hvorledes ? – Jo,i Baggrunden stod en noget forsagt Morlille som
hele Tiden havde holdt sig tilbage indtil der faktisk ikke var flere
”ex grønne Græshopper” tilbage.
Jeg gik hen til hende, iklædt min fine Uniform, og spurgte hende
venligt, om der var noget, jeg kunde fortælle hende om Stedet.
At hun skulde være interesseret i ”maritime Spørgsmaal” undrede
mig lidt..
Hun kom helt hen til mig, tog mine Hænder, medens Taare begynde at trille ned af hendes Kinder.
Jo, hun var kommet ombord som det bedste danske Sted , hvor
hun kunde sige Tak for sit Liv !
I al Almindelighed er jeg rimelig vant til at klare uventede Situationer, men hér…..

Faneindvielsen
Indvielse af ny fane til DIV 126
Ved festaftenen den 5. november 2001 fik MHVDIV Hvide
Sande / Ringkøbing overrakt en splinter ny fane af DanmarksSamfundet, repræsenteret ved Kristian Møller Nielsen, Ringkøbing. Ved en flot højtidelighed blev fanen overrakt til undertegnede, og videregivet til fanebærer Michael Harmark og fanevagt
Benny Madsen.
Under indvielsen blev det første søm slået i af KK Kurt Verner,
MHD1 for Hendes Majestæt Dronningen. Det andet søm blev

Stadig, med mine Hænder i hendes, fortalte hun mig, at hun som
5-aarig Flygtning var blevet ”skyllet op” i Danmark og anbragt i
en Flygtningelejr, hvor hun straks var blevet modtaget med Mad,
Varme, rent Tøj , Medicin og ikke mindst Fred og menneskelig
Omsorg. –
Det var, hvad hun havde oplevet, og som var blevet Udgangspunkt
for hendes videre Liv.
Og for dette ville hun gerne takke en ”officiel” Dansker. –
Og det skulde altaa være mig, menige Gast i det danske Marinehjemmeværn, hun kom til at takke….
Vi sagde varmt Farvel til hinanden, og hun forlod KommandoSamtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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broen, synligt glad og lettet over at at have faaet givet Udtryk for
noget, som har ligget alvorligt og tungt i hendes Hjerte.

Mogens Tvermoes
MG i HVF 126 - Hvide Sande-Ringkøbing

Indrømmes skal det, at med mine i Aabenraad i 1945 selvoplevede
Erfaringer omkring Flygtninge, anbragte bag Pigtraadsspærringer
i, saa kunde jeg ikke komme i Balance med mig selv,- med Ord
fra de grønne Veteraner stadig i mine Øre - medens hun talte til
mig. -

Jomfrusejlads med MHV 904 - af Michael Harmark

Kun den stærke Dørk híndrede mig i at krybe dybt ned under
Kølen.
Nuvel, senere har jeg tænkt nærmere over dette Møde.
Kvinden havde Ret ! – At komme til fredelige Omgivelser i
Danmark, og blive behandlet – ligegyldigt hvad der kan siges
med Rette eller Urette om dansk Behandling af Flygtningene -,
saa blev deres Ophold vitterligt bedre hér end paa overfyldt Veje,
med Russerne i Hælene , Fare for Flyverangreb, ingen Mad, Vand
, Medicin o.m.a.
Og som trofast Følgeskab : Angst for Liv og Førlighed de næste
Dage, Timer og Minutter foran hende.
Indtil Laagen til en pigtraadsomspændt Flygtningelejr blev lukket
bag hende, men mødende (rimelig) Venlighed, og maaske et Bad,
rent Tøj, en dejlig varm Seng (Køje ?), som hun kunde putte sig i.Mæt, – og i Sikkerhed !
Vor Tids Generation kan læse sig til , hvad her er fortalt. Jeg har

Slideren og livsnyderen, Mogens Tvermoes (Tvære)
i en velfortjent frivagt på agterdækket.
haft den Glæde selv at have oplevet det i levende Virkelighed. –
Maaske en af mine rigeste Oplevelse i HVF 126. – Tak derfor til
min Flotille !
24

|

Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

Jeg blev ringet op af Dres fra Esbjerg en aften i oktober 2005, om
jeg kunne hjælpe ham med at sejle det gode skib MHV 904 hjem
til Esbjerg. Der var da ikke noget jeg hellere ville, et nyt skib, var
der lavet om på noget i forhold til MHV 902. Havde de også
problemer med alarmer osv.
Benny var lige så nysgerrig som mig og ville også med, det var alle
tiders, så kunne vi køre i 3 holds skift.
Vi kørte fra Esbjerg onsdag aften kl. 18.00, ankom Slipshavn kl.
20.00, afsejlede 21.00 efter en lille gennemgang af skibet. Der var
nogle få ændringer i forhold til MHV 902, blandt andet radaren. Den nye er mere betjenings venlig men har flere menuer i
skærmen end i den gamle. Ellers var det med at komme af sted.
Alle var på broen eller i sumpen, for at pille, rode eller rage. Det er
den bedste måde at lære nye ting at kende på. Turen fra Slipshavn
til Kiel gik uden en eneste alarm. Benny og jeg snakkede om det
var vores motorfolk der måske ikke helt var inde i hvordan skibet
hang sammen, eller de fra værftet havde lært lidt mere om hvordan alarmerne skulle stilles. Med lidt tøven konkluderede vi dog
det var det sidste.
Sejladsen gennem Kieler kanalen kende vi jo, når man har sejlet
der et par gange er det lidt trivielt. Det er rent stakit sejlads,for
hver 100 m. er der enten en lygtepæl eller et skilt med hvor langt
der er tilbage og hvor meget der er sejlet. Der var ikke den store
trafik så det gik godt til. Der var lidt kø ved slusen i Brunsbuttel.
Så kom vi i Elbén, der var stor trafik, så der skulle radaren rigtig
prøves af. I Elben sejler de rigtig store skibe, så der skal virkelig
navigeres. Det er sjovt at brug alle søvejsreglerne samt det gode
sømands skab man har lært.
Da vi slap ud af Elben og satte kursen mod Helgoland, fik vi en
ordentlig røvfuld. Der var en agten for tværs. Bølgerne var 2 - 4
meter, så pludselig var der igen fyldt på broen. Nogle var lidt
hvide i hovederne men ellers gik det godt. Ved 14.00 tiden fredag,
kom Helgoland i sigte, der var nogle der åndede lettet op. Men
1 time kan være lang hvis man ikke har det så godt. Kl. 15.00
ankom vi til Helgoland og vi fik klaret skibet op. Aftenen gik
med noget godt at spise, bytte løgne som man nu skal, og nogle
indhentede den manglende søvn. Lørdag morgen var flagsætning
kl. 07.00 efter Tysk norm, morgen skafning, og så på indkøb.
Der blev købt lidt til kæresten eller konen, lidt tobak, slik samt
lidt til halsen. Der blev hilst på de lokale venner som Esbjerg
folkene igennem mange år har fået. Om formiddagen hørte vi
en vejr melding der sagde mere vind fra sydøst, så vi vedtog at
afsejle kl.15.00. Vi skulle være i Esbjerg kl.09.00 lørdag til en lille
komsammen med HVF 131 nye chef, John Hansen. Sejlturen
fra Helgoland tager Ca. 10 timer, men vi ville hellere komme det
tidligere til Esbjerg og så få en god nattesøvn end at tage senere af
sted i et møgvejr og så komme for sent. Midt mellem Helgoland
og Esbjerg kom en forvildet motormand op fra maskinen, der var
sket noget forfærdeligt. Der stod en dieseltåge hen over manifolden, det kunne være gået galt, vi kunne skulle bruge alt det vi går
og øver os i. I værste fald brand. Det gik ikke så galt, vi fortsatte
for en motor. Et stykke tid efter satte den sidste motor ud, man
tænker sit, for vi havde kontaktet Per Skou angående den pakning
der var gået. Vi måtte ikke selv reparere den da det hørte under

garantien. Skulle vi til at lave en nød reparation eller hvad. Vi
fandt dog snart ud af at det var en pilfinger der havde trykket på
motorpanelet i styrehuset. Vi startede op igen og kunne fortsætte.
Næste gang skal Søren stille med et par strikkede boksehandsker
for ikke at kunne pille ved alle knapperne.
Det med natte søvnen fik vi ikke. Søren fra Esbjerg havde taget
5 kg. rejer med, som der skulle fortærres. Der blev spist godt. Kl.
07.00 blev vi purret igen for at klare skibet op til fremvisning. Vi
sejlede ud til Jerk bøjen og lå for svej. Det skulle jo se ud som vi
lige var kommet til Esbjerg.
Præcis 09.00 lå vi ud for havnekontoret havde vand på dæk. Vi
lagde til kaj, de prominente personer kom ombord, fik en rundvis-

men denne gang var vejret dog ikke så godt, som det var da vi
sejlede med vores grønne kollegaer. Da vi var nogle få mil ude fik
vi en melding om, at der måske var observeret olie på havet. Så vi
satte kursen mod den formodede synder, som der var ca. 10 mil
Nord for os. Det viste sig dog, at være falsk alarm. Vi satte kursen
hjemad, men i det samme lagde der sig en tyk tåge omkring os.
Det gav os mulighed for, at vise at sejlads i tåge og usigtbart vejr
ikke er noget problem med de hjælpemidler vi har om bord i dag.
Mange ting blev drøftet og debatteret under og efter sejladsen.
MHV fik stor anerkendelse af det arbejde vi laver i dag og vi fik
mange rosende ord med på vejen.
Den 5. september 2005 – af Benny Madsen

MHV 904 Lyø ankommer til Esbjerg

MHV 904 LYØ, i havnen i Hvide Sande

ning og så var der rundstykker og kaffe. Kl. 11.00 sagde Benny og
jeg tak for turen og kørte nord på.

Jeg tiltrådte som FH for HVF 126 den 5. september 2005. Jeg
var åbenbart, i et svagt øjeblik kommet til at tilkendegive, at jeg
godt kunne overtage chefstillingen efter Mogens Grimstrup. Det
var en stor opgave jeg tog på mig, men det kom dog ikke helt bag
på mig da jeg inden da var NK i flotillen og var bekendt med det
store arbejde der er i at være chef i en frivillig organisation. Det
har været en spændende tid med mange udfordringer og det bliver
nok ikke anderledes i fremtiden, da hjemmeværnet konstant er
underlagt de forandringer som der nødvendigvis må til for, at vi
kan leve op til de krav som samfundet stiller til hjemmeværnet i
dag og i fremtiden.
HVF 126 har aldrig haft eget skib og har af den grund altid måtte
tage andre steder hen for at kunne gennemføre øvelsessejladser
med mere. Det har i perioder været lidt problematisk men det har
nok også været med til at gøre HVF 126 til den flotille den er i
dag. Vi har været vandt til at køre langt for at gennemføre vores
sejladser, hvilket har betydet at vi selvfølgelig har brugt meget tid
på vejen, man så har vi til gengæld også sejlet fra de fleste havne
i Danmark. Det har betydet meget specielt på den navigatoriske
side, da der ikke har været mulighed for at det bliver fanget i nogle
trælse rutiner, når de altid foregår fra samme havn.
Vi har efterhånden fået lavet nogle gode rutiner med hensyn til
at vi i et par perioder om året låner henholdsvis MHV 902 Manø
fra Struer og MHV 904 Lyø fra Esbjerg, som vi så kan bruge i
forbindelse med hvervearrangementer og lignende.

Det var en alle tiders tur hvor man samtidig giver lidt af sin erfaring fra sig samtidig får man noget igen, ser tingende fra en anden
vinkel. Det skal man ikke være bange for. Kan vi hjælpe andre
HVF der er i problemer skal vi gøre det, vi kan jo også komme i
den situation.
Michael Harmark
VIP Sejladser – af Benny Madsen
Den 3. april havde vi den fornøjelse, at vi havde inviteret vores
grønne HJV kollegaer med på en sejlads. De fik en gennem-gang
af skibet, hvorefter vi sejlede en tur på Nordsøen. Vejrguderne var
med os, havet var fladt som et strygebræt. Vi havde en virkelig
hyggelig og god aften, hvor der selvfølgelig blev drøftet meget
hjemmeværn. Der var tid til den uformelle snak, som der mange
gange løser flere problemer end mange møder.
Den 11. april, havde vi igen en sejlads med nogle af vores nok
vigtigste samarbejdspartnere.
Borgmester - Torben Nørregaard, Fmd. for Teknik og Miljø – Iver
Enevoldsen, Politiinspektør – John G. Christensen, Hvide Sande
Redningsstation - Jens Otto Pedersen.
Vi havde en gennemgang af skibet, Mogens demonstrerede det
nye SAR beregner-program. Herefter sejlede vi en tur på havet,
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Prosafe 520
September 2011 modtog HVF 126 dog en af de trailerbaserede
gummibåde. Gummibåden skal bruges i forbindelse med SAR
beredskabet på Rinkøbing Fjord og i de kystnære områder. Gummibåden skal ligeledes bruges som platform for samarbejdet med
Politiet i forbindelse med jagttegnskontrol og lignende.
Flotille har altid haft held af at gøre sig opmærksom på sin eksistens. Vi har i den forholdsvis korte tid vi har eksisteret modtaget
følgende.
2002 – Infopokalen, 2005 – Årets flotille, 2009 – Årets flotille
Fungerende CH/NK fra MHDV OK Pia Johnsen
lykønsker FH/HVF 126 KL Benny Madsen med
titlen som årets flotille 2009
Jeg var tydeligvis overrasket og selvfølgelig meget stolt over at vi
i HVF 126 modtog titlen som Årets flotille 2009. Ikke at vi ikke
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har gjort os fortjent til titlen, men vi har før haft titlen så sent som
i 2005 og vi har i MHDV mange flotiller der virkeligt kæmper en
kamp med at holde ”skruen i vandet” hvis man kan sige det sådan.
Nogle af begrundelserne for at vi blev årets flotille 2009 er blandt
andet at vi trods vores ringe størrelse, til stadighed løser vores operative opgaver og der tydeligvis er blevet bemærket at vi har sejlet
3 Survex’er mere end de planlagte. Vi har ligeledes fået rigtigt godt
gang i vores uddannelser og hvervning i HVF 126. Alt dette er jo
ikke muligt hvis vi ikke har nogle seriøse og engagerede gaster i
flotillen, så det er i høj grad deres for-tjeneste at vi kan tage titlen
som årets flotille 2009. Det betyder dog ikke at vi kan læne os
tilbage og hvile os på laurbærrene, nej, vi skal fortsætte det gode
arbejde, for alt i alt er der rigtigt meget der tyder på at vi har fat i
den rigtige ende i HVF 126.
Benny Madsen
Flotillechef, HVF 126

HVF 131 Esbjerg

Hjemmeværnsflotille 131 Esbjerg
HVF 131 er et af landets første hjemmeværnsflotiller. I 1950 oprettede Det Maritime
Hjemmeværn (DMH) flotille 22. Ved etableringen af det officielle Marinehjemmeværn
i 1952 fik flotillen tildelt nummer 304.
(Teksten er indsendt af Jørn Simonsen. Det
omfattende fotomateriale på 52 billeder er
nummereret. For overskuelighedens skyld er
der i teksten henvisninger til de enkelte billeder. Red.)

M

ed nu 62 år på bagen er der
selvfølgelig mange oplevelser/
episoder at fortælle om, og med
mere end 3000 billeder i skattekisten er
det ikke muligt at få det hele med i dette
jubilæumsskrift, men henvise til vores
hjemmeside www.hvf131.dk, hvor vi opbevarer vores historie, for som der står skrevet
- uden fortid, ingen fremtid.
Lad mig tage udgangspunkt i flotillebladet
”Vester Vov Vov” JAN 1976 (Grundlagt i
1961), det første blad efter 25 års jubilæet.
Bladets navn er historisk set en gammel
betegnelse for Vesterhavet, når det viser
tænder, hvor man kan læse lidt om de
oplevelser og fortrædeligheder man sloges
med den gang. Bladet kan læses på vores
hjemmeside.
I 1975 kunne flotillen så fejre sit 25 år
jubilæum, og det blev gjort så godt det
nu var muligt, med de midler der var til
rådighed, masser af gæster til reception og
en flot jubilæumsfest på Fanø Krogård, en
fest til over 11.000,- kroner - rigtig mange
penge den gang.
Det var ved den lejlighed at DF Erling H.
Hansen blev spurgt om, hvordan man melder sig ud af hjemmeværnet, svaret kom
prompte: ” Ud? - man dør bare”.
Men også dengang skulle man spare: Citat
fra bladet:

GODT KM-ÅRSMØDE I ESBJERG
Medlemmer af kompagni 32 i Kvindeligt
Marinekorps holdt den 20. september årsmøde
i Esbjerg. Det skete i forbindelse med Esbjergflotillens 25 år jubilæum og det var hensigten,
at de deltagende kvindelige marinere fra
kompagniområdet skulle have været med i en

march efter KMK-orkestret som skulle have
spillet i forbindelse med jubilæum. Af økonomiske årsager kunne orkestret ikke deltage, og der
skete derfor væsentlige ændringer i årsmødets
tidsprogram.
Lederen af KM deling Esbjerg, delingsfører
Jonna Thuesen refererer her mødets afvikling:
Det startede egentlig foran bunkeren (billede 1 og 2), hvor vi piger mønstrede op for
korpschefen Gerda Hertz, hvorefter vi var
med i flotillereceptionen. Vi spiste frokost på
vandrehjemmet i Kirkegade og efter frokost
var vi til foredrag af fru Ruth Wahl Jørgensen, der fortalte os om forholdene ved at være
kvindelig soldat i Israel. Et spændende og
meget levende foredrag. Ikke mindst fordi
fru Wahl Jørgensen selv har været soldat i
Israel i flere år, og der var god spørgelyst efter
foredraget.
Flotillen havde dengang, som nu, til huse
i Bunker T på Hulvejen i Esbjerg (Billede
3), Ud over Bunker T råder flotillen også
over Bunker Y (Billede 4), der bruges til
oplagring af materiel til skibet, så faciliteterne var dengang, som nu, i orden til at
drive en god flotille.

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Dette underbygges af, at flotillen gennem sine 62 år, indtil nu, kun har haft 14
chefer:
Billede 4
Søren I. Kjeldsen
Emil Hansen
Åge M. Christensen
Hugo Hammer
Bjørn Rølling
Johan Voss
C. Ekmann
J. A. Riber
Gøsta Reissmann
Poul Arne Callesen
Lars Hjort Jensen
Charlotte Bjørnager
John Abild Hansen
Leif Davidsen

1950 – 1952
1952 – 1955
1955 – 1957
1957 – 1958
1958 – 1960
1960 – 1963
1963 – 1970
1970 – 1983
1983 – 1991
1991 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2005
2005 – 2008
2008 - ????

Billede 5
I 1957 fik flotillen sit eget skib, nemlig
DMH 3 (Billede 5) og året efter DMH 7
(billede 5), så man i nogle år havde 2 skibe
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til rådighed og det har man haft helt frem
til 1974.
DMH 3
1957 – 1960 (Billede 5)
DMH 7
1958 – 1960 (Billede 5)
DMH 2
1960 – 1974 (Billede 6)
MHV 74 Jupiter 1962 – 1966 (Billede 7)
MHV 14
1966 – 1967
MHV 75 Luna 1967 – 1980 (Billede 9)
MHV 92 Holger Danske
1980 – 1992 (Billede 10)
MHV 802 Carina
1992 – 2005 (Billede 11)
MHV 904 Lyø
2005 - ???? (Billede 12)
Med faciliteterne, Bunkeren og skibene på
plads vil jeg, som vi er opfordret til, prøve
at finde oplevelser/episoder lidt ud over det
sædvanlige.

hjemmeside www.hvf131.dk) , om hvordan en ivrig ”5. kolonne” mand, under en
øvelse, kom til at skyde uddannelsesofficer
Walther Borg med et øvelsesprojektil, gennem foden, så han hastigt måtte på hospitalet. Det resulterede i, at disse øvelsesprojektiler ikke længere måtte anvendes.

på konsulatets regning, ikke så meget fordi
han havde solgt kogesprit til en nordmand,
men mere fordi han havde solgt ud af de
blystænger, der var lagt i skibet som ballast. (ikke særlig klogt, når togtets NK var
politibetjent Heldgård og flotillechefen var
Bjørn Rølling.)

Han fortæller også, at den 15. maj 1959
stod han mønstret op på dækket på den
nybyggede hjemmeværnskutter DMH 70,
det første fartøj der blev bygget specielt
til Marinehjemmeværnet (1957) og på
siden af den, lå den endnu nyere DMH 71
(1957) (Billede 13, 14 og 15). 26 flotillegaster var på vej til Esbjergs venskabsby i
Norge: Stavanger.

Som tidligere nævnt sejlede Dahl Andersen
(Billede 16) meget med MHV 74, fortæller
Bjørnager og jeg var med som NK ombord
– et led i min uddannelse til skipper. Vi var
en lørdag på vej til Rømø, da vi opdagede
nogle tyske rejefiskere inde i Knude Dybet.
Nu er det sådan, at når vi sejlede stærkt
med MHV 74 (billede 17), så ryger det op
af skorstenen og på afstand giver silhuetten
indtryk af en hurtiggående patruljebåd.
Det lod vi tyskerne tro og vi satte – for sjov
– kursen ind mod Knude Dybet. Dette
blev straks observeret af de tyske rejsekuttere, der svang rejegarnene op og vendte

Finn Bjørnagers skriver i ”Mine 40 år i
Marinehjemmeværnet” (Kan læses på vores

De to nye hjemmeværnskuttere havde
faste motorpassere (barnepiger), som
Bjørnager skriver, og motorpasseren på
Bjørnagers skib DMH 70, blev sendt hjem

Billede 6

Billede 11

Billede 7

Billede 12

Billede 15

Billede 9

Billede 13

Billede 16

Billede 10

Billede 14

Billede 17
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deres skibe for at stå ud af dybet. De troede
det var fiskeriinspektionen. Vi morede os
over dette og satte kursen mod Havneby i
Rømø.
Da vi om aftenen tog med færgen til List
kom kaptajnen ned til os med en flaske
champagne. Vi havde skabt den helt store
panik på radionettet blandt tyske rejefiskere, fortalte han. Det havde færgens officerer
moret sig meget over.
Som i alle andre frivillige organisationer,
var der også i flotille 131 tvister af forskellig art, tvister der selvfølgelig fandt deres
løsning hen af vejen, nogle af de tvister
ramte også Finn Bjørnager og omtales
i hans skrift, hvor jeg har hentet disse
historier.
Som hans chef på udgivelsestidspunktet,
FH Lars Hjort Jensen skriver, så er et skrift
af denne art selvfølgelig subjektiv – og
det skal det være – idet det er en persons
oplevelser der er beskrevet.
I 2002 udgav Marinehjemmeværnet
”Marinehjemmeværnet 50 år” 1952 – 2002,
et digert jubilæumsværk på over 300 sider,
og 6 af disse sider omhandler Hjemmeværnsflotille 131, Esbjerg, (Kan læses på
hjemmesiden) MHD 1`s ”gadedreng”
og som der står, og måske har det været
fortjent. Men der har bestemt ikke manglet
seriøsitet.
Flotillen har leveret instruktører og fast
personel til distriktet og har gennem årene
afholdt adskillige kurser lokalt, når der var
behov for det.
Derudover har flotillen været, og er stadig,
meget aktiv, også med udlandstogter:
2 gange til England, 2 gange til Stavanger i
Norge, hvert år til Helgoland, næsten hvert
år til Wilhelmshafen, derudover Hamburg,
Kiel, Estonia, Polen og Rusland (Kaliningrad) og selvfølgelig sommertogter i indre
danske farvande.
HJEMMEVÆRNETS
FORTJENSTTEGN
Da bogen blev skrevet, var følgende i flotillen tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn:
FH J. A. Riber, FARM Ole Knudsen og
INFOLE Finn Bjørnager, samme Fortjensttegn er siden tildelt FH Lars Hjort
Jensen (nu FF), KDOBM Elsa Møller og
FF Andreas Kristensen.

STORMEN 1999
En af de begivenheder i 1999 der sidder
mest fast i erindringen hos de af flotillens medlemmer, der var medlem på dette
tidspunkt, er utvivlsomt stormen, der satte
hele Esbjergs havne område under vand, og
i øvrigt forrettede stor skade i hele landet
(Billede 39).

Billede 39
SPÆNDENDE LÆSNING
Da min chef FH Leif Davidsen, spurgte
om jeg ville skrive indlægget til Marinehjemmeværnets 60 års jubilæumsskrift,
sagde jeg straks ja, for med det materiale vi
har samlet de sidste år, burde det ikke være
et problem, men en spændende udfordring, Men da jeg kun har været medlem
af MHV i seks år (FHV i 37 år) opdagede
jeg, at jeg ligesom måtte kigge ind af
vinduerne for se hvad flotillen havde lavet
de sidste 54 år, men da flotillen har til huse
i en bunker uden vinduer, eller er til havs
når tingene sker, ja, så måtte jeg jo læse
mig til det, i hvert fald indtil år 2005, hvor
jeg blev overflyttet fra Flyverhjemmeværnet
(FHV).
Spændende læsning, og umuligt at koge
ned til de få sider vi har til rådighed, 14
chefers aktiviteter med 9 skibe, og et
åremål på 62, er en ordentlig mundfuld, så
derfor vil resten handle om perioden hvor
jeg, ikke nødvendigvis har deltaget, men
dog været en del af flotillen.

HERALDISK MÆRKE
54 år skulle der gå før flotillen fik godkendt sit eget heraldiske mærke, der
symboliserer Vesterhavet, som er flotillens
operationsområde og Vandtårnet, som er
Esbjergs vartegn, dette symboliserer flotillens tilknytning til byen (Billede 26).
NYT SKIB
I 1992 ankom et helt nyt skib, MHV
802 CARINA, så flot både udvendig og
indvendig, at man knap turde sætte fedtede
fingre, og det er der en del flotiller der har
prøvet, I 2005 sker det så igen, og det er
der ikke så mange flotiller der har prøvet,
den 4. november 2005 kl.: 13:00 prc.
lægger MHV 904 LYØ til kaj i Esbjerg
(Billede 18) og blev ved en lille festlighed
overdraget til flotillen (Billede 19). Skibet
blev leveret af FF Andreas Kristensen og
besætning, MHV 92 Holger Danske med
FF Leif Davidsen og besætning fra HVF
137 Åbenrå deltog også – Samme Leif
Davidsen blev tre år senere chef for flotille
131 og er det i skrivende stund stadig.

Billede 18

Billede 19

Billede 26

HVERVNING
Den 23.maj 2006 havde ROF Ove
Hansen-Lund inviteret en gruppe potentielle ansøgere på en aftensejlads, med FF
Lars Hjort Jensen som skipper, en af de
aftener der vejrmæssig ikke er så mange af i
Esbjerg, ja, der var næsten havblik (billede
20), om det var det fine vejr, sejlturen eller
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Oves overbevisende pep-talk, der var udslagsgivende vides ikke, men som billedet
viser, blev der skrevet en del ansøgninger
den aften (Billede 21).
TOGT TIL HAMBURG
Den 5. juli 2006 tog MHV 904 LYØ, med
FF Lars Hjort Jensen som skipper, på togt
til Regatta i Hamburg, der er så mange
skibe til den regatta, i alle størrelser, at
LYØ næsten kan blive væk i mylderet (Billede 22), men en oplevelse af de store, for
besætningen – at der vises respekt for grå

skibe, uanset størrelse, vises ved at skipper
inviteres med til sammenkomster på de
andre skibe (Billede 23).
PERSONLIG OPLEVELSE
Min personligt største oplevelse i flotillen,
er fra 2006, hvor jeg var med på mit første
togt, nemlig at hente LYØ hjem fra værft,
via Kielerkanalen og Helgoland, med FF
Lars Hjort Jensen som skipper og FF Leif
Davidsen som NK. Turen startede med at
vi blev kørt til Ærøfærgen, hvor vi indtog
en lettere forplejning (Billede 24 og 25).

Billede 28
grund af sejlplaner o. s. v. måtte vi desværre takke nej. Skibet blev gjort klar og vi
begav os på vej, vejret var tilforladelig og
jeg glædede mig til min første store sejltur
med LYØ.
Inden vi nåede til Kanalen blev der kaldt
til skafning, der var dækket fint op og
ingen forstod rigtig hvad der foregik; der
var vin på bordet (Billede 28).

Billede 20

Billede 24
Vi ankom til værftet hen under aften, det
første de ”gamle” besætningsmedlemmer
fik øje på var MHV 92 Holger Danske
(Billede 27), der havde været Esbjergs
skib gennem 12 år og givet de ”gamle” så
mange gode oplevelser, ikke et øje var tørt.

Forklaringen kom fra hovmesteren, da vi
sagde nej tak til at deltage i festlighederne
på værftet, kom der en og stak en pose med
to flasker rødvin i hånden på hovmesteren,
en fin og velkommen gestus fra værftet.

Jeg kan ikke huske årsagen, men værftets
personale var samlet til fest, og vi blev
omgående inviteret til at deltage, men på

Turen gennem kanalen, var som venter
en god og flot oplevelse for en landkrabbe
som mig. Jeg havde flere gange kørt over
kanalen, når vi kørte på ferie i Italien, men
aldrig sejlet på ruten (Billede 30 og 31).
Pudsigheder som de tværgående færger og
svævebaner med ”forkørselsret” (Billede
32), er med til at sætte kolorit på turen.

Billede 22

Billede 25

Billede 30

Billede 23

Billede 27

Billede 31

Billede 21
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Billede 32

Billede 33

Billede 34
Det stille og rolige vand lige før sluserne
skulle vise sig at være et falsum (billede
33) for lige på den anden side så det helt
anderledes ud (Billede 34), og det blev ikke
bedre jo længere vi kom ud. Det mildest
talt urolige vejr, gjorde min tilstedeværelse
på broen umulig, da specielle faciliteter
krævede mit nærvær, derfor er der ingen
billeder fra resten af turen til Helgoland,
hvor vi ankom hen under aften.

mange, mange år, og der er opstået venskaber på tværs af alt, invitationer begge veje
på både på det officielle og private plan.
Gæster fra andre flotiller har været med flotille 131 på besøg på øen og oplevet deres
gæstfrihed. Flotillen besøgte øen to gange
i 2006.
Der kunne næsten skrives en hel bog, om
alle de oplevelser der hentet på Helgoland.
Hjemturen fra Helgoland til Esbjerg, var
af typen ”To skridt frem og et tilbage”. Når
man som jeg sad på broen på udkikkens
plads og så ud af vinduet, ja så jeg enten
himlen eller ned i havets dyb, en stor, stor
oplevelse jeg aldrig glemmer, men lærte
også, at sætningen ”Kun en tåbe frygter
ikke havet”, står fuldstændig til troende.
TRÆNING MED FLYVEVÅBNET
Da vandet, vi bevæger os rundt i til daglig,
næsten altid byder på bølger, store eller
små, får vi ofte med kort varsel forespørgsel

Billede 36
fra Flyvevåbnets redningshelikoptere, om
vi vil hjælpe dem med træning på åbent
hav, og så vidt det er muligt er vi parate,
for træningen er til gavn for begge parter
og det giver også vores besætninger nogle
oplevelser ud over det sædvanlige. Jeg tror
ikke, der er ret mange gaster i flotillen der
ikke har prøvet turen op i helikopteren og
ned igen. (Billede 36).

HELGOLAND (Billede 35), har en helt
speciel plads i flotillens historie. Flotillen er
kommet til øen mindst en gang om året i

SERVICE FOR SAMFUNDET
Marinehjemmeværnet kan bruges til
meget, som da Radioen i september 2008
skulle optage lyden fra en F16. Vi blev

Billede 35

Billede 37

bedt om at sejle optageholdet ud på åbent
hav for optagelse, så langt ud at der ikke
ville komme andre lyde med på båndet –
det lykkedes til alles tilfredshed, og det gav
samtidig mulighed for nogle gode billeder,
hvis man var hurtig, og det var Claus heldigvis (Billede 37).
4. MAJ
Traditionen tro, har flotillen gennem mange år deltaget i 4. maj højtidelighederne i
Mindelunden i Esbjerg (Billede 40).

Billede 40

Billede 42
KONGESKIBET PÅ BESØG
I JUN 2008 fik HVF 131 til opgave at
være følgeskib for Kongeskibet i de par
døgn, Dronningen var på besøg i Esbjerg,
en opgave vi med glæde tog imod, Med
politi om bord var det vores opgave, at
ingen kom for tæt på kongeskibet, samt
modtage skibet, når det var på vej ind til
Esbjerg og følge det ud af byen igen.
(Billede 42).
60 ÅRS JUBILÆUM 2010
5. juni 2010 fejrede flotillen sit 60 års
jubilæum, med gæster fra nær og fjern,

Billede 43
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Om aftenen var der samlet et halvt
hundrede gæster og flotillemedlemmer på
restaurant ”Gammel Havn”, lige over for
MHV 904´s kajplads.

ter, også FHV med deres flyvende enheder
(Billede 47), Nogen af os så skibe vi ikke
havde set før (Billede 48), og selvom Lyø
i den sammenhæng ikke er ret stor, så var
der alligevel stor respekt for det arbejde,
vi udførte. På anden dagen fik vi besøg af
Redningshelikopteren, der lige ville have et
par fra vores besætning, med ud på en lille
flyvetur (Billede 48). Som tak for hjælpen
fløj de ind over LYØ, stillede på deres
rotor, resultat: stort pres mod vandet og os
der stod på dæk og bro, blev pjaskvåde fra
top til tå! – ja, de er ikke uden humor de
flyvere, men pyt vi kan tåle mosten.

Med Marinehjemmeværnsorkestret i spidsen (Billede 46), marcherede alle deltagerne

BRILLIANT MARINER 2010
En Natoøvelse, hvor flotille 131 deltog et
par dage, en oplevelse for besætningen, ud
over det sædvanlige. Der var deltagelse af
skibe og fly i alle størrelser og nationalite-

Vi var kommet et godt stykke hen på
aftenen, da vi var på vej hjem og fik skudt
dette stemningsbillede (Billede 50), En
utrolig stor oplevelse var slut, med ros til
LYØ fra myndighederne.

Billede 44

Billede 46

Billede 48

Billede 45

Billede 47

Billede 50

både enkeltpersoner, enheder og selvfølgelig Marinehjemmeværnsorkestret, ja selv
vejrguderne var med os.
Lad mig nævne et par af gæsterne der har
taget den lange vej fra Helgoland, Borgmesteren og frue (Billede 43), lederen af tyske
Wasserschutzpolizie (Billede 44), besætningen fra SARskibet ”Hannes Glogner”
(Billede 45), Hjemmeværnet, Politiet,
Marineforeningen og mange, mange flere.
Jubilæet startede med reception i Bunker
T, hvor FH Leif Davidsen blandt andet
overrakte hædersbevisninger til et par af
flotillens medlemmer, der blev holdt taler
og givet gaver til flotillen, et par rigtig hyggelige timer.

ned til skibet ved Gammelhavn, for at
indtage et lettere traktement.
MHV 904 LYØ, var for en stund blevet
udstyret med overdækning på agterdækket, så gæsterne kunne nyde traktementet i
hyggelige omgivelser, uden vejrets indblanding, og samtidig gav Marinehjemmeværnsorkestret en lille koncert på kajen.

Kilder:
• Flotillebladet Vester Vov Vov JAN 1976 – kan læses på www.hvf131.dk
• Mine 40 år Marinehjemmeværnet af Finn Bjørnager Udgivet SEP 1998 – kan læses på www.hvf131.dk
• ”Marinehjemmeværnet 50 år” 1952 - 2002
• Ca. 800 lysbilleder der er fundet i flotillens gemmer og indskannet i 2010
• Samt de mere end 3000 billeder flotillen har taget siden 2005
• Alt billedmateriale der er brugt, tilhører HVF 131, Esbjerg.
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HVF 133 Juelsminde Vejle

Fra Flotille 133´s historie
Jubex Fourty med forhindringer
21. juni 2001
Knud Larsen skriver
Beretningen har været bragt i Lanternen oktober 1992

F

redag den 3.juli 1992 blev jeg
hentet af Svend Aage Wishoff
Larsen. Vi fik en god middag
her hos Gitte, og sagde pænt
farvel til familien. Friske og
glade tog vi af sted, og der gik vel 2 min.
før det begyndte at gå skævt. Svend Aage
ellers så udmærkede bil, gik i stykker, ikke
noget alvorligt, men dog en påmindelse
om, at ting kan forandres. En lille gummidims i karburatoren, var punkteret.
Nå! vi er jo motormænd, og en kort vurdering af problemet gav resultat! Vi fortsatte,
man bliver jo ikke slået ud af så lidt, og
efter en lille ½ time, var vi i Bredal for at
hente Svend Aages bagage. Jeg er desværre
ryger, og som sådan må jeg benytte, de få
chancer der er til en smøg, men igen problemer. Jeg havde glemt at få ild med! Jeg
farer rundt og bliver hidsig, på hvad ved
jeg ikke, men det var tæt på!! Svend Aage
er motormand og kender symptomerne,
når noget ikke er, som det skal være. Han
reddede mig med en husholdningsæske og
jeg fik ild på en smøg og faldt til ro!!
Vi fortsatte og kom velbeholdne frem til
Torben Glyum, som vi skulle hente. Her
var også ting som kan mane til eftertanke!!
Torbens bagage havde passet til en 7 tons
lastvogn, og Torben var ikke istand til
at hjælpe med at pakke. Han manglede
noget væsentligt nemlig sin aftensmad!!!
Der havde varet noget han skulle, og så var
tiden gået, og hans maveskind lå helt op af
hans rygrad.
Nå!! Svend Aage og jeg fik læsset, og det
viste sig, at der også var plads til os og en
ovn, som vi skulle hente i Fredericia. Nu
gik turen mod Slipshavn og efter flere
forsøg, nåede vi en svimlende hastighed på
over 100 km/t. Vi brugte selvfølgelig tiden

fornuftigt og planlagde resten af dagen.
Der var mangt og meget som skulle nås,
endnu før dagen var omme og vi kunne
slappe af, med en speciel natmad ombord
på V.I.P. skibet MHV22!!! Ak!! Den planlægning kunne vi have undgået, og endnu
engang måtte vi erkende at ting kunne
forandres. Da vi kom til Slipshavn, blev
vi modtaget og budt velkommen. Men til
hvad?? Intet var, som vi troede det ville
vare, så vore evner som motormænd kom
på prøve!!!
MHV 22 var ikke kommet, og vi manglede fryseplads til vore madvarer. Presserummet var stillet til rådighed men inventaret
manglede!!! Et sted at sove!!! Hvor var det?
Hvor skulle vi fremstille vores natmad??
Nå! Marinehjemmeværnet i almindelighed
og motormænd i særdeleshed lader sig
ikke slå ud af småting. Vi tog en pilsner og
vurderede situationen. Kort efter var vi i
gang med at indrette presserum og mørkekammer. Der blev flyttet borde og der blev
trukket ledninger og lavet strøm, der blev
skaffet nøgler til kabyssen og vores proviant
kom i fryseren.
Kl. ca. 01.30 var vi færdige med vores
arbejde og gik i gang med natmaden.
Den fortjener en ganske særlig omtale.
Engelske bøffer med rødvin kl. 02.00 om
natten i kabyssen på Slipshavn, det er
noget særligt. De få mennesker som kom
forbi og oplevede duften af vores kulinariske glæder, måtte gå videre med mundvandet drivende ned af hagen. Jo, vi havde det
rart To, Svend Aage og jeg. Men igen, ting
forandres, vores rødvin slap op og bøffen
var for lille og hvad gør en motormand
så? Vurderer sagen og skrider til handling,
hvad kan vare mere naturligt, end at åbne

en ny flaske, starte panden igen og fortsætte med at have det rart!
Nu kom næste og dagens sidste opgave, vi
skulle til køjs og til dette formål, fandt vi
nogle madrasser, hvorpå vi kunne anbringe
vores køjetøj og vore udkørte legemer, kort
efter faldt vi i søvn uden ankervagt.
Lørdagen startede lidt langsomt. Nr. 1
havde god tid til morgenmad, nr. 2 lidt
mindre, og nr. 3 måtte vente til senere.
Havde MHV 22 dog bare varet her, men
nej, ingen skib, ingen mad kaffe fik vi
dog, og mens Torben fik hjælp fra andre,
tog Svend Aage og jeg til Nyborg for at
proviantere kl. 12.00 kom MHV 22 og
resten af besætningen, Jess og Erling fra
Fredericia, og kort efter stod vi til søs. Nu
begyndte livet, vi var frie og kun os selv på
vej mod Assens, og vel gennem Svendborgsund mødte vi MHV 1 og MHV 62, alt
var fred og idyl..
Pludselig, en sejler tog den gale vej om en
bøje ved Ilumø, en lille ø i det sydfynske,
og stod på grund. Vi hørte hans signal til
Lyngby, og forsøg på at skaffe hjalp fra en
fisker. Dette mislykkedes og som naturlig
er, gik vi til assistance. Sigtbarheden var
dårlig, og som sædvanlig var der noget galt
med ekkoloddet, det virkede ikke og havbunden var højt oppe, Vi kunne ikke se
den grundstødte sejler, men han kunne Se
os, og for at hjælpe på naturens mangel på
lys, tændte vi vores forlygte, og som ved et
mirakel kom han flot, da lysstrålen ramte
ham og vi måtte erkende, at ting hurtigt
forandres.
Sejleren var glad, og vi fortsatte vor vej
mod Assens. Lidt senere blev vi kaldt over
radioen, det var sejleren fra før, han ville
sige tak og ønskede, at sende en hilsen til
chefens adresse, den er kommet.
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MAYDAY
Senere kom vi til Assens, hvor øva1ses1edelsen kom ombord, og de skulle bo på
forbanjen. Skolechefen var med, og han var
i vældigt humør. Han snakkede og var som
en chef, der har kontrol over tingene. Da
han samtidig var vært for øvelsesledelsen,
havde han købt jordbær til sine gæster, som
værten se1vfølge1ig selv rensede og tiggede
sukker til. Da bærrene var rensede og så
lækre ud, kom det hele på forbanjen. Jeg
vil ikke sige, at vi hørte dem smaske, men
næsten. Vi blev også sultne, så vi gav os
til at skrælle løg og stege bøffer. Med vilje
startede vi ikke enhætten og det kan nok
vare, at der var stemning på agterbanjen,
da der blev bakset af fra jordbærgildet på
forbanen. Herefter gik øvelsen planmæssig,
men den bør beskrives af andre. Jeg vil
dog nævne kransenedlæggelsen i Fredericia,
den var meget stemningsfuld og hvis man
ikke har oplevet det, skal jeg anbefale den
dag, når chancen byder sig.
Den sidste oplevelse jeg vil nævne, er da
vi på vej til Slipshavn, blev kaldt over
radioen. Jubilæumsgæster fra England var

ankommet med 3½ skib, det halve havde
fået noget i skruen, og kunne ikke selv gå
til kaj, så vi blev bedt om at bugsere dem
ind selvfølgelig sagde vi JA, forberedte os
på en lille nem opgave og tog det son en
udfordring. Samtidig var det jo en chance
for at vise dansk sømandskab. Men hvor
ting dog forandres, det vi troede ville blive
nemt, viste sig at være en jernkolos på
142 tons, som lå for anker lige i kanten af
sejlruten for storebæltsfærgen. Nu ved jeg
ikke om jeg har nævnt det, men vi er motormænd og går selvfølgelig ikke af vejen
for specialopgaver. Vi vurderede og skred
til handling! Lille MHV 22 går på siden af
de 142 t jern og får den bundet godt fast
på siden. Nu begynder bugseringen, Svend
Aage i sutsko på toppen af den åbne bro,
med den ene fod på gashåndtagets og den
anden solidt placeret ved kompasset, bak
på den ene skrue, frem på den anden og
med en rolig stemme til mig ved roret, går
det småt fremad. Som et lyn fra en klar
himmel, kommer jeg i tanke om ovnen fra
Fredericia, Den står nede i kabyssen og bager boller. Til alt held kommer der en sejler
på tværs, så vi må stoppe og jeg når lige at

redde bollerne før vi kan fortsætte.
Støt og roligt arbejder vor Mercedes motor,
med at vende det sorte ud af skorstenen.
De 142 tons jern bliver stille og roligt lagt
til kaj med stævnen og får en trosse i land.
Alle er glade og fra land lyder det ”FLOT,
GODT, FINT ARBEJDE og nu skal vi
nok klare resten”. Men nej, vi motormænd
gør færdige og det gør Svend Aage også.
Han lukker af, for den utidige indblanding
i vort arbejde, og ved at rense motorerne
for slam i bundkarret, parkerer han vores
ven fra England, helt inde ved bolværket
og siger, "nu kan I gøre fast". Det krævede
en del disel, men det var arbejde, som vi
kan være stolte af. Flot gjort og det mente
chefen for Englænderen også. Han gav
os et våbenskjold fra hans enhed, som nu
hænger på MHV5l
Jag må hellere slutte, andre skal også have
en enkelt side i lanternen og jeg er ikke
romanforfatter, men vi havde en god tur
og jeg deltager gerne igen, hvis muligheden
byder sig.

Fra Flotille 133´s historie
Togt til Bremerhaven 1999.
Flemming Topsøe-Jensen skriver

F

ra mandag den 26. juli til søndag
den 1. august deltog Ringen sammen med Brigaden, Aldebaran og
Hercules i et togt til Bremerhaven
Besætningen ombord i Ringen var:
Kongens kvarter
Poul Juncker
Navigatør
Flemming Topsøe-Jensen Radio		
Ejvind Fisker Sørensen
Motor		
Jan Andersen				
Steen Rasmussen			
Dronningens kvarter:
Poul Rasmussen
Thomas Lund
Erik Nielsen
Bent Ole Jørgensen
Jens Christensen
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Navigatør
Radio
Motor
Hovmester

Ringen afgik fra Juelsminde mandag den
26. juli kl. 1400 i strålende sommervejr.
Efter en planmæssig sejlads igennem Lillebælt mødtes vi med de øvrige fartøjer ved
indsejling i tysk territorialfarvand natten
til tirsdag kl. 0030, her fik vi de nødvendige kort og sejladsbeskrivelser overleveret
fra sejladsledelsen ombord i Brigaden. I
kølvandsorden fortsattes til Kielerkanalen, som vi passerede i løbet af natten til
tirsdag, fra kl. 0300 til kl. 1100. i begge
ender af kanalen er der en sluse for udligning af tidevandsforskel, derfor tager såvel
ind- som udpassage ca. tre kvarter, medens
slusekammerets vandstand justeres.
Efter udpassage ved Brunsbüttel gik dagen
med mærkesejlads i formation til Bremerhaven, hvortil vi ankom i passende
tid for indpassage gennem Königschlöise,
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07-01-02
desværre havde lederen glemt at advisere
vor ankomst til slusevagten, hvilket betød
at vi måtte vente udenfor slusen i ca. en
time medens slusen blev klar med den korrekte vandstand. Vi ankom derfor først til
vor forudbestemte kajplads i Bremerhaven
kl. ca. 2030.
i havnen lå allerede flere skibe, og den næste dag kom flere til, der var bl. a. en fransk
fregat, et polsk sejlskoleskib samt en tysk
minestryger og en tysk undervandsbåd,
endelig lå der en kopi i fuld størrelse af en
Hanseatisk kogge, kopi af et vrag fundet
i havneindsejlingen i forbindelse med en
havneudvidelse tidligt i 9o`erne. Originalen er nu under konservering i det nærliggende søfartsmuseum, hvor den kan beses.
De følgende dage bød på helt eventyrligt
godt sommervejr; tiden gik med besøg på

de andre skibe, på søfartsmuseet, guidet
rundtur i den imponerende store container havn, åbent skib hver eftermiddag,
"Biercall" på marineskolen og cocktail
party ombord i Aldebaran og Hercules,
som lå fortøjet side om side, og med hele
agterdækket overdækket. Indimellem blev

der tid til, for nogle fra besætningerne, at
deltage i fodboldkamp mellem de besøgende skibe og skydekonkurrence på pistol.
Vort ophold i Bremerhaven sluttede lørdag
kl. 1500, hvorefter turen gik hjemover,
Kielerkanalen blev passeret søndag fra
kl. 0030 til kl. 0830 og kl. 1030 søndag

skiltes de fire fartøjer ved udsejling fra tysk
territorialfarvand Ringen nåede Juelsminde
søndag kl. 2000, der blev klaret op ombord, pakket sammen, hvorefter besætningen skiltes efter en særdeles vellykket uge.
Flemming Topsøe-Jensen

MARINEHJEMMEVÆRNET
på brandslukning i Norge

U

nder venskabsbesøg i den norske
by Langesund, fik Marinehjemmeværnsfartøjet RINGEN, fra
Juelsminde lejlighed til at demonstrere sit
beredskab.
Lørdag klokken 09.00, kort tid efter afsejling fra Langesund indløb et nødsignal på
VHF radioen. Det var fartøjet SKÅTØY
med 6 personer ombord, som meldte om
brand i maskinrummet og havde behov for
øjeblikkelig assistance.
Fartøjsfører på RINGEN Rolf Monberg
udtaler: Vi fik hurtigt øje på havaristen og
gik omgående mod positionen klokken
09.10 var vi stedet og kunne indlede slukningsarbejdet, samtidig med ankommer
fartøjer fra norsk politi som evakuerede
besætning og skipper.

Slukningsarbejdet blev vanskeliggjort af
en overordentlig kraftig røgudvikling fra
SKÅTØY. Da vi begyndte at slukke var fartøjet tæt på at være overtændt og ilden fra
hynder og indvendig beklædning udsendte
giftig røg.
Efter 20 minutters slukning kunne vi sende
en mand ombord for foretage en mere
koncentreret indsats. Kort tid efter ankom
det lokale brandvæsen med røgdykkere.
Disse gik ombord og begyndte slukning
med skum. Efter kort tids indsats brød
brandvæsenets skumudlægger sammen.
Hvorefter RINGEN igen var alene om at
levere vand til slukningen.
Klokken 09.50 indledte vi læsning af
SKÅTØY. Fartøjet havde på det tidspunkt fået så meget vand ombord at det

var i fare for at synke.
Efter situationen var stabiliseret kunne vi
slæbe SKÅTØY til Langesund, hvor der nu
forestår et større reparationsarbejde.
Rolf Monberg udtaler til afslutning:
Vi er selvfølgelig glade for at vi var stedet,
og kunne hjælpe, og vi har modtaget stor
tak fra de norske myndigheder, som alle er
enige om at fartøjet havde været udbrændt
uden vores indsats.
Vi afprøver jævnligt brandberedskab. Det
er dejligt at se det virker når det gælder.
For yderlige oplysninger kan Rolf Monberg
kontaktes på mobiltelefon 22510222

France Flotille 133´s historie
En Motorkoks Dagbog
Svend Aage Wishoff Larsen skriver

H

erunder en beskrivelse af hvordan
jeg oplevede tjenesten som "Motorkok" på Nav-B i uge 26. 2000

Medio December:
Jeg modtager en liste over lærere på kald
ved Hjemmeværnsskolen Jeg skal sejle
motorkok i uge 26 på et Nav B kursus.
Medio Marts:
Så kom indkaldelsen til kurset endelig.

5. august 2000

Man frygtede næsten det var aflyst. Det
blev MHV 815 - "Kureren" jeg skal sejle
med. Det er fra Køge og en af de aller
nyeste skibe vi har.

godt spare de par kroner og tage dem med
hjemmefra.

FARF er KL Ulrik Tertz og NK er OK
Tommy Hansen. Flinke folk begge to. Jeg
har dog ikke prøvet at sejle med Ulrik før.

Søndag d. 26 juni:
Så oprandt dagen hvor jeg skal afsted.
Hvor har nu fået lagt mit sorte slips? Har
jeg nu fået alt med? Nå, vi krydser fingre tager afsked med familien og afsted det går.

Fredag d. 24 juni:
Der er billige øl i Bilka. Jeg kan lige så

Søndag kl. 15.30
Vejret ser jo godt ud, selv om meteroloSamtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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Marinehjemmeværsskolen Slipshavn
geme mener noget andet. Hov er der ikke
nogen sorte skyer over Nyborg ? Mens man
så småt funderer over dette begynder det at
regne. Først lidt og senere noget kraftigere.
Nu begynder bilerne at søge ind i nødsporet under den værste regn, Farten er nede
på omkring 50 km/t på motorvejen.

Søndag kl. 19.00
Nu skal eleverne have undervisning i
kryptosikkerhed, så jeg smutter ned og
inspicerer damperen.

Søndag kl. 15.45
Nu kan jeg se Slipshavn. Jeg får altid en
underlig forventningsfuld følelse når jeg
genser Slipshavn. Registrering, udlevering
af nøgler mm. alt er rutine.

Søndag kl. 21.00
Nå - Jeg må hellere få lavet en indkøbsliste.
Jeg tror jeg vil servere Bøf med stegte løg,
Rødspætter med persillesovs, Koteletter og
til kammeratskabsaften torsdag noget rødt
kød med vin. Forret og dessert: Jeg finder
nok på noget i butikken.

Søndag kl. 16.00
MHV 812 Hercules skal også med på togtet. Jeg snupper lige et par billeder mellem
bygerne.
Søndag kl. 17.00
Introduktionsmøde i Fiskerhuset. Gad vide
hvordan de nye elever er ?
Søndag kl. 17.30
Skafning: Rullesteg m. svesker og is til
dessert.
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Søndag kl. 20.00
Dagbogsskrivning.

Søndag kl. 22.50
Nu kommer elevere tilbage på skibet. En
af eleverne vil give en omgang øl. Så det
får han lov til.
Mandag kl. 01.30
Der blev fortalt mange historier, men nu er
det om at komme til køjs. Jeg skal purre
mandskabet igen kl. 06.30

Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

Mandag kl. 06.30
Det var en frygtelig larm det vækkeur laver.
Men det skal fryde mig at purre de andre.
Skafning, flagmønstring alt går som det
skal.
Mandag kl. 09.00
Proviantering. Jeg skal sørge for at købe det
meste nu hvor vi har en bil til rådighed.
De små ting kan jeg evt. supplere op i en af
de andre havne vi kommer til.
Mandag kl. 11.15
Tilbage på Slipshavn. I mellemtiden har
vi fået bunkret op. Man kan jo ikke nå det
hele. Skafning kl. 12.00.
Mandag kl. 12.45
Fotografering til skolens arkiv. Jeg fik også
taget et par billeder af vores egen besætning.
Mandag kl. 13.00
Start Hjælpemotor, Hovedmotorer samt
bjærge strøm fra land. Nu er vi klar til at
sejle.

Elevere laver havnemanøvrer i Nyborg
Havn, så jeg får lige tid til at forfatte lidt
på dette værk.
Mandag kl. 17.00
Bjærgningsrulle!!! Midt under middagsforberedelserne !! Det bliver dyrt
Bøffeme -Store bøffer. - "Mesterhakket”
3-6 % fedt. De gjorde lykke. Dertil brune
løg - masser af brune løg og surt. De fik
også en skål salat ind. Det røg ned det
hele. Nu nærmer vi os Fåborg.
Mandag kl. 21.00
Heldigvis kan vi få strøm fra land. Jeg
stopper Hovedmotorerne. og Hjælpemotor. Besætningen er træt så skibet er dødt
før 23.00
Mandag kl. 13.00
Start Hjælpemotor, Hovedmotorer samt
bjærge strøm fra land. Nu er vi klar til at
sejle.
Elevere laver havnemanøvrer i Nyborg
Havn, så jeg får lige tid til at forfatte lidt
på dette værk.
Mandag kl. 17.00
Bjærgningsrulle!!! Midt under middagsforberedelserne !! Det bliver dyrt
Bøffeme -Store bøffer. - "Mesterhakket”
3-6 % fedt. De gjorde lykke. Dertil brune
løg - masser af brune løg og surt. De fik
også en skål salat ind. Det røg ned det
hele. Nu nærmer vi os Fåborg.
Mandag kl. 21.00
Heldigvis kan vi få strøm fra land. Jeg
stopper Hovedmotorerne. og Hjælpemotor. Besætningen er træt så skibet er dødt
før 23.00
Tirsdag kl. 06.30
Udpurring af besætning. Der er en frivillig
til bageren. Klargøring til skafning. Hvis
ikke der er de vilde protester, så får vi
bacon og spejlæg, ost og syltetøj.
Tirsdag kl. 08.00
Flagmønstring og rengøring. Jeg smider
mig lige på køjen, for ikke at gå i vejen.
Tirsdag kl. 09.30
Nu skal jeg have fundet en fiskehandler.
Jeg skulle gerne have 9 pæne rødspætter
til i aften. 249 kr. for 9 fisk og en røget

Fra venstre: Kim Olsen, Per ? , Koos Nugteren, Henning Winther – Køge, Tommy
Hansen - MHD 2, Ulrik Tertz – MHD 2, Hanne Rosen, Leif ?, Svend Aage Larsen Motorkok
makrel. Det var jo ikke hele forretningen
jeg ville have.
Tirsdag kl. 11.00
Klargøring tit skafning. Skafning og derefter opstart af motorer. Vi skulle gerne afgå
Fåborg kl. 12.30.
Tirsdag kl. 13.30
Der er rimelig store buler på vandet. Jeg
smider mig på køjen lidt, da jeg ikke kan
lave så meget. To timer senere er vi kommet i læ i Genner bugt. Elevere skal lære
lidt om bjærgning og redning, så vi ankrer
op her.
Tirsdag kl. 16.30
De her fisk - Jeg må hellere gå i gang med
forberedelserne tit aftenskafning.
Vi letter anker og skaffer i to hold pi vej til
Åbenrå. Vi skal gerne være der kl. 19.30.
Der er fællesundervisning på MHV 812.
Tirsdag kl. 20.15
Jeg har forlængst stoppet Hovedmotorerne
og havnen har lovet at lukke op for noget
strøm. Det lykkes endelig, så jeg også kan
stoppe Hjælpemotor. Jeg triller lige en tur
op i byen for at rekognoscere for en bager.
Elevere skal planlægge næste dags sejlads.
Tirsdag kl. 23.50
Efter en enkelt øl/sodavand er alle klar til
at gå i køjen

Onsdag kl. 06.30
Samme mønster som tirsdag morgen. I
dag drejer det sig om blindsejlads. Vi afgår
kl. 10.30. Vejret er bedre end forventet.
(Blæsten er aftaget til 6-7 m/s)
Onsdag kl. 14.00
Vi sejler blindsejlads op gennem Lillebælt.
Ud for Kolding Fjord opdager jeg en lille
olieplet. Det ligner let dieselolie, som
hurtigt ville fordampe. En times tid senere
bliver vi kaldt fra SOK, de vil gerne have,
at vi skynder os ned til Kolding fjord for
at observere og evt. optage prøver af en
konstateret forurening. Vi haster derned og
kan kun finde en plet magen til den vi først
fandt. Vi tager nogle prøver og udfylder en
masse papirer. Vi fortsætter vores sejlads
for senere blive bedt om at gå til Skærbæk.
Det lokale brandvæsen ville have sikkerhed
for, at der ikke var forurening ud for Skærbæk Værket. Altså om igen, men vi fandt
ikke noget anden gang. Kommunikation
myndigheder imellem kunne være meget
bedre.
Onsdag kl. 22.00
Endelig i havn. Jeg har lige bagt et par
franskbrød. De forsvinder hurtigt. Vi hygger os til kl. 01.00
Torsdag kl. 06.30
En ny dag truer. Desværre må vi tage
afsked med en af eleverne. Han var ikke
kommet med på de rigtige præmisser.
Hans sejlerfaring var stor, men hans erfa-

Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

|

37

ring med Marinehjemmeværnet var lille.
Han havde kun været med ude at sejle et
par gange. Der må være en Sø-div og Flotillechef med røde ører., I dag kom der en
besynderlig melding til rorgængeren: "Kom
lige styrbord-bagbord". Rorgængeren måtte
lige have gentaget meldingen!
I aften skal vi have kammeratskabsaften.
Endnu engang vender jeg menuen i hovedet. Vi starter med en rejecocktail, fortsætter med engelske bøffer efter individuelle
ønsker og til afslutning islagkage. Har jeg
glemt noget?
Alt er timet og perfekt. - Kun 15 min.
forsinket (Vi skulle jo lige have de sidste
ud fra badet). Jeg tror maden kunne spises.
En af eleveme proklamerede at man kunne
skære bøffen med bagsiden af en kniv. Jeg
kunne med tilfredshed konstatere at der
blev spist op. Alt mens vi hyggede os og
udvekslede erfaringer, blev vi invaderet af
gaster og instruktører fra MHV 812. De
havde lugtet, at der blev serveret Irsk Kaffe
(En af gasteme sponsorerede Whiskyen).
NK på den anden skude var en af gæsteme. Han havde tabt bakstørnen, men
mente ikke det var hans problem. Stille og
roligt viste vores FARF Ulrik Tertz hvad
holdningsdannelse er: Han gik uopfordret igang med bakstørnen! Gad vide om
NIHV 812's NK fattede vinket? Efter en
masse rødvin, Irsk kaffe og lidt mere øl

Per, Svend Aage og Hanne
bliver klokken 3 om natten. Nu skal jeg til
køjs! Det tyder på jeg ikke er alene om den
opfattelse.
Fredag kl. 07.00
Så er der tid til udpurring af mandskabet.
Vi var blevet enige om at starte lidt senere
i dag. Resten af turen gik gnidningsløst,
med en lidt halvsløj besætning.

Ulrik og Leif er i gang med Bakstørnen.
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Konklusion:
Endnu en dejlig tur med mange oplevelser
og mange spændende personligheder. Jeg
glæder mig til at tage en tørn næste år.
PS: Alle elever på en nær bestod. Jeg bestod
også !!! Ulrik vil gerne sejle med mig igen

Telemarkskanalen 2001
Flemming Topsøe-Jensen, flotille 133 skriver:

F

ra 30. august til 3. september
gennemførte tre 800 klasse et
vellykket besøg i Norge.
MHV 802 CARINA fra
Esbjerg med en Vejle besætning, MHV 808 LYRA fra Skagen med
en Thyborøn besætning og MHV 814
Budstikken fra Århus har været på et
begivenhedsrigt togt på Telemarkskanalen,
en tur på mere end 100 km mellem norske
fjelde, ad smalle kanaler og gennem sluser.
I alt 8 sluser med tilsammen 18 slusekamre
førte fartøjerne op i en højde af 72 m over
havets overflade.
Fartøjerne mødtes på en position nord
for Skagen den 30.august efter en sejlads fra
basehavn som varierede fra 9 til 24 timer,
samlet fortsatte fartøjerne nordpå mod
Langesund. Ved indpassage i norsk territorialfarvand mødtes vi af Norsk Sjøheimvernet i fartøjet Welding, som er en smule
mindre end 800 klassen. I kølvandsorden
fortsattes til Langesund hvor der ventede os
en storslået modtagelse med god beværtning og briefing. I løbet af aftenen blev
det diskuteret hvor høje masterne på 800
klassen er, idet den første bro i Porsgrunn
kun har en gennemsejlingshøjde på 13 m,
et opslag i tilsysnbogen viste beroligende,
at mastehøjden er 12,5 m, der var således
hele 50 cm frihøjde, troede vi, indtil een
nævnte at de senere monterede pejleantenner vist nok ragede højere op. Nu begyndte
det at blive spændende, en mand kravlede
helt til tops med en line for at måle den
virkelige højde. Det viste sig, at mastehøjden var 13,5 m og efter en kort rådslagning
kravlede manden igen op i masterne, og
afmonterede pejleantennerne. Hvert af de
danske fartøjer fik en norsk Sjøheimverns
officer ombord, som fulgte os på hele turen.
Næste morgen afgik de fire fartøjer i
smuk kølvandsorden fra Langesund mod
Porsgrunn, hvor den første bro skulle passeres, det lykkedes, medens alle holdt vejret i
spænding gled vi under broen, med mindst
30 cm fri over masten. Nu gik det glat op til
Skien, hvor vi enkeltvis passerede den første
sluse, et kammer, 5 m op og så en vejbro
som kunne åbnes. Efter opslusningen ventede vi på de sidste og på lodsen, som skulle
sikre vor sejlads igennem hele kanalen op
til Dalen. Fra Skien havde vi lods ombord,

på den måde, at han først tog Welding og
Budstikken op forbi den næste sluse, og så
blev kørt tilbage for i anden omgang at tage
Carina og Lyra op, på denne måde gik hele
dagen med skiftevis at sejle og at vente på
lodsen. Kort før vi nåede frem til sluserne i
Ulefoss, fik vi over radioen en melding om
at der ville komme toldere ombord, når vi
kom til slusen. Tolderen kom ombord og
præsenterede sig, han forklarede, at der i
Norge er specielle toldregler for udenlandske fartøjers besejling af indre farvande, der
var en masse papirer, som skulle gennemses
og udfyldes, fartøjsføreren fik nogle blanketter og en forseglet kuvert, som først måtte
åbnes af toldvæsenet ved et senere besøg
ombord, derefter fulgte en nøje ransagning
af skibet med plombering af alle drikkevarer
med en alkoholstyrke over 0,5 %. Tolderen
sluttede besøget af med en venlig hilsen og
et ønske om en god tur i Norge; ja godmorgen, en god tur uden drikkevarer! Vor
fartøjsfører begyndte at læse de to blanketter tolderen havde udleveret til skibet. Han
undrede sig efterhånden noget over teksten,
der var mulighed for at få dispensation for
indførsel af forskellige varer som Stemmekvæg og Kølsvin; det sidste dog kun for
søgående skibe, det sidste som slog ham var
underskrift og stempel. Dokumenterne var
underskrevet af Peer Gynt og stemplet viste
en kongekrone hvorover der i spejlvendt
skrift stod ”2 Kroner”. På dette tidspunkt
var han overbevist om, at der var tale om en
fin spøg, og han åbnede den forseglede kuvert, som viste sig at indeholde en bevilling
til udskænkning af stærke drikke ombord
på ruten Skien – Dalen – Skien, bevillingen
var i glas og ramme og skulle ophænges i
salonen ombord.
Dagens sejlads sluttede i Lunde, hvor
Welding og Budstikken blev sluset op gennem slusens eneste kammer, hvorefter Lyra
blev liggende i slusekammeret, opsluset, og
Carina blev liggende nedenfor slusen.
Næste morgen, 1. september afgik Welding
og Budstikken med lodsen ombord, og det
var så meningen, at lodsen ville komme
tilbage efter Lyra og Carina, men det
skulle gå anderledes. I det smalle farvand
var Budstikken kommet lidt for langt ud
mod rendens side og havde to gange en
grundberøring og derefter en grundstød-

ning, men kom selv fri. For ikke at løbe
en unødvendig risiko blev det besluttet, at
Lyra og Carina skulle blive liggende ved
slusen i Lunde, hvorefter halvdelen af de
to besætninger blev kørt i bus op til Hogga
sluse, hvor Welding var klar til at sejle, og
Budstikken lige var gået ud af sidste slusekammer. Vi delte os i de to skibe. Vi havde
en smuk sejlads i smalle farvande op forbi
Flåbygd med en bro på 21 m gennemsejlingshøjde, videre ud i Flåvatn, igen i smalt
farvand forbi Fjågesund med bro 21 m, ud
i Kviteseidvatn, hvor vi blev overrasket af
et ildoverfald fra sø og land. Senere blev vi
bordet af Telemarkstrolden med hjælpere,
som gik ombord for at foretage en dåb af
alle som ikke tidligere havde sejlet på Telemarkskanalen. Dåbshandlingen blev dokumenteret med en smukt udført medalje
af form som en træskive med indbrændt
inskription og til at hænge om halsen i en
ægte hampesnor. Efter dagens oplevelser
på kanalen ankom vi til Dalen, hvor vi
besøgte Tokke kraftværk før den danske
aften på agterdækket af Budstikken. Aftenen ombord sluttede kl. 2100, hvorefter vi
fortsatte på hjemmeværnsgården i Dalen.
Festen sluttede kl. 2300, hvorefter vi i bus
blev kørt de ca. 70 km tilbage til Carina
og Lyra ved Lunde, vi ankom til Lunde kl.
0100. Næste morgen tidligt afgik Carina
og Lyra fra Lunde med en ny lods ombord
i Carina, endnu tidligere var Budstikken
og Welding afgået fra Dalen med lodsen
ombord på Budstikken. Sejladsen ned ad
kanalen gik uden de store begivenheder,
der var et sted opstillet et lille salutbatteri
på land, som afgav salut da vi passerede.
Vi ankom til Ulefoss hvor vi fortøjede for
natten. Om aftenen var der ”Norsk aften” i
et pakhus på kajen, og kl 21 gik vi ombord
i skibene, hvor nogle fortsatte til ud på
de små timer. Næste morgen fortsatte
sejladsen med kun en lods ombord, mod
Langesund, hvor vi skulde bunkre olie.
Efter at vi havde passeret den sidste sluse
i Skien forlod lodsen os. I Langesund fik
vi i Carina besøg af John Erik Halvorsen,
formand for Bamble Jeger og Fiskerlag og
Langesund Fiskefestival, som kom ombord
med sine to døtre for at overrække et
mindeblad for Ringens redningsaktion i
august 2000.
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Fra 4. SØs weekendsejlads
den 11., 12. og 13. maj
Tekst og foto Flemming Topsøe-Jensen
ved Æbelø, vi lå på daværende tidspunkt ved Skanseodde og
satte kurs mod Æbelø.

Gummibåden
sættes ud

Kl. 16:35 ringede VO igen med oplysning om fundstedet,
det var på kysten, ved Agernæs på Fyn, og KGM ønskede at
ANDROMEDA skulle eftersøge farvandet fra Æbelø mod
øst og sydøst.
Kl. 17:40 passeredes Æbelø NV og eftersøgningen begyndte
uden at noget olie kunne konstateres,
Fartøjsføreren ringede til KGM og oplyste at vi nu var på positionen uden at have observeret nogen olie, KGM besluttede
derefter at vor indsats ikke mere var aktuel, hvorefter vi satte
kurs mod Vejle, som vi anløb kl. 20:10.

Søndag, den 13. maj lettede vi kort efter morgenskafning,
formiddagen gik med øvelser med gummibåden, udsætning, sejlads og ombordtagning, alt på Vejle inderfjord, på
et tidspunkt så vi MARTHA for sejl langt ude på fjorden,
vi satte kursen derud for at fotografere MARTHA under
sejl, men desværre viste det sig at MARTHA lå stille for
at bjærge sejl, og da vi nåede frem var besætningen i fuld
gang med at beslå sejlene, nogle billeder blev det dog til
inden vi fortsatte ud af fjorden.

Klar til at
fortøje i
Horsens

MARTHA
bjærger sejl

ANDROMEDA ankrede for skafning i As Vig, frokosten
bestod, som sædvanlig, af det store kolde bord, suppleret
med varme retter, fremtryllet af rester fra gårsdagens middagsmåltid, alt under Jens´ kontrol.
Inden vi anløb Horsens efter endnu en vellykket weekend
sejlads fik vi en uventet, og overraskende hilsen fra Flyvevåbenet, idet to jetjagere overfløj fartøjet i ganske lav højde
medens de kippede med vingerne.
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Hjemmeværnsflotille 133
Milepæle i historien

D

er danske hjemmeværn udspringer af Hjemmeværnsforeningerne, som opstod flere
steder i landet efter afslutningen af Anden Verdenskrig.
1948
16 JUN Folketinget vedtager loven om et
statsligt hjemmeværn (Lov nr. 136)
1949
1 APR Loven træder i kraft og hjemmeværnet oprettes. Der oprettes Hjemmeværnskompagnier over hele landet.
1950
1 SEP Flotille Fredericia under Hjemmeværnsdistrikt Kolding.
Flotillen omfatter Fredericia, Skærbæk,
Kolding og Vejle.
Som Flotillens første leder udpeges flotillekommandør A M Bertelsen son midlertidig chef,. 16 OKT afløses han af flotilleckef P J Hansen (Løjtnant af Reserven)

1951
Flotille Fredericia råder over kutteren Y 346.
8 JAN Mødeindkaldelse fra Flotille Fredericia: Med henblik på oprettelse af en
hjemmeværnsdeling i Vejle under Flotille
Fredericia afholdes møde på Duedals
restaurant, Dæmningen 25, Vejle, lørdag
den 13. januar 1951, underskrevetb P. Jarl
Hansen.
20 DEC har generalinspektøren for
Hjemmeværnet opstillet følgende krav til
fartøjsførerbevis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tovværksprøve
Dobbelt halvstik
Råbåndsknob
Flagknob
Pælestik
Stopperknob
Takling
Morsesignalering
10 m svømning
Kystskipperpensum
Søvejsregler
Motorkendskab
Manøvrer
Ro og vrikke en jolle

I begyndelsen bestod fartøjsmateriellet af
mindre kullere samt rofartøjer, alt udlånt af
Søværnet.
1952
I årets løb blev der indkøbt enkelte tidligere private, motorbåde til Det Maritime
Hjemmeværn.
23 APR Det Maritime Hjemmeværn
oprettes.
1 MAR Flotillen i Fredericia overføres til
Det Maritime Hjemmeværn og benævnes
Flotille 20.

(kilde: Hjemmeværnsdistrikt 32 Fredericia, Jubilæumsskrift 1 APR 1949 – 1 APR
1999, side 60) (FTJ: Mon ikke den rigtige
dato er 1. maj 1952?)
Det første kendte nummer af flotillens
endnu eksisterende blad ”LANTERNEN”
er dateret APR 52.
1 MAJ får flotillerne nye numre (DMH
Bef 4-1953)Hjemmeværnsnumre (Hovedmumre) vil tilgå flotillerne, disse numre
har intet med flotillernes interne numre at
gøre.

14-20 AUG Y 346 i Vejle
12-18 SEP Y 346 i Vejle
24-30 OKT Y 346 i Vejle
21-28 NOV Y 346 i Vejle
15-21 DEC Y 346 i Vejle

Flotillenumrene skiftes, Fredericia HVF 20
ændres til HVF 308.
1 JUL fung. Flotillechef S Hostrup Pedersen, Fredericia er på. 1. juli udnævnt til
Flotillechef (DMH Bef. 6-1953)

Navigationskursus gennemføres på
Nyboesgades Skole, deltagere: Ingemar
Schjøth, Duedal.
Just Jensen og Jarl
Hansen. (Ingemar Schjøth notat)
Kursus i signaltjeneste, deltagere: Ernst
Henriksen, Svenson og Poul Jacobsen.
Grejs Mølle første navigatører.
4347 Johnsen sender Willy Schwartz.
28 AUG skriver Forsvarsministeriet i
Kundgørelse fra Forsvaret, under henvisning til lov af 16 JUL 1948 som ændret 23
APR 1952: De til Søværnet knyttede hjemmeværnsformationer udgør tilsammen en
enhed, der benævnes: Det maritime hjemmeværn.
23 APR må herefter opfattes som Marinehjemmeværnets fødselsdag.

19-25 JAN Y 346 i Vejle
16-23 FEB Y 346 i Vejle
20-29 MAR Y 346 i Vejle
15-21 JUN Y 346 i Vejle
3 JUL-20 DEC Y 346 på værft i Holbæk

1953
En kort periode er navnet Marinehjemmeværnet blevet anvendt i daglig tale, et skilt
med dette navn er fremstillet og ophængt
over indgangen til kontoret i Haregade,
men blev hurtigt af Hjemmeværnet
beordret nedtaget, og mavnet er nu Det
Maritime Hjemmeværn.
Dette år udsendtes en kort overgang: Marinehjemmeværnsbefaling, derefter DMH
Befaling.

25-30 MAJ DMH 53 i Vejle
13-14 FEB DMH 53 i Vejle
16-21 SEP DMH 53 i Vejle

1 MAR udgik flotillen af HJVD styrke og
overgik til Det Maritime Hjemmeværn

1954
Dette år overgik 9 tidligere fiskekuttere fra
Søværnet til Det Maritime Hjemmeværn.
Y 243 er efter en ombygning overdraget til
Det Maritime Hjemmeværn
13-18 JAN Y 346 i Vejle
1-4 MAR Y 346 i Vejle
1 APR Det Maritime Hjemmeværns
fartøjer får DMH numre, Y346 bliver til
DMH 53.

21 SEP under en landsætningsøvelse, hvor
Div. Vejle med DMH 53 transporterede en
del af HJVK 3213 til landsætningsstedet
ved Rohden strand, skete under selve landsætningen en ulykke idet en jolle kæntrede,
og to af kompagniets folk druknede. Hele
porløbet er beskrevet af Knod Hess-Petersen som selv deltog
16-20 OKT DMH 53 i Vejle
Lanternen NOV 1954 : Våbenombytning.
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De svenske geværerskal ombyttes til Enfieldgeværer og Huskvarna maskinpistoler
skal erstatte de maskinpistoler vi har nu.
NOV DMH 53 ligger skiftevis i Fredericia
og Kolding, men ikke i Vejle.
Dette år infæres kursusbenævnelserne:
I Flotillechef kursus
II Divisionsførerkursus
III Halvdivisionsfører (fartøjsfører) kursus
IV Radio- og signal kursus
V Våbenmesterkursus
VI Motorpasserkursus
		 a) begyndere
		 b) viderekommende
1955
12 OKT Radiostationen ønskes flyttet
til, (eller en ny oprettet på) Mindevej 10,
Mølholm, hos L B Nielsen (Brev fra DIV
Vejle til FL 308)
276-30 OKT DMH 53 i Vejle
1 NOV får DIV Vejle tilladelse til at
benytte lokale 17 på 1. sal på Langelinies
Skole hver anden torsdag vintersæsonen
ud, begyndende 3. november.
15 NOV MG L F B Nielsen til DFog leder
af DIV Vejle.
31 DEC brev til HJVR III Distrikt Vejle
fra Ebbe Lund, som opsiger kontrakt af 7
OKT 1952 til ophør 1 APR 1965.
1956
8 FEB er Erik Heidemann Jacobsenblevet

afklædt sammen med 3 andre, bl.a. Holger
Petersen, de blev transporteret til Fredericia
af Just Jensen.
12 APR DF LB Nielsen skal overlade Ove
Grau DMH´s ”Blivende Bestemmelser”
(Brev fra NK A Bertelsen til DF L B
Nielsen)
20 APR Der foretages omplacering iDIV
Vejle. HF Ove Grau til DF, DF L B Nielsen til MG.
Fra 1956 til 1968 havde Vejle en radiostation hos sognefoged Jacob Wintherpå
Urhøj (på toppen, 110 m ovver havet)
og har derfra en fin radiodækning. Jacob
Winthers kone døde 22 FEB 1969, HVF
318 sendte blomster.
21-26 OKT DMH 53 i Vejle

1-4 MAJ Bededagstogt med DMH 70 Fra
Vejle, gennem Limfjorden til Thyborøn
rundt Skagen, efter et kort ophold i Skagen, direkte til Vejle.

1957
Under DMH´s instruktør i navigation og
fartøjstjeneste SL Kold blev der ved HVF
308, DIV Vejle den 2. og 3. marts afholdt
øvelsessejlads med DMH 53, Vejle, Juelsminde, Vejle.

9-12 OKT DMH 55 tildelt Div III (Vejle),
skal afhentes i Fredericia
OKT Thorkild Erbs og Knud Schachner
NAV eksamen ombordi DMH 69 FÆNØ
Sideløbende med HJV nummer190xxxx,
benyttes Flotillenumre 308xxx
Så sent som AUG 1959ses nummer
1901153, 308372 Anders Borch

1958
I år overførtes 11 tidligere fiskekuttere fra
Søværnet til Det Maritime Hjemmeværn.
Flotillen råder over DMH 70, en af de tre
nye hjemmeværnskuttere, som er bygget på
Orlogsværftet, som de første fartøjer bygget specielt til Det Maritime Hjemmeværn,
efter Ungarnskrisen i 1956.

1959
24 MAJ Øvelse HEADACHE II på Vejle
Fjord.
JUN Thorkild Erbs danner en ny Gruppe
III bestående af fire politifolk som allerede
er i DIV plus fem som snart forventes
iklædt.
AUG Knud Hess-Petersen MG til HF,
Poul Jacobsen MG til HF
5-12 OKT DMH 70 tildelt Div III (Vejle),
skal afhentes i Kolding

11 OKT på BM møde blev diskuteret
føring af DMH-standere, det er tvivlsomt
om dette er tilladt, Flotillechefen forespørger DMH om det er tilladt eller ej. (fra
Ove Graus referat) Det fremgår ikke hvor
standeren tænkes ført, måske i forbindelse

De ni er:
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Navn

Iklædt

HJV nr.

Afklædt

Født

Thorkild Erbs

15 JAN 1957

901175

JUL 1961

151221

Vinding

Johs Bergen Holm

13 MAJ1957

1901179

6 FEB 1961

161015

Gesing

Svend Aage Jensen

18 JAN 1947

1901178

31 DEC 1961

170918

Vejle

Anker Elstrøm N Teuscher

19 JUN 1958

1901756

31 DEC 1963

180611

Horsens

Walter Sigfred Jensen

11 AUG 1959

1901908

5 SEP 1974

130611

Aabenraa

Hans Wilhelm Sandbæk

4 AUG1959

1901909

12 APR 1966

031011

Flensborg

Harry Johan Kunckel

4 AUG195

1901914

11 JUN 1968

210317

Vejle

Kuno Hagbard Madsen

4 AUG1959

049343H

1 JUL 2008

280126

Mølvang

Leif Nicolaus Larsen

10 JAN1959

485925S

4 JUL 1968

310127

Hedensted

|
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med DMH sejlads i Y kuttere. Flotille 133
er i besiddelse af en grøn stander.
1960
I 1960 overgik1 tidligere minestryer fra
Søværnet til Det Maritime Hjemmeværn.
1960 råder HVF 308 over DMH 55.
Delingen i Vejle oprettes som Division
under Flotille 308 Fredericia.
19-22 FEB Dansk flådebesøg i Vejle,
Patruliebåden VILLEMOES, chef OK C.
Felding.
26-29 FEB Dansk flådebesøg i Vejle,
Minestryerne GRØNSUND, KL Greve,
OMØSUND, KL H. F. Jensen og ALSSUND, KL J. Christiansen., chef OK C
Felding.
MAJ Øvelse HEADACHE III.
21 NOV er der underskrevet lejekontrakt
med Gasværket, gældende fra 1 OKT
1960, Gasværkets kontor og folkerumsbygninglå på nordkajen, inderst, hvor nu
fiskehandleren ligger. Det var et meget
central placeret sted, både for møder og
uddannelse. Division Vejle disponerede
over et godt lokale på første sal, i et hjørne
af lokalet blev indrettet et radiorum med
vindue til mødelokalet. I disse omgivelser
forblev enheden i næsten 11 år.
14 OKT fratræder Jens Egeberg som NK.
15 OKT tiltræder Ove Grau som NK.
1961
I 1961 skifter navnet fra Det Maritime
Hjemmeværn til Marinehjemmeværnet.
DMH 55 skifter navn til MHV 55.
1 JUN nedlægges de tre Marinekommandoer
SMK Sundets Marinekommando,
BMK Bælternes Marinekommando
NMK Nordsøens og Kattegats Marinekommando
De erstattes samme dag af de nyoprettede
SOK Søværnets Operative Kommando
LMB Lillebælts Marinedistrikt
SBM Storebælts Marinedistrikt
KGM Kattegats Marinedistrikt
BHM Bornholms Marinedistrikt
LAM Langelands Marinedistrikt
28-30 APR Bededagstogt, nord om Fyn,
følges med kutterne fra Kolding, Fredericia og Odense, sydpå gennem Storebælt,
Storstrømmen, Grønsund syd om Møen og
nordpå med anløb af Køge, før turen næste
dag går mod nord til Tuborg havnfrokost

skafning og derefter videre til Helgingør.
Søndag mod vest, og efter et kortere anløb
af Juelsminde hjem til Vejle.
AUG Div Vejle holder stadig til hos Vejle
Gasværk på Nordkajeni Vejle Havn
Kuttertildeling til Div Vejle DMH 70 2-9
OKT.

72, Aarhus og MHV 58, Horsens.

26 JUN Kedeldragter kan nu udleveres til
følgende personel: Motorpassere der har
bestået motorpasserprøven, og forretter
tjeneste som motorhassere.
På BM møde i DIV Vejle22 SEP Bruges
benævnelsen DMH stadig.
21-22 OKT Øvelse BROKLAP III.
25-26 OKT Øvelse GROVFIL III.

22 NOV Engelsk flådebesøg i Vejle, 1
MinestryerHMS WISTON, Chef LC
V Mcleod og HMS BRONNINGTON,
Chef Lt W C Kirk RN.

1962
19 JAN Nytårsmønstring i Fredericia.
20-21 JAN Øvelse KNIBTANG III
MAR MHV 55 overflyttes til Nakskov.
Medio MAR Øvelse HAVGUS.
Primo APR Øvelse KOBEN
12-16 APR Dansk-Svensk flådebesøg i
Vejle, ÆGIR og BELOS.
19-20 APR Påskestævne på Slipshavn.
MAJ Øvelse STENBIDER
17-20 MAJ Bededagstogt.med MHV 69,
MHV 70 og MHV72.
1 JUN indføres ny destingtionerring i
Hjemmeværnet.
1-4 JUN Engelsk flådebesøg i Vejle, 2
fregatter: HMSV WIZARD, Chef Commodor D.J. Farquhardson og HMS ROEBUCK, Chef Leutenant Commander S A
C Dassels R N.
2-5 NOV Dansk flådebesøg i Vejle, Fregatten ESBERN SNARE og Patruljefartøjerne
DAPHNE og DRYADEN, Motortorpedobådene HAJEN, VIBEN og SVÆRDFISKEN, Minelæggerne LOUGEN og
LANGELAND, Minestryerne VILSUND,
ULVSUND, MOSVIG,SANDVIG, SÆLVIG og ASVIG.
17 NOV Øvelse BROKLAP IV.
1963
23 JAN Nytårsmønstring Havnehuset i
Fredericia.
11-17 FEB Kuttertildeling ti Vejle.
11-12 APR Øvelse HEADACHE IV med
MHV 69 FÆNØ.
9-12 MAJ Bededagstogt MHV74 Sjælland
rundt om Styrbord, sammen med MHV

17-21 MAJ Engelsk flådebesøg i Vejle, 2
Undervandsbåde HMS TAIENT og HMS
TRUNCHEON.
AUG Divisionen holder stadig til i lokalet
på Vejle Gasværk.

1964
MAR Flotillechef for HVF308 er A Bertelsen 21 MAR Ingemar Schjøth afløser Ove
Grau som leder af Div Vejle.
APR Øvelse HEADACHE VII.
23-16 APR Bededagstogt med MHV 71,
Vejle, gennem Limfjorden til Thyborøn
rundt Skagen til Vejle.
31 OKT Øvelse BROKAP i Lillebælt,
Snævringen, deltagere: MHV 69 (Div
Vejle),MHV 65 og MHV 68.
1965
I 1965 overgik 11 tidligere Minestryere fra
Søværnet til Marinehjemmeværnet, de var
alle bygget på danske værfter i 1941, og var
på 70 tons.
12 JAN Nytårsmønstring i Fredericia.
15 JAN besøg af A 560 Ægir i Horsens,Div
Vejle personel var indbudt til , ogdeltog
i, sejlads fra Sandbjerg Vig til Horsens.
Den oprindelige plan lød på Vejle. Men
på grund af bolværksarbejder og megen
trafik i Vejle havn, kunne der ikke skaffes
kajplads i Vejle.
13-16 MAJ Bededagstogt med MHV 58,
sammen med MHV 56 Kolding, Årøsund,
Flensborg Fjord, Ærøskøbing, Kolding..
21 SEP 1900 – 2100 Våbeneftersyn på
Gasværket.
7-11 OKT Engelsk flådebesøg i Vejle:
HMS SORBERTON.
1 NOV Division Vejle oprettes som
selvstændig Halvflotille 318og får depot,
sammen med de øvrige Hjemmeværnsgrene, i kælderen under Eksportstaldenes
restaurant. HVF 318 får et lille lokale til
rådighed i Eksportstaldenes bygning.
PRLT Ingemar Schjøth udnævnes til Halvflotillefører og chef for enheden.
OS Poul Jacobsen tiltræder som enhedens
NK MG Flemming Topsøe-Jensen til KP
og enhedens KB MG Ernst Henriksen til
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KP og enhedens VM

retter sideløbende tjeneste son KB.

1 NOV 1965 til 1 JUN 1967 delte HVF
318 og den samtidigt oprettede Halvflotille
315 Horsens motorbåden MHV 1 MAJO.

20-23 APR Bededagstogt med MHV 72.
3 JUN Motorbåden MHV 15 Snarken
hentes på Holmen og sejles til Vejle af en
besætning med Poul Jacobsen som FARF,
Erik Dahl Egeberg som NK, Niels Sigvald
Jensen som MO og Flemming TopsøeJensen som RA.
Fra 3 JUN 1967 til 31 OKT 1970 er
MHV 15 placeret ved HHF 318 Vejle.

1966
I 1966 overgik 2 tidligere Minestryere fra
Søværnet til Marinehjemmeværnet.
17 JAN Nytårsmønstring i mødelokalet
hos Gasværket, gæster J C Munck og G L
Smidy-Jensen..
22 MAR Stabsmøde RST Vejle (Gasværket)
1 APR KP Flemming Topsøe-Jensen udnævnes til SL.
12 APR Stabsmøde Tolbodvej 15 (A.
Schjøth kontor)
5 MAJ Brev fra Hjemmeværnet om fremtidig uniformering af mandligt personel i
HJV.
5-8 MAJ Bededagstogt med MHV 72,
Vejle, Isefjord Ballen, Juelsminde, Vejle,
sammen med MHV 53.
12-13 JUL Engelsk flådebesøg i Vejle: 1
skib: MFV 1124, Chef James Hunter.
1 OKT HFF Poul Jacobsen fung. Chef
under Ingemar Schjøths orlov.
22 OKT Flotillechefmøde, dagsorden:
a) KA Brink-Lund: Nyt om SVN
b) MHV Uddannelsesbestemmelser
c) NCS personel
d) Udlandstogter
e) Logistik (Forsyningstjeneste)
f ) Sejlads med ikke MHV/SVN personel
g) 20m/m MK (uddannelse og vedligeholdelse)
h) Føring af journaler
i) Landsskyttestævner
j) MHV-opgaver i relation til oplysning og
hvervning
1967
En tidligere minestryer overgår fra Søværnet til Marinehjemmeværnet.
19 JAN Nytårsmønstring i mødelokalet
hos Gasværket.
30 JAN Måltagning til prøveuniform kl.
1900.
19 MAR Flotillegaster iklædt før 1 OKT
1956 kan nu få udleveret støvler med
halvlangt skaft.
31 MAR HF Ingemar Schjøth fratræder
som chef.31 MAR HFF Poul Jacobsen
fratræder som fung. chef.
1 APR HHF Flemming Topsøe-Jensen
tiltræder som chef og udnævnes til HF, LT.
OS Poul Jacobsen fortsætter som NK, for44
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1968
9 JAN ved iklædning benyttes HJV nummer 190xxx stadig.
30 JAN Måltagning til nye prøveuniformer
kl. 1900 i lokalet i Gasværket.
27 FEB Jens Jensen Egeberg død.
13 MAR Kommunikationsøvelse, sejlads
med MHV 72.
16 MAR MHV72 sfleveres af Knud
Schachner i Fredericia.
25 MAR Radiostationen hos Sognefoged
Jacob Winther på Urhøj lukkes
29 MAR Ubådsbjergningsøvelse
30 MAR 1000 Chefmøde SBM, 1500
Chefmøde MHS.
APR Forsøg med ny mandlig tjenesteuniform
9 APR 1900 Øvelse Grp 4
17 APR Sejlads Grp 1 (Steen Petersen) 2
mand.
18 APR Der udleveres kampuniform i den
gamle gymnastiksal, hvor nu Økolariet
ligger.
Kampuniform M/58 består af:
Parka, Jakke, Bukser, Hue, Hætte, Seler alt
M/58 samt HJV-mærkr og nationalitetsmærke.
Samtidig blev Kappen afleveret og der blev
udleveret støvler.
22 APR sejlads MO, RA
25 APR Øvelse SATURN (Øvelse sidste
sidste torsdag i hver måned)
27 APR 1400 Skydning GV, HJV øvelse i
Vejle.
28 APR Skydning MP.
29 APR Arne Knop er forsvundet.
9-12 MAJ Bededagstogt Sønderborg, Sjælland rundt.
14 MAJ Nye uniformer udleveres på KSN
(Gasværket). Det var prøveuniformen med
kort jakke og skråhue, til afløsning af den
gamle mørkeblå batteldres.
22 MAJ MHV 15 forlægges til Kolding.
23 MAJ Sejlads Grp 1 med MKV 15.
14 JUL SKLT Poul Jacobsen fratræder som
KB.
15 JUN Erling Roed tl KP og tiltræder
som KB
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14-20 JUL Sommertogt
7 AUG Beredskabet øges på grund af store
østmagt troppekoncentrationer i Polen og
Østtyskland, flotillecheferne ”i kort snor”.
1969
15 JAN Nytårsmønstring hos A. Schjøth
A/S Toldbodvej 15 i Vejle.
1-4 MAJ Bededagstogt, Samsø, Tunø, Fredericia, Rosenvold, Vejle, ved hjemkomst ti
Vejle blev OS Poul Jacobsen benådes med
Hjemmeværnets Fortjensttegn.
20 AUG Senest denne dag skal forældet
udstyr afleveres til regionsdepotet, det
drejer sig om:
Kappe for MHV, mørkeblå
Feltkappe M/44
Stortrøje for MHV, mørkeblå
Hjelm, engelsk
Hjelm, svensk
Magasintasker, fiber
Magasintasker, læder
23 AUG efter Sovjets indmarch i Tchekkoslavakiet overgår MHV til normalt
beredskab.
1 DEC Lejemålet i Gasværket ophører.
Gasproduktionen er ophørt og hele anlægget skal nedbrydes.
1970
En tidligere fiskekuttere overgår fra Søværnet til Marinehjemmeværnet.
28 JAN Nytårsmønstring hos A. Schjøth
A/S Toldbodvej 15 i Vejle.
1 JUN OS Poul Jacobsen udnævnes til
PRLT.
19- 27 JUL MHV sommertogt ”Blow
Horn”
21 AUG Ifølge brev fra Regionsdepotet i
Haderslev består enkeltmands udrustning
af: Uniform M/44 komplet Enkeltmandskedel komplet
Feltbluse M/44 enkeltmandskedel, stor del
Feltbukser M/44 enkeltmandskedel, lille
del Felthue M/44 rhylster
Kamptøj komplet feltflaske komplet
Parka M/58		
bæger
Bukser M/58		
hylster
Hue M/58		
Hjelm M48
Hætte M/58		
yderhjælm
Seler M/58		
inderhjælm
10 OKT MHV 50 og MHV 15 deltager
i landgangsøvelse på nordsiden af Vejle
Fjord, patruljesejlads i Farvandet nord for
Fyn, begge frtøjer afgang fra Vejle 101402
A med KJVK 3210 og HJVK 3208..

1 NOV 1970 – 1 SEP 1973 råder HHF
318 over kutteren MHV 52.
1971
27 JAN Nytårsmønstring hos A. Schjøth
A/S Toldbodvej 15 i Vejle, gæst KD A
Milan Petersen.
1972
26 JAN Nytårsmønstring hos A. Schjøth
A/S Toldbodvej 15 i Vejle.
27-30 APR Bededagstogt med MHV 52.
1973
11 JAN SAR Kl. 17:25 blev flotillen
alarmeret, og æl. 1840 afgik MHV 52 for
eftersøgning i Vejle Yderfjord. En mand var
kl. 0730 sejlet i en hvidmalet jolle for at
røgte garn, men var ikke vendt hjem som
forventet. På grund af diset vejr, tiltagende
til tåge samt mørke, lykkedes det ikke at
finde jollen. Næste morgen blev jollen observeret fra kysten og manden blev, stærkt
forkommen, bragt i land.
23 JAN Nytårsmønstring på Politigården,
Blegbanken i Vejle.

hos Spinderiet i Vejle.
17-18 MAJ Kristihimmelfarts togt, samøvelse med Aabenraa.
1981
8 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
1982
7 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
1983
6 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle, Chefskifte.
11-15 MAJ Kristihimmelfarts togt MHV
51, Samøvelse med Aabenraa, Hoist U 280
i Augustenborg fjord.
1984
5 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
1985
10 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.

1974
13 FEB Nytårsmønstring hos A. Schjøth
A/S Toldbodvej 15 i Vejle.

1986
9 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.

1975
JAN 1975 Flotillen er flyttet til lokaler i
Bygningen, i to lokaler på henholdsvis 24
og 36 m2
Man er flyttet fra to små lokaler på loftet
over Vedelsborg.
16 JAN Nytårsmønstring i de nye lokaler i
Bygningen.
14-17 MAJ Bededagesejlads med Jørn
Borcher Simonsen.

1987
8 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
27-21 MAJ Kristihimmelfarts togt MHV
51 ANTARES, Aabenraa, MHV 62
CARINA, MHV 83 MANØ. Randers,
Juelsminde, Sejrø, Hoist ved Sejræ, Femø,
Korsør, Sprogø, Slipshavn, Juelsminde.
Torben Glyum, Svend Aage Wishoff
Larsen, Jens Theodor Berdin, Erik Nielsen, Henning Larsen Theil, Kaj Henning
Cordtz, Richard Kjær Hansen og Mogens
Gad.

1976
22 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
på Nørretorv i Vejle.
1977
20 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
på Nørretorv i Vejle.
1978
19 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
på Nørretorv i Vejle.
1979
11 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
på Nørretorv i Vejle.
1980
10 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne

1988
8 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
27-21 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51, 70 og 71, Hoist U 276
1989
5 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
3-7 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, MHV 25 SABOTØREN
HVF134, MHV 62 CARINA HVF 137
og MHV 70 SATURN HVF 368. Torben
Glyum, Svend Aage Wishoff Larsen, Kaj
Henning Cordtz, Richard Kjær Hansen

Henning Larsen Theil, Bente Bodilsen
EK(?) Mogens Gad og LHL (Lene Houmann Larsen?)
1 JUL 1989 Kvindelige Marinere integreres i Marinehjemmeværns Flotillerne.
(brev MHD1 og KMD1 7 JUN 1989)
4 NOV Orienteringsmøde i Juelsminde kl
1600-1700.
1990
11 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
Da færgehavnen atter skal i brug for færgetrafik, må Flotillen flytte fra lokalerne på
Færgehavnen.
HVF flytter fra lokalerne på færgehavnen i
Juelsminde
I de første 5 måneder af 1990 sejlede Antares 868,5 Sømil og brugte 3794 l diesel.
24-27 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, MHV 62 CARINA HVF
137, MHV 25 SABOTØREN HVF134
og MHV 70 SATURN. Slipshavn, Svendborg, Lyø, Thurøbund, SAR Sejler med
motorskade (SABOTØREN), senere SAR
med øvrige fartøger, 2 sejlere på grund ved
Svelmø Trille, Slipshavn, Hoist U 481.
1991
Navnet er Vejle/Juelsminde
10 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
1 JAN 1991 - 31 DEC 1991 FH Jens Peter
Hermansen orlov
1 JAN OS Anders K Josiassen 411005
chef tillægges grad af KLog ansættes som
fung chef
I APR flytter HVF ind i lokaler Wedelsgade 1, Juelsminde, som er lejet af Juelsminde kommune,
I lokalerne er der undervisnings- og mødefaciliteter til 12 personer,der er køkken
og toilet samt et rum for radiostation og
O-rum.
Lokalerne invies 20 APR 1991, i denne
forbindelse ændrer FH Anders K Josiassen flotillens navn fra Vejle/Juelsminde til
Juelsminde/Vejle, på grund af det ændrede
geografiske tyngdepunkt for flotillens aktiviteter. Ved indvielsen fik flotillen en del
gaver, bl.a. en Station Pointer, monteret på
en mahogni plade.
Herefter er basehavnen for flotillens fartøj
Juelsminde. Dette bevirker desværre at
en hel besætning, gruppe 11, flytter til
Fredericia.
I de første 5 måneder af 1991 sejlede Antares 866,5 Sømil og brugte 3991 l diesel
8-12 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, MHV 25 SABOTØREN
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HVF134, MHV 62 CARINA HVF 137
og MHV 70 SATURN. I Storebælt. Torben Glyum, Svend Aage Wishoff Larsen,
Bente Bodilsen, Jes Abrahamsen, Richard
Kjær Hansen, Henning Larsen Theil, Mogens Gad, Knud Larsen,og Ole Malmberg.
30 JUN FH Jens Peter Hermansen afskediges og fortsætter som MG.
1 JUL Grp 11 opløses, og gasterne overflytter enkeltvis til HVF 134 Fredericia.
1 SEP Knud Bro Ubbesen afgår som SKIN.
29 SEP tilgang 2 KM og 5 gaster.
19 OKT Mogens Hovgaard overflyttes til
HVF 134.
30 OKT Jan Mathiasen overflyttes til HVF
134.
4 NOV tilgang af 9 personer fra LMK.
2 DEC tilgang af 2 gaster fra HVF 124,
Forventes afgang af 1 gast fra HVF 133 til
HVF 132.
12 DEC Knud Egon Ør Christensen
afklædes.
1992
16 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
I årene 1992-2001 MHV 801-818, stålkuttere på 80 tons.
Navnet er Juelsminde/Vejle
27-21 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, MHV 25 SABOTØREN
og MHV 70.
I Storebælt. Torben
Glyum, Svend Aage Wishoff Larsen, Jes
Berdin, Jes Abrahamsen, Richard Kjær
Hansen, Henning Larsen Theil, Mogens
Gad og Knud Larsen.
1 JUN Lanterne redaktion: Kirsten Pedersen og Lene Bødker.
3 JUL Svend Aage Wishoff Larsen,
Knud Larsen og Torben Glyum kørte
til Slipshavn for at hente MHV 22, som
skulle fngere som VIP skib først ved 5. juli
arrangement i Fredericia, og derefter ved
Jubex Fourty, en stor fælles MHV øvelse
ud for Slipshavn i anledning af Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum. Under
forlægningen fra Fredericia til Slipshavn,
blev MHV 22 over radioen anmodet om
at assistere en engelsk jubilæumsgæst, som
efter at have fået noget i skruen lå kjælpeløs for anker i nndsejlingen til Nyborg. Det
viste sig at den ønskede assistance ”kun”
bestod i at bugsere HMS Navel Helper på
142 tons ind til kajen ved Slipshavn.
Øvelse SAREX 2/92, KGM/MHD1.
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29 SEP tilgang 3 KM, 5 gaster
4 NOV tilgang 9 personer fra LMK, afgang: Jan Mathiasen og Mogens Hougaard.
30 NOV KL Anders Josiassen afskediges
1 DEC PL Henning Theil fung chef
2 DEC tilgang 2 nye fra 124, det forventes
at 1 flytter fra 133 til ?
Under MHV 51 ANTARES sejlads fra
Fåborg til Assens forsvinder ankomstsignal
under videresendelse til KGM, fartøjet
kaldes ikke op af KGM, da det befinder sig
i Sundets Marinedistrikts område. (Skrivelser mellem MHV, KGM og HVF 133).
1993
7 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
23-24 APR Øvelse SAMEX.
19-23 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, MHV 70 SATURN og
MHV 92 Holger Danske.. Torben Glyum,
Svend Aage Wishoff Larsen, Jes Abrahamsen, Richard Kjær Hansen, Knud Larsen.
Jesper Nielsen, Svend Aage Lyager, Mogens
Gad og Henning Larsen Theil,
1994
6 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
1 MAR Henning Theil udnævnes til FH/
KL og ansættes som chef.
Flotillen besluttede at ansøge om eget
våbenskjold, og våbenskjoldet i sin nuværende udseende blev godkendt af heraldisk
råd i 1994, der hersker lidt tvivl om den
egentlige dato, våbenskjoldet er designet af
daværende flotillechef Henning Theil.
11-12 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
51 ANTARES, Juelsminde, Slipshavn,
Juelsminde. Torben Glyum, Svend Aage
Wishoff Larsen, Bent Hansen, Richard
Kjær Hansen, Knud Larsen. Henning
Larsen Theil, Mogens Gad Helge Hougs og
Jesper Nielsen,
26 JUL afholdes mindehøjtidelighed for
nedskudte alierede flyvere, det er 50 år
dagen for nedskydningen af en Lancaster
bombemaskine med 7 besætningsmedlemmer, hvoraf 5 omkom.
HJVK 3213 stod for arrangementet ved
mindelnden på Urhøj, HVF 133 var
inbudt.
17 AUG Assistanceøvelse i Vejl med P 550
FLYVEFISKEN, HVF 133, HJVK 3213
og HJVK 3231.
SEP Øvelse ABBEX 6/94 – Vejle Havn.
7 NOV Rolf Monberg udnævnt til SG,
Lars Christensen til KP.
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1995
14-28 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
25 SABOTØREN, MHV 70 SATURN,
MHV 92 Holger Danske og MHV 94
RINGEN, i Storebælt og Farvandet syd for
Fyn, Torben Glyum, Svend Aage Wishoff
Larsen, Rolf Monberg Eriksen, Bente Hansen, Grethe Krag, Richard Kjær Hansen,
Knud Larsen, Bruno Rasmussen, Henning
Larsen Theil og Mogens Gad.
25 NOV 1995 modtagelse af MHV 94
Ringen i Juelsminde
1 SEP PL Erik Harald Lysberg Andersen
tiltreder som NK i Flotillen.
1996
31 MAR FH KL Henning Theil afgår som
chef for Flotillen.
1 APR 1996 HF/PL Kirsten Michelsen
Therkelsen tiltreder som fung chef.
JUL Togt til Polen med Svend Aage Wishoff Larsen som FARF.
8 AUG iklædt 3 gaster.
30 AUG PL Erik Harald Lysberg Andersen fratræder som NK.
1 SEP Knud Larsen til NK, Svend Aage
Wishoff Larsen til FO, Erik Nielsen til
FARM, og Per Ulrik Nielsen til redaktør af
Lanternen.
1 MAJ Knud Larsen til NK, Svend Aage
Wishoff Larsen til FO, Erik Nielsen til
FARM, Max Olesen til VM og Per Ulrik
Nielsen til redaktør af Lanternen. Der
bliver et togt til Polen i juli med Svend
Aage Wishoff Larsen som FARF. Der har
været en tilgang på 2 og en afgang på 2. P
E Burgman er overflyttet, der er to begæringer inde.
7 AUG Lysberg Andersen fra NK, Knud
Larsen til NK pr. 1 SEP 1996. der er den 8
AUG iklædt 3 gaster.
NOV HIST
25 NOV 1995 modtagelse af MHV 94
Ringen i Juelsminde
APR 1996 HF/PL Kirsten Michelsen
Therkelsen fung
Der har været en tilgang på 2 og en afgang
på 2. P E Burgman er overflyttet.
Der er to begæringer inde.
1997
9 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.
19 FEB Der har været 2 afklædninger og 1
iklædning.
1 MAR 1997 HF/PL Kirsten Michelsen
Therkelsen udnævnt til FH/KL og ansat
som chef
7-11 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV

70, 92, 94, 17. gang for 92 og 94, 11. gang
for 70, Hoist U 477 syd for Fyn, NOV
Gitte Larsen (udenfor Flotillen, gift med
Knud Larsen)i Historisk Udvalg
1998
1 JAN Max Olesen til VM
9 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalerne
hos Spinderiet i Vejle.
MAJ Knud Larsen og Gitte skilt, Gitte
trækker sig ud af alt vedrørende flotillen.
20-24 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
94 RINGEN, MHV 92 Holger Danske med Aabenraa besætning og MHV
70 SATURN fra Køge samt MHV 25.
Hoiust udfor Lundeborg, lørdag kl. 13:00.
Besætning fra HVF 133: Lars Christensen,
Rolf Monberg Eriksen, Kirsten Therkelsen,
Mogens Gad, Torben Glyum og Svend
Aage Wishoff Larsen.

ming Topsøe-Jensen, Kirsten Michelsen
Terkelsen, Lisa Larsen, Torben Glyum, Esben Jon Tyghøj, Rolf Hovdenak Monberg
Eriksen og Dorthe Birgitte Chistensen.
JUN Lanternen redaktør Per Ulrik Nielsen.
2002
4 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle..
2003
3 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.
2004
2005
14 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.

1999
8 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.
FEB Lanternen redaktør John Mason.

2006
6 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.
Sejlklub.
2007
12 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde.

12-15 MAJ Kristihimmelfarts togt, Køge,
Fredericia, Aabenraa MAYDY: Sejler overbord ved Rudkøbing.

2008
11 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalet på
Jens Grøns vej i Vejle.

26 JUL – 1 AUG MHV 94 RINGEN på
togt til Brremerhaven gennem Kilerkanalen.
DEC Lokalerne i spinderiet forlades til
fordel for for lokaler hos det
nyoprettede Hjemmeværnsdistrikt Vejle på
Nørremarken

2009
9 JAN Nytårsmønstring i fælleslokalet på
Jens Grøns vej i Vejle.

2000
4 JAN Nytårsmønstring i Juelsminde Sejlklub, gæst Lars Erik Bruhn.
MHV 94 RINGEN, med MHV 94
RINGEN + 3 andre fartøjer, Juelsminde,
Fredericia, Sandvig, Sønderborg, Revkrog,
Slipshavn, Hoist, Slipshavn, Juelsminde
DEC Lokalerne i Spinderiet forlades og
Flotillen flytter ind i lokaler hos Hjemmeværnsdistrikt Vejle, i Hans Jessens tidligere
bygninger på Niels Finsens Vej på Vejle
Nørremark.

23 APR under sejlads fra Juelsminde
til Hals for deltagelse i øvelse SAREX
NORD, blev MHV 804 ANDROMEDA
anmodet om transport af en syg persom fra
Kolby Kås på Samsø til Aarhus, da Helikopterene var forhindret i at udføre transporten på grund af askeskyen fra Island.
Den syge samt en ledsager ventede i Kolby
Kås i en ambulance. 23:35 afgang, sejlads
vest om Tunø på grund af søen, ankomst
Aarhus 01:59, netop som ambulancen
ankom. Deltagelse i øvelsen ved Hals blev
aflyst og erstattet af almindelig øvelsessejlads rundt Samsø med anløb af Ballen.

2001
6 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle..
23-27 MAJ Kristihimmelfarts togt, MHV
804 ANDROMEDA, MHV 815, MHV
92, MHV 22, juelsminde Slipshavn, Elsehoved, Kerteminde, Slipshavn, Juelsminde.
Lars Christensen, Poul Rasmussen, Knud
Larsen, Svena Aage Vishoff Larsen, Flem-

2010
15 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle.

4 MAJ deltog Flotillen med fane ved kransenedlægning ved flyvergraven på Randbøl
kirkegård.
6 – 10 MAJ togt til Kristiansand med
MHV 804 ANDROMEDA fra Juelsminde
nord om Skagen.
Besætningen deltog i parade og kransened-

lægning ved mindesmærket for de faldne
fra Fregatten JYLLAND fra slaget ved
Helgoland 1864. hjemturen gik gennem
Limfjorden til Juelsminde.
27-29 AUG SURVEX MHV 804
ANDROMEDA, bjerger 2 personer fra
havareret jolle ved Trældenæs.
8-11 OKT Sejlads for Politiet.
18 OKT 1. SØ på øvelse med FHV´s
flyvende deling.
24 OKT 4. SØ sejlads til Hjarnø.
31 OKT under 1. SØ sejlads finder man
en drivende, ubemandet, stjålet speedbåd,
bugseret til Vejle, hvor Politiet overtog
båden.
2011
14 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle.
22 MAR SAR flotillen alarmeret kl. 17:36
for aftersøgning af savnet sejlbåd i Vejle
Fjord, besætningen var klat ombord på
MHV 804 da alarmen kl. 18:05 blev
afblæst da den savnede båd var fundet i
god behold.
4 APR SAR kl 12:27 blev flotilln alarmeret, en sejlbåd var savnet og der var
observeret en mand i vandet ved LillabæltsbroerneMHV 804 ANDRPMEDA afjik
fra Juelsminde kl. 12:43, i alt 8 fartøjer og
en redningshelikopter deltog i eftersøgningen. Den savnede sejlbåd blev fundet i
god behold, og manden viste sig at være en
bøje. 12:55 returnerede ANDROMEDA
til base.
4 MAJ SAR alarm fra KGM kl. 19:27 en
22 fods sejlbåd med 2 mand ombord var
strandet ved Trældenæs. MHV 804 afgik
fra Vejle kl. 22:21. det viste sig at båden
stod hårdt på grunden, men efter at have
fået en trosse ombird lykkedes det at slæbe
havaristen fri. Båden blev tsget på slæb til
Vejle havn. Medens de to fik varm kaffe
om læ i ANDROMEDA.
5-10 MAJ Togt til Kristiansand.
11 MAJ SAR alarm fra KGM kl. 14:49
en sejlbåd er observeret drivende nord
for Endelave med sejl sat uden ombordværende. ANDROMEDA var fremme i
søgeområdet ved Svanegrunden kl. 17:30.
Eftersøgningen blev indstillet den 17 MAJ
kl. 03:30 uden resultat.
1-6 JUN Togt til Langesund.
10 JUN en blandet besætning fra flotillerne 132 og 133 bemandede MHV 902 i
Aarhus, efter at fire toldere med en hund
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var kommet ombodt afgik MHV 902 fra
Aarhus kl. 08:00, og inden ankomst til
Aarhus kl. 20:30 havde tolderne været
på kontrol af lystsejlere i Stavns fjord på
Samsø, samt kontrol ombord i et tankskib,
nordgående i Storebælt i T-ruten.
30 JUL SAR Under sejlads DURVEX
blev ANDROMEDA kl. 03:30 af KGM
anmodet om at assistere et lystfartøj, som
drev for sit ankerved Brandsø. Fartøjet
blev lokaliseret og kl. 05:58 taget på slæbtil
hjemhavnen medens den eneste ombordværende blev beværtet med varm kaffe
ombord i ANDROMEDA. Bjærgningen
afsluttet kl. 09:20.
3 SEP deltog flotillen i festlighederne i

anledning af indvielsen af den nye lystbådehavn i Juelsminde.
9 OKT SAR kl. 19:11 blev flotillen alarmeret, en jolle havde fået motorstop og
drev, kl. 20:00 afgik ANDROMEDA fra
Juelsminde. Kl.22:00 blev jollen fundet og
taget på slæb til Juelsminde, de to ombord
i jollen havde det efter omstændighederne
godt, ankomst Juelsminde kl. 23:59.
22 OKT 4. SØ sejlads til Korshavn på
Nordfyn.
2012
6 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle.

14 APR sejlads, 4. SØ til Tunø.
6-11 MAJ togt til Kristiansand.
30 MAJ - 4 JUN Togt til Langesund.
2013
11 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle.
6-11 MAJ togt til Kristiansand.
30 MAJ - 4 JUN Togt til Langesund.
2014
10 JAN Nytårsmønstring i lokalerne hos
Hjemmeværnsdistrikt Vejle, gæst KK Arne
Petersen.
31 MAR Chefskifte

Telefonvagt hos SOK
Havmiljøvogter
Kirsten M. Therkelsen skriver

I

juli indledte søværnet en massiv
kampagne under navnet ”Stop
OLIEN”. Hovedformålet var naturligvis at minimere olieudslip i danske farvande, og henset den store
kystline vi har 7.314 km et godt tiltag, som
gerne skulle vise over for befolkningen at
man gør noget ved problemet.
Marinehjemmeværnet blev spurgt om vi
kunne stille telefonpassere til at tage imod
de mange opkald man forventede. Vi var
mange som meldte os. For mit vedkommende er det blevet til, i gennemsnit en
vagt pr. uge.
Min indgangsvinkel var, at ud over at
hjælpe, kunne jeg få viden med mig hjem.
Viden om hvordan hverdagen forløber
i det som for mig næsten er Danmarks centrum. Hvem kunne f.eks. vide at farvandsefterretninger oplæses her fra, det ved jeg
nu!
At min opfattelse ikke er helt forkert,
kan underbygges ved at overvågningen af al
skibstrafik, civil som militær registreres og
koordineres hos Søværnets Operative Kommando, godt hjulpet af flyvevåbnet som
også altid har to repræsentanter til at sidde
i operations rummet. Intet undgår deres
falkeblik , ej heller den mindste oliestribe.
Og naturligvis, kommer der en melding
om en nødsituation på havet, er alle straks
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klar til at forsøge at løse den SAR, som vi
jo ofte selv ender med at blive en del af.
Ca. 4.000 lystsejlere har tilmeldt sig
kampagnen, som havmiljøvogtere, et
ganske betragteligt antal spredt ud over
hele landet.
Oliemeldingerne bliver for det meste registreret hos den civile MAS-vagt, som står
for Maritime Assistant Service en funktion
oprettet 1. januar 2006, hvis hovedformål
er at overvåge, hjælpe og vejlede den civile
skibsfart i danske farvande, døgnet rundt.
Telefonpassernes opgave har været at
nedskrive indkomne anmeldelser, som
herefter blev videregivet til MAS-vagten
til en vurdering af , om det er en sag som
kræver nærmere undersøgelse eller indsats.
Oftest kom meldingerne dog ind til vagten
som resultater af sattelit observationer,
overflyvninger af miljøfly, eller meldinger
fra olieplatforme og flyselskaber.
MHV hjælpernes opgaver var herefter at
indskrive sagsforløbet i registreringsskemaer samt lave udkast til de pressemeddelelser
der under hele kampagnen har været lagt
ud på SOK´s hjemmeside.
Der har naturligvis været travle dage, såvel som stille, hvor der absolut intet skete,
men som medlem af et militært system ved
man jo at hovedparten af tiden går med
at vente og det var jo så op til en selv at
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medbringe en bog eller måske noget hjemmeværnsarbejde til at forslå tiden med. De
stille perioder gav så også mulighed for at
få en snak med de forskellige ansatte om
hvilke opgaver de specifikt løser.
For mit vedkommende har det givet mig
en god indsigt i den hverdag som også er
en del af Marinehjemmeværnets, ligesom
fornemmelsen af igen at have gjort en
indsats.
En god ide er også opstået i kølvandet,
nemlig et forslag om at alle fartøjsførere
som et led i ”On the job training” skal
prøve at være på vagt hos SOK, for at
prøve hverdagen.
- og til spørgsmål om hvorvidt kampagnen har været en succes, så tror jeg at svaret
er ja, idet jeg for nylig hørte, at lodserne
ved f.eks. Belt Pilot i Spodsbjerg, når de
kom på broen på skibe de skulle lodse
igennem danske farvande, så hørte, at det
man bl.a. talte om var at alle de der lystfartøjer, der sejlede rundt med et lille rød/
hvidt trekantet flag, dem skulle man passe
på, for hældte man bare ”tre dråber” olie i
vandet, så blev det indrapporteret.
Hvis det er generelt, så må kampagnen
siges at have været en succes! – og MHV
hjælper garanteret gerne til igen til næste år.
Kirsten M. Therkelsen

HVF 135 Kolding

Flotille 135 - Kolding
I anledning af Marinehjemmeværnets 60 års jubilæum i 2012
Indledning
2002 udgav Marinehjemmeværnet et jubilæumsskrift ”50 år
til søs - Marinehjemmeværnets jubilæum 2002”. Samtidig
udgav flotille 135 ”Uddrag af flotillens historiske udvikling
skrevet i anledning af Marinehjemmeværnets 50 års jubilæum i
2002”.
8 år senere udgav flotille 135 Kolding et skrift ”Marinehjemmeværns-flotille 135” i forbindelse med flotillens 50 års jubilæum i
oktober 2010.
Nuværende skrift, fra flotille 135, skulle være udgivet i 2012 i
forbindelse med Marinehjemmeværnets 60 års jubilæum i 2012,
men blev det først i juni 2014.

I

• 2002 Marinehjemmeværnets Jubilæum 2002 – 50 år til søs.
• 2002 Marinehjemmeværnsflotille 135 Kolding.
• 2010 Marinehjemmeværnsflotille 135.
• 2014 Flotille 135 Kolding 2010 – 2014 set fra dørken.
		
I anledning af Marinehjemmeværnets 60 års jubilæum
		
i 2012.
Derfor bliver tidsperioden 2010 – 2014 en orientering om det
daglige forløb i de 4 år set fra dørken og med et kort illustrativt
tilbageblik på flotillens begyndelse.
Søgrupperne
De 5 søgrupper, der er tilknyttet til flotille 135 møder omtrent på
uge-dagene mandag – torsdag til sejlads eller mødeaften. Ændrin-

ger forekommer heldigvis.
Sø-grp 1 – Kolding Mandag aften
Sø-grp 2 – Kolding Tirsdag aften
Sø-grp 3 – Kolding Sejler onsdag aften, oprettet 1/6-2013
		
til uddannelse af nye gaster
Sø-grp 1 – Haderslev Sejler torsdag
Sø-grp 4 – Haderslev Senior-grp sejler om dagen fra 8 – 16.
Ugedagene er således besat af aktive sejlende besætninger og der
til kommer der weekensejladser eller længere togter.
Sø-grp 3 blev oprettet for at kunne modtage nye gaster i flotillen. Når gasterne har været igennem deres grundforløb, bliver de
overflyttet til en af de øvrige søgruppe, hvorfra de kan uddanne
sig videre til andre funktioner. Man kan også sejle med i andre
søgrupper end sin egen, hvis der er ledige pladser eller en søgruppe
mangler en gast med en bestemt funktion. Det giver et godt sammenhold i den samlede flotille. Enkelte pendler til andre flotiller
efter behov.
Hvis sejladsen strækker sig over en nat eller weekend, er der
over-natning i skibets kvarterer med 12 faste køjer, hvoraf de 4
agterkøjer er ganske smalle. Der til hører fortæring, dog begynder
man aldrig med et måltid, desværre. Samt mange, mange opgaver
og øvelser
En særlig oplevelse havde en søgruppe efter et besøg på Langelands-fortet. Søgruppen så bl.a. museumsskibet MHV Askø og
efter hjemkomsten til MHV 818 Sabotøren, der lå i Bagenkop,
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fungerede nødlyset på den ene redningskrans igen. MHV Askø
må have været så imødekommende at udlevere en erstatningspære,
som det længe ikke havde været muligt at få anskaffet. Så søgruppen var blevet oplyst kulturelt og MHV 818 Sabotøren i en evt.
nødsituation.

Figur 1 Redningskrans med nødlys.
Samarbejde med myndighederne Told, Politi og Beredskabsstyrelsen
Flotillen arbejder fra tid til anden sammen med Told og Politi, der
kommer på tur i gummibåden for lettere at komme i kontakt til
andre søfarende.
Told skal kontrollere, at udvalgte skibe kun medbringer de
tilladelige indkøbte varer og antal, på samme måde, som når vi
andre kører over grænsen til Tyskland for at købe billigere ind i
Flensborg end i Danmark.
Politiet er med, når fartøjsførere skal kontrolleres for spiritussejlads, manglende redningsveste til alle eller for stor hastighed, hvor
der er begrænsninger i hastigheden, som kan aflæses i søkortene
eller læses på havnemolerne.
Ved disse lejligheder bliver gummibåden påført bannere med
enten Told eller Politi, så mulige søfarende kan se hvilken myndighed, der befordres den pågældende dag. Erfaring viser, at man
ikke skal benytte en kniv til at fjerne bannernes stropper på gummibådens sidepontoner, idet en nok så lille kniv kan stikke hul i
gummipontonen.
I forbindelse med Seest ulykken i 2004, deltog mange besætningsmed-lemmer fra det maritime hjemmeværn som hjælpere, på
lige fod med medlemmer fra Beredskabsstyrelsen og andre værn.
Ved kongeskibet Dannebrogs besøg i Kolding i 2010, var flotillen aktiv, både med MHV 818 Sabotøren som følgeskib og som
den maritime officielle part på land. Ved kongeskibet Dannebrogs
afsejling var MHV 818 Sabotørens gummibåd omkringfarende
som en hurtig vejleder for sejl- og motorbåde der havde kastet
anker eller lå i vejen for nedfaldne stumper fra fyrværkeriet ved
Hotel Kolding Fjord. Tilsvarende var flotillen aktiv ved kongeskibet Dannebrog besøg i Haderslev i 2013.
Det ekstraordinære
Foruden de ugentlige sejladser kommer de forskellige opgaver der
skal udføres i forbindelse med skibet. Sejlads til og fra værft, til
og fra Slipshavn, Survex (Surveillance Exercise), skydning til søs,
øvelser med andre fartøjer, SAR (Search and Rescue), forlægning
til og fra Fredericia når der er is i Kolding Fjord, jagt på Space50
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balloon, den skulle opsamles, men fløj mod Fyn, Vesterhavet,
Storebælt, men landede alligevel ikke i flotillens nærområde.
Foruden togter til byer i Norge, Sverige, Polen og Tyskland, samt
i de indre danske farvande til fx Gedser, Langeland, Anholt, Læsø,
Limfjorden, Odense, Mors og …
Der kommer også gæster fra tid til anden. Det kan være
sportsdykkere, navigationselever eller elever fra Brændkjærskolen.
Medlemmer fra kajakklubben, hvor der blev sammenlignet udstyr
mellem kajak og skib, samt udført øvelse med Jasons Cradle hvori
der lå en kajak med roer.
Kønsfordelingen
Der er fx. i Sø-grp 2, 4 kvinder og 18 mænd. De øvrige i besætningen har enten ikke en fast plads eller de står til rådighed for
Sø-grp 2. Dvs. de varetager andre nødvendige administrative og
praktiske funktioner for alle søgrupperne i flotillen og for at skibet
kan sejle.
I den samlede aktive flotille er der ca. 10 % kvinder og 90 %
mænd. Hvis man skal have forholde sig nærme til den procentvise
fordeling af kvinder og mænd, skal man formentlig i gang med
Danmarks Statistik, CEKVINA i Århus eller KVINFO i København for yderlige oplysninger og årsager.
Skift af skib
I 2010 blev flotille 135 skib MHV 818 Sabotøren sendt på værft
for at blive forlænget, så der kunne medtages 2 flydespærringer.
Skibet fik betegnelsen MHV 851 Sabotøren og blev derefter overflyttet til Randers.
I stedet fik flotille 135 tildelt MHV 812 Herkules. Skibet er
opkaldt efter den græske gud Herakles, som i romertiden blev
kaldt Herkules. Herkules var halvt menneske og halv gud, og var
søn af Zeus og den dødelige Alkmene, Dronning af Theben. Herkules kæmpede mod vilde dyr, uhyrer og ondskab af enhver art.
På Kolding Hus hedder den eneste tilbageværende statue på tårnet
ligeledes Herkules. Så enten til søs eller på land kæmper Herkules mod samme art af fjender. Endelig kan man på den nordlige
halvkugle se stjernebilledet Herkules.

Figur 2
Stjernebilledet
Herkules

En ordinær sejlaften
Fartøjsføreren udformer en plan for aftenens opgaver og orienterer ved samling på broen for de deltagende besætningsmedlemmer. Sikker-hedsproceduren bliver udførligt forklaret hver gang.
Derefter gør alle sig klar til skibsafgang og efterfølgende gøres der
klar til den enkelte eller de opgaver, der skal udføres i løbet af en
aften. Der kan desuden komme uventede øvelser ind i mellem så
som bjærgemærs, brand-slukning, tilrigning af den transportable
Honda-pumpen til brand-slukning, tilrigning af nødror, førstehjælp på vanskelig tilgængelige steder eller eftersøgning af en
udkastet bøje på en given position. Endelig for nogle søgrupper er
der indlagt en kaffepause, hvor der enten lægges til kaj ved Løver
Odde, Middelfart eller der kastes anker i læ af kysten eller af en ø.
Søskydning
I 2013 var en søgruppe til søskydning med gevær M/95. Fredag
aften var der teori på Staldgården. Lørdag og søndag blev de praktiske øvelser afviklet, hvor der på skift blev skudt efter en plasttønde fyldt med flamingoskum. Den kunne ikke synke næsten uanset
hvor meget, der blev skudt på den.
Skydningen forgik i farvandet ud for Skamlingsbanken, hvor
der er et stort bebygget sommerhusområde, så også sommerhusbeboerne fik mere eller mindre glæde af larmen fra skuddene.
Skudretning var mod øst og sikkerheden i top. Bare der kunne
anes et mikroskopisk sejl ved den fynske vestkyst stoppede skydningen.
En lille motorbåd med en familie kom ud for at se, hvad der
foregik. De forstod ikke signalerne fra skibets horn. Men besætningen var behjælpelig, og familien fik forklaret nødvendigheden
af at holde afstand til et skydende skib. Det må også have virket
overvældende, da Herkules kom op langs deres skibsside, og ved
rælingen stod en flok marinehjemmeværnsfolk med sikrede geværer og kiggede ned på dem.
Forbrug af tid
Hvert enkelt besætningsmedlem skal minimum deltage 24 timer i
en af skibets aktioner i løbet af et år. Det være aftensejlads, Survex,
SAR eller tilsvarende opgaver. I 2013 var den gennemsnitlige
deltagelse pr. person ca. 300 timer. Enkelte besætningsmedlemmer
havde deltaget i over 1.000 timer. En typisk sejlaften kan vare fra
18.45 – 22.00 eller mere. Men det varierer i de forskellige søgrupper.
SAR
Motorsejler på slæb i Svendborg Sund fordi motoren var sat ud.
Efter 15 minutters slæbning, kom motoren dog i gang og motorsejleren kunne sejle resten af vejen til Svendborg for egen kraft.
To timer senere var en sejlbåd blæst inde mod havnemolen i Lyø
havn, hvorfra den ikke kunne komme fri pga. for lille motorkraft.
Med Lyøs formentlig samlede befolkning og nogle turister som
tilskuere, lykkedes det vha. gummi-båden, at få sejleren trukket fri
og om i læ på den anden side af havnemolen.
SAR – Search and Rescue. Når man er uddannet som dæksgast
kan man tilmelde sig på SAR-listen. Det medfører at man opgiver
sit mobiltelefonnummer til SAR-listen. Der ved kan alle tilmeldte
i den pågældende søgruppe blive alarmeret gennem sms på en
gang. Hvis man kan deltage, svarer man retur med en sms, hvor
man opgiver sin funktion på båden og hvornår man kan være
fremme til afgang, fx OGF, 15.20. På den måde ved den ansvar-

Figur 3 Motorsejler på slæb i Svendborg Sund
lige fartøjsfører, hvilke gaster med tilhørende funktioner, der er
tilmeldt, og hvornår den sidste vil ankomme til skibet, og det må
max ske i løbet 45 min. Når alle tilmeldte er ankommet stævner
MHV 812 Herkules ud.
Ofte, besynderligt nok, sker en SAR når man er på vej hjem fra
en sejlaften. Så vendes skibet og vi sejler til den angivne position
fra SOK. På positionen begynder eftersøgning efter person eller
forulykket båd og man fornemmer hele besætningen bliver mere

Figur 4 MHV Herkules på siden af lystyacht i brand i Kolding
Havn omkring kl. 8.00. Lystyachten blev efterhånden fyldt med
skum, men det slukkede ikke branden før mange timer senere.
Overbygningen er faldet ned i lystyachtens indre.
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anspændt og opmærksom på vandet omkring skibet.
Andre gange sejler skibet ud fra havnen og har måske op til 1 times sejlads før, man når den angivne position. Den korteste sejltur
var i forbindelse med en lystyachts brand i Kolding Havn. Det tog
5 min. at sejle fra skibets faste fortøjningsplads i inderhavnen til
lystyachten på den anden side i yderhavnen.
Den samlede slukningstid på lystyachten varede over 20 timer
og omkring 45 – 60 personer fra et flere af værn deltog i kortere
eller længere tid i slukningsarbejdet. Omkring kl. 16 blev lystyachten løftet op på kajen af en af havnens kraner. Stropperne
skar sig høj-lydt ind i glasfiberen på siden og over-bygningen var
faldet helt sammen. Det ulmede stadig i skroget på 14. time af
slukningsarbejdet og beredskabet gik brandvagt til den følgende
morgen. Havnemolen på modsatte side blev i løbet af eftermiddagen fyldt med personbiler, hvorfra der kunne iagttages det
store redningsarbejde. Heldigvis var der ingen person-skade ved
slukning af branden.
Det gik næsten af sig selv
Lørdag den 26. marts 2014 om morgenen rettede politiet henvendelse til flotillen, idet skibets fortøjninger var blevet kaste bortset
fra en enkelt. Det var formentlig en lettere bedugget herre/mandsperson, som havde kastet fortøjningerne, hvorefter skibet drejede
ud i havnen. Det med-førte, at trækket på den sidste fortøjning
blev så stort, at det ikke var muligt at trække rebet af pullerten,
heldigvis.
Også en pram, betydelig større end Herkules, blev forsøgt frigivet fra sin plads ved kajen. Men det lykkedes ikke, formentlig på
grund af prammens størrelse og vægt. som medførte en betydeligt
større trækkraft i fortøjningerne end hos Herkules.
Hvordan begyndte det?
Knud E. Hansens logbog DMH 1950 – 56, viser de første dokumenter i flotillens historie. På logbogens omslag er der klæbet
Frihedssangen af Knudåge Riisager og nederst er tilføjet med
håndskrift følgende:
”Fra modstandsbevægelsen i Kolding gik 1. del – 1. gruppe
samlet over i marine-hjemmeværnet. Med os havde vi Ehrenskiolds motorbåd!”
Ud over alvoren på omslagets første side, er Knud E. Hansens
logbog omfattende formuleret med øvelsesplaner og skitser over
forløbet.
Knud E. Hansen skrev i 1997 et brev til NK, hvor der står:

”

Hermed min gamle ”logbog” om
tiden i flotillen. Det var rart at tale
lidt om gamle dage, ikke mindst den
tid hvor det at sejle var en drøm om
fremtid, men hvor det alligevel
lykkedes at være med. Vil du hilse
gamle og nye kammerater fra mig.

Flere sider i logbogen viser Knud E. Hansen humor og tegnetekniske evner til at skildre den daglige dag i flotillen. Både når
der sejles, øves og når der festes. Desværre kan man ikke se, hvem
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der er Knud på tegningen i logbogen, men minde-værdigt er det.
I dag er der ikke alkohol på skibene, men stemningen er stadig i
top.

Figur 5 En side fra Knud E. Hansens logbog og som viser hans
humor og evne til at tegne .
Marchen til Nyborg for at hente et skib
I 1959, den 18. – 19. april, begav en gruppe af marinehjemmeværnets folk fra Kolding sig til fods med fuld oppakning og gevær
til Nyborg for at hente MHV 65 til flotillen. De nåede Nyborg på
to dage og havde overnattet på Odense Kaserne om natten.
Gruppen blev vel modtaget i mange byer, hvor byboere og pressen stod parat til at interviewe og tage billeder.
I mødelokalet på Staldgården opbevares der en række af avisudklip, som forskellige aviser har skrevet efterhånden som gruppen
kom igennem forskellige byer på vejen. Avisudklippene er klæbet
op på et gammeldags rullegardin af papir.
Isvintre
Siden midten af 1950’erne og frem er der registreret 8 isvintre
nemlig 55/56, 62/63, 69/70, 78/79, 81/82, 85/86, 86/87 og
95/96. Definitionen er ikke entydig, og der har været andre vintre
med is i Kolding Fjord men ikke nødvendigvis i Lillebælt. Isvinter
er langvarige perioder med temperaturen under 0 grader døgnet
rundt. Der tales om isvintre når statsisbryderne går i arbejde.
Konsekvensen af is af 5 cm tykkelse eller mere i Kolding Fjord
er, at skibet skal forlægges til et isfrit Fredericia for at kunne være
operativ.
Gentagne hændelser i Flækøjet siden 1962
Adresseændringer, ”Nu har jeg sagt det 99 gange..!”

Figur 6 MHV 65 ankommer til Kolding fra Fredericia i slutningen af en isvinter. Årstallet er ikke angivet, men formentlig
omkring 1960
Betragt det som en hel naturlig sag at meddele din flotille, der		
som du skifter adresse.
Våbeneftersyn, ”..du behøver ikke selv at komme, men dit 		
våben skal møde op”.
Vær aktiv ikke passiv, vi mangler gaster.
Salg af marinens Juleaskebæger.
Regnskabet skal afleveres hver måned
I skal bruge blanket nr. dit og dat …
Alle bøger lånt fra flotillens bogkasse skal afleveres…
Generelt drejer det sig om:
Du har glemt…
Du skal …
Kom nu …
Medlemmernes mulighed elektroniske kommunikation gennem
Flækøjet over tid har været:
1962

Navn

1991

Navn

Telefon

1997

Navn

Telefon

Mobil

1997

Navn

Telefon

Mobil

Figur 7 Det var kun muligt at sejle rimeligt sikkert mellem de
røde linjer, men ingen garanti. Søkortet er fra 1956, 11 år efter 2. verdenskrig slutning. Søkortet blev overdraget til flotille
135 i januar 2014 fra Svend Jungersen.
omkring 80 aktive deltagere og ca. det samme antal passive og
alle engagerede. Der er ugentlige sejladser eller møder og de fleste
medlemmer deltager desuden i et eller flere kurser om året for at
holde sig opdateret i sit fagområde. I gennemsnit bruger hver aktiv
deltager 300 timer om året enten til søs, i administrationen eller
en kombination af begge dele. Flækøjet er stadig, efter 52 år, det
orienterende og dokumenterende skrift i det daglige og udkommer nu også på nettet 4 gange om året.
Forkortelser
Forkortelser for flotillens bemanding og hjælpefunktioner på
nuværende tidspunkt i 2014..

E-mail

Udsnit af minestrøgne ruter i Sundet og Bælterne
Søkortet fra 1956 viser, at der er strøget miner mellem de to
parallelle linjer, og at det er bedst at holde sig indenfor markeringen. De frigivende sejlrender var ganske smalle, og der har fra
tid til anden været nødvendigt at sprænge fundne miner fra 2.
verdenskrig. Sidste skete det ved Samsø Bælt i april 2014.
Afslutning
I dag er flotille 135, Kolding med 5 søgrupper, der i alt har

FARF 		 Fartøjsfører
NK		Næstkommanderende
NAV		Navigatør
KOMGAST		 Kommunikationsgast
MOPA		Motorpasser
BÅDS		Bådsmand
HOVM		 Hovmesteren sørger for den vigtigste del, nem		
			 lig kaffe. Derefter fortæring.
SYGB		 Sygdomsbehandler. Kan være indeholdt i far		
			 tøjsførerens uddannelse
DÆKSG		 Kaster fortøjninger i land eller haler dem ind. 		
			 Sætter fendere og jordbær, rydder op på dæk. 		
			 Tager presenning af gummibåd og hjælper med
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Landmand
		
		
		
		
CHEF
OPO
FARM
		
KDOBM
		
FSBM
		
VO
SAR
SURVEX

til dennes udsættelse.
Den person der uanset rang pålægges at løsne 		
fortøjningerne på land og derefter hoppe opbord.
Tilsvarende den, der hopper fra borde, når skibet
skal lægge til kaj, og der modtager de forskellige 		
fortøjninger.
Chefen for flotillen
Operations officer
Fartøjsmester, der sørger for vand, olie og den 		
daglige vedligeholdelse.
Kommandobefalingsmand. Ordner den daglige 		
administration
Forsyningsbefalingsmand. Ordner alle praktiske 		
gøremål.
Vagthavende officer
Search and Rescue
Surveillance exercise

Litteratur, papir som digitalt
Noter
Der er ikke benyttet noter i dette skrift, idet der kun er relativt få
sider. Teksten i litteraturlisten fører direkte til de angivne kilder.
Desuden kan noter, i et skrift som dette, virke distraherende.
Tidligere litteratur
Nedenstående litteratur er benyttet eller udgivet i forbindelse med
Marinehjemmeværnsflotille 135 udgivelse i 2010 og har dannet
udblik for nuværende skrift.
Litteraturen findes i det historiske arkiv hos flotille 135.
• Flækøjet. Findes fra 1962 og fremefter i flotillens arkiv, dog
ikke fuldtalligt.
• 50 år til søs. Marinehjemmeværnets jubilæum 2002.
Udgidet fa MHD1 og MHD 2 i fællesskab. Ansv. Helle
Kolding.
• Marinehjemmeværnsflotille 135. Red. Svend Jungersen,
Svend-Erik Olsen, Visti Jørgensen og Seniorgruppen.
• Marinehjemmeværnsflotille 135, Kolding. Jens Holzmann,
Gudmund Mouboe og Ejnar Rathgen Hansen
Litteratur til nuværende skrift
• Flækøjet:
15. aug. – 15. sep. 1970.
15. jan – 15. feb. 1971 og 1. jun. – 15. aug. 1971.
jun. – aug. – sep. 2010 og okt. – nov. – dec. 2010.
apr. – maj – jun. 2011 og jul. – aug. – sep. 2011.
jan. – feb. – mar. 2012.
jul – aug. – sep. 2013 og okt. – nov. – dec. 2013.
apr. – maj – jun. 2014.
• Velkommen ombord i MHV 818 Sabotøren. 01.11. 2003.
IBM.
• Knud E. Hansens logbog 1950 – 56. Forefindes på flotille
135 Kolding historiske arkiv.
• Brev fra Knud E. Hansen til NK Hans Jørgen Thomsen,
10. februar 1997. Forefindes i flotille 135 Kolding historiske arkiv.
• Minestrøgne ruter i Sundet og Bælterne 1956. Søkort
foræret til flotille 135 historiske arkiv af Svend Jungersen,
januar 2014
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Avisartikler		
• Kolding Ugeavis. Kutter sejlede i sin egen sø. 16. marts
2014, s. 4.
• Marchen til Nyborg. Udklip fra forskellige aviser i Jylland
og på Fyn af marchen til Nyborg klisteret op på et rullegardin, som forefindes i flotille 135 historiske arkiv.
Billeder
• Forsiden – MHV 812 Herkules i vestover i Svendborgsund.
Michael Schacke.
• Billeder af skibsbranden i lystyachten i Kolding Havn.
Mette H. Hindkjær og Michael Schacke.
• Redningskrans med nødlys fra MHV 812 Herkules. Michael Schacke.
• Fotos af udvalgte sider fra Knud D. Hansens logbog fra
1950 – 56.
• Wikipedia. Herkules stjernebillede. Till Credner. www.
AlltheSky.com
• Per Schrøder logbog, DMH 305. 16-9-59. Forefindes på
flotille 135 historiske arkiv.
Hjemmesider
Hjemmesiderne er læst i tidsrummet april – juni 2014.
•

http://www.hjv.dk/MHV/MHD%20VEST/HVF%20
135%20KOLDING/Sider/forside.aspx

•

http://www.hjv.dk/MHV/MHD%20VEST/HVF%20
135%20KOLDING/For%20medlemmer/Sider/
R%C3%A5dsm%C3%B8dereferater.aspx

•

Flotillerådsmøder for HVF 135 – mødereferater 30. maj
2012, 30-10-2012, 24. april og 12 nov.2013.

•

http://forsvaret.dk/SOK/Nyt%20og%20Presse/nationalt/
Pages/2014-04-12-miner.aspx Minesprængning ved Samsø.

•

https://www.hjv.dk/MHV/MHD%20VEST/
HVF%20135%20KOLDING/Nyheder/Sider/
SejladsmedSabot%C3%B8ren.aspx Sejlads med Sabotøren

•

DR2 – viden om, udsendelse om ulykken Ulykken i Seest

•

http://vejret.tv2.dk/artikel/id-27846684:isvintre-i-danmark--gennem-tiderne.html Isvintre i Danmark

•

http://ugeavisen.dk/artikel/66159:Kolding--Hjemmevaernskutter-i-Kolding-sejlede-sin-egen-soe
Af Martin Wilde for Ugeavisen.dk. Hjemmeværnkutter i 		
Kolding sejler i sin egen sø.

•

http://www.e-pages.dk/jydskevestkystendevice/2576/4
Hjemmeværnkutter i Kolding sejler i sin egen sø.

•

http://da.wikipedia.org/wiki/Koldinghus Statuen Herkules
på Kolding Hus.

•

https://www.youtube.com/watch?v=AN_zePlYtPQ Kongeskibet Dannebrogs besøg i Kolding.

HVF 136 Sønderborg

Flotillechefer i Flotille 136 Sønderborg fra 1950 - 2014

Harry Larsen

Andreas Schmidt

Bjørn Lundbye-Nielsen

Peder Koefod Hald

Svend Vestergaard Elefsen

Harry Ljungstrøm

Lars Busch Agergaard

Steen Karlsson

Edvard Vincent Valkær

Allan Jørgensen

Mikael Lynge

Bo Martin Hansen
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14. September 1949

Første skrivelse vedr. oprettelse af
Marinehjemmeværn i Sønderborg
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OPSTARTEN

H

jemmeværnsdistrikt Aabenraa modtog i 1949 en henvendelse fra KC C. K. Pedersen, Kompagni Als Syd en
meddelelse om at hjemmeværnet agtede at oprette et
maritimt hjemmeværn. Distriktet henvendte sig derfor i september 1949 til Marineforeningen og bad om forslag til flotillechef,
og at denne helst skulle være søløjtnant eller i mangel deraf
kvartermester.
Sidst i marts 1950 blev det afholdt hvervemøde på hotel Strand
i Sønderborg med deltagelse af en række officerer fra Søværnet,
herunder chefen for marinestationen i Sønderborg, OK Harry
Larsen. På mødet blev blandt andet orienteret om behov og opgaver og at OK Harry Larsen var udnævnt til flotillens chef. Den
nøjagtige dato for udnævnelsen kendes ikke, men indtil videre har
vi sat den til 1. april 1950. Aage Hill Madsen og Andreas Schmidt
var udnævnt til delingsførere. Den 1. april 1951 blev Andreas
Schmidt udnævnt til FH.
Sønderborg kom således tidligt på landkortet med det organiserede marinehjemmeværnsarbejde og i bogen ”Marinehjemmeværnet 50 år” kan vi læse følgende:
I efteråret 1949 blev der i Sønderborg oprettet en marinehjemmeværnsenhed, godt hjulpet på vej af daværende chef for Søværnets
minerydningshold i Sønderborg, O. K. Larsen (med tilnavnet
KIELERLARS, senere KK og stabschef ved Marinehjemmeværnet).
Videre, i 10-års jubilæumsbogen ”Det Danske Hjemmeværn”
står blandt andet: - ude omkring i landet lånte hjemmeværnsfolk
søværnets kuttere for at de kunne lære de mest elementære ting
til søs. I 1950 afholdtes således i Sønderborg den første større
hjemmeværnsøvelse til søs. Heri deltog 3 marinekuttere bemandet
med Det Maritime Hjemmeværns gaster. Øvelsen formede sig
som en landgangsøvelse ved Arnkildsøre. Lokaliteten var næsten
den samme som de tyske tropper anvendte ved invasionen af Als i
sommeren 1864.
Efteråret 1950 udsendte orlogskaptajn T. Bjerre ”Midlertidig
Tjenesteordning for Hjemmeværnsflotillen”. Denne indeholdt
blandt andet en oversigt over etablerede hjemmeværnsflotiller, og
her er Sønderborg benævnt som flotille nr. 21. Videre er navne
på 14 udnævnte flotillechefer anført, men ingen af disse var FH i
Sønderborg.

FLOTILLENS ORGANISATION

Oprindelig fik flotillen i Sønderborg tildelt nummer 21. Den
1. januar 1953 blev flotillerne tildelt numre fra 300 og opad og
Sønderborg fik nummer 309. I 1973 blev Marinehjemmeværnet
opdelt i 3 distrikter og Sønderborg blev til HVF136. I flotillens
første år var Sønderborg base for underafdelinger (DIV) i Sønderborg, Aabenraa, Gråsten og Haderslev. DIV Haderslev blev lagt
sammen med Kolding i 1960. I 1963 blev DIV Gråsten nedlagt,
da der kun var 4 gaster tilbage. I 1963 blev DIV II Nordals oprettet. DIV I var Sønderborg og DIV III Aabenraa. DIV IV KM blev
oprettet i 1973, men udgik allerede i 1974 da hele strukturen i
Marinehjemmeværnet blev ændret. Aabenraa blev i 1974 oprettet
som selvstændig halvflotille. De tidligere DIV udgik, og i stedet
opstod: KDODIV (KDOGRP, KUPGRP og NCSGRP), FAGDIV (forsyning, transport og bevogtnings-sektionen), SØDIV
(fartøjssektionen) og VÅBDIV (havnesektionen). Der blev senere

justeret lidt på opgaverne, blandt andet blev NCSGRP i 1988
overtaget af et mobilt hold, der kørte rundt i landsdelen men
ellers forblev opdelingen bibeholdt frem til jubilæumsåret 2002.
I 2003 blev flotillen omorganiseret, de 4 divisioner blev reduceret
til 3: O-DIV (operationsdiv.), L-DIV (logistikdiv.) , og U-DIV
(uddannelsesdiv.) Allerede i 2005 kom næste reorganisering.
Marinehjemmeværnet blev opdelt i en AKTIV del og en RESERVE. Den aktive del består af staben og 3 (eller flere) besætninger
samt en KDOGRP på ca. 9 gaster. De øvrige indgår i reserven. I
KDOGRP skal den daglige vedligeholdelse holdes lokalt, men ved
større øvelser placeres på kommando-stationen i Aabenraa, der
allerede for flere år siden blev udbygget og forsynet med opdateret
udstyr. Både KSN-gruppen og KUP-gruppen blev nedlagt allerede
året efter. Flotillen havde da haft KSN-GRP fra ca. 1960 til 2006,
KUP-GRP 1974 til 2006 og NCS-GRP 1966 til 1988. Fra 1966
til 1974 blev KUP-tjenesten varetaget af besætningen fra DIV II
Nordals.

OPGAVERNE

Flotillens opgaver og struktur har gennemgået en række ændringer undervejs. Fra starten var hovedopgaven at bevogte havnen,
og eneste fartøj var en robåd, en travalje. I 1953 fik flotillen en
pinasse, en stor motorbåd og kunne nu fungere som fremskudt
udkigspost.
Der foreligger meget få oplysninger om aktiviteterne de efterfølgende år, men vi har lidt om ”Tolveren”s deltagelse i sprængningsøvelse 2.- 3. oktober 1954. 3. oktober 1954 deltog DMH 12
sammen med hærhjemmeværnet i en sprængningsøvelse i Haderslev Fjord. FF var DF Poul C. Jensen. Lørdag med en besætning
på 3 og søndag 6 mand. Motorpasser N. Henriksen. Lørdag, 2.
oktober 1954. 15.00. Afgang Årøsund. Herfra sejles til resterne
af den gamle anløbsbro ved Gravenshoved (syd for Hejlsminde).
Der lægges til ved pælen på 1,20 m vand kl. 16.00. Der foretages
undersøgelser med henblik på den følgende dags sprængningsøvelse. Herefter sejles til Haderslev. 3. oktober 1954. 06.45. Afgang
Haderslev. Sejlede til den gamle anløbsbro ved Gravenshoved,
ankomst 08.45. Der foretages i forbindelse med en sprængningskolonne fra det landmilitære HHJV sprængning af 2 bropiller,
pommersk fyr, og med diameter 32 cm, der var meget vellykket og
forløb uden uheld af nogen art.
I tresserne blev aktiviteterne udvidet på flere områder. Omkring
1960 fik flotillen en KSN-GRP der kunne holde kontakt med
fartøjet, når det var ude på øvelse. I 1964 blev flotillen operativt
underlagt Langelands Marinedistrikt (LAM) og blev i 1966 pålagt
at stille en KUPGRP. Videre skulle flotillen oprette én NCSGRP
(Naval Control of Shipping) der skulle stå til rådighed for havnemesteren ved øvelser. Flotillerne under LAM begyndte at sejle
patruljesejlads i Storebælt, hvor kutterne lokaliserede og indrapporterede alle fartøjer, der passerede. Fra 1963 til 1983 gennemførte flotillen årligt 6-8 patruljesejladser.
Havnepatruljen planlagde og deltog i øvelser andre steder end i
Sønderborg havn, og besætningerne stillede tit op med en eller to
grupper. Der var et godt samarbejde med de lokale kompagnier
og flotillen deltog i en årrække i blandt øvelse ”Nytårskur” på
Nordals. Videre var der bud til ”Samvirke”-øvelserne hvor gasterne
fik opgaver så langt væk som området omkring Aabenraa, Ensted
og Vilsbæk. Gasterne kunne fuldt ud løse mange af de opgaver de
fik stillet og det var lidt af en skalp, da de under en NATO-øvelse
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overraskende tog nogle engelske SAS-soldater (Special Air Service)
til fange.
SØDIVISIONEN
Mange af flotillens befalingsmænd har i kortere eller længere
tid været ledere af SØDIV. Tilbage i tresserne finder vi Karl
Otto Sørensen og Kjeld Marvig. Længst på posten har Nis Peter
Clausen været med i alt 8 år. Øvrige DIF var Svend Elefsen, Bent
Bartholdy, Johnny Jacobsen, Jan Kobber Larsen, Palle Rosendahl,
Claus Ellehauge, Erik Petersen, Ove Stavski, Leo Bram og Stephan
Valkær.
PATRULJESEJLADSER FOR LAM 1963-1983
I 1964 blev Søværnet omorganiseret og reduceret til 5 marinedistrikter. I den forbindelse blev flotillen underlagt Langelands
Marinedistrikt (LAM). Samarbejdet med LAM kom til at præge
flotillen i årene, der fulgte. Først og fremmest patruljesejladserne
i Storebælt, hvor de underlagte flotiller på skift afløste søværnets
kuttere. En af skipperne på kutteren som patruljerede i Langelandsbæltet var i øvrigt vor senere CH MHD 1, Kurt Verner.
For at give besætningen på Y-kutteren en fridag ind imellem
blev MHV og herunder specielt de flotiller, der havde LAM som
OPCON-myndighed opfordret til at afløse natten mellem lørdag
og søndag. Det var en rigtig opgave, og den bedste øvelse en besætning kunne ønske sig. Patruljesejladserne er første gang nævnt
i flotillemeddelelsen i juni 1963. I de efterfølgende år frem til
1983. udførte flotillerne under Langelands Marinedistrikt (LAM)
en lang række patruljesejladser i Langelands Bælt. De var for
Sønderborgs vedkommende programsat til 6-8 gange årligt. Det
var ikke unormalt, at vi nåede at kontrollere 30-35 skibe på en nat

Besætninger og værter i 1973.
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inden MHV 60 ved daggry igen satte kursen mod Sønderborg.
En gang FH Bjørn Lundbye-Nielsen var med som observatør, blev
MHV 60 anmodet om at checke et skib, der havde kastet anker
tæt under kysten af Langeland. Det var et mindre tysk fragtskib,
og efter at FF forgæves havde forsøgt at praje skibets besætning,
gik Bjørn sammen med en gast ombord. Langt om længe kom
et træt og forpjusket hoved til syne og sagde: Ich bin müde, Ich
brauche Schlaf und will endlich meine Ruhe haben! Efter kontakt
med Langelandsfortet blev det accepteret.
FØRSTE UDENLANDSTOGT
Foruden at gennemføre de nødvendige vedligeholdssejladser
begyndte flotillen at få kontakter udenfor kongeriget. I 1973 og
1975 blev det til sommertogter til Sønderborgs norske venskabsby
Porsgrunn, begge gange med to kuttere.
Togtet i 1973 havde med et fint tilrettelagt program, som begyndte med, at borgmester Moen tog imod besætningerne på rådhuset og fortalte om byen. Videre var der bl.a. en præsentationssejlads på fjorden med bl.a. borgmesteren, områdechef E.S. Rydin
samt repræsentanter fra foreningen Norden, Norsk Hydro, pressen
og det lokale Sjøheimeværn. Den overdådige og velsmagende
danske frokost, som kokken Johan Kaluzny og Gine fremtryllede under trange forhold i kabyssen på MHV 71, og de høstede
stort og velfortjent bifald. I biografen fik gasterne forevist filmen
“Kampen om det tunge vand”. Filmen blev introduceret af, Jonas
Bjaaland, som selv deltog i sabotageaktionen på Rjukan, hvor
tungtvandsfabrikken blev ødelagt. Herudover var der arrangeret
en længere bustur og besøg på forskellige bedrifter.

1. ?
2. Adolf Møller
3. Knud Steensen
4. ?
5. Nis Peter Clausen
6. Hans Winfelt-Hansen
7. Nis Dreyer
8. ?
9. ?
10. Olav Jørgensen
11. Ejler Jepsen?
12. Laurits Soelberg
13. Carsten Elsen
14. Karl Otto Erhardsen
15. Verner Bredahl
16. ?
17. Arne Hougs
18. Kjell Brekke
19. Sverre Borgen?
20. ?
21. Johan Kaluzny
22. Egil Stang Rydin

KOMMANDODIVISIONEN
KOMMANDOSTATIONEN
I 1975 som var det år, hvor jeg blev optaget i Kvindeligt Marinekorps, og dermed Flotille 136, var KSN placeret i lokalet til
venstre for indgangen til Kommandostationen. Her var KSN
indtil 1981, hvor vi flyttede op på 1. sal hvor våbenkammeret
var tidligere. De første år var KSN under ledelse af KC i KMK
Kirsten Hedin med Cathrine Brinck som GF.
Fra 1981 var Birte Demuth leder af KSN frem til 1989, hvorefter Birgit Valkær havde posten frem til 1998. Herefter var Birte
Pedersen leder af KDO til 2001, hvor Henning Petersen fik posten til KDO blev nedlagt omkring 2002 Opgaverne for KSN var
radiokommunikation, både på Storno med skibet, og på ANPRC
77 med f. eks. våbendivision samt plotning af positioner på
søkort, landkort og toter. Flotillekonkurrencerne på LAM var et af
højdepunkterne for hele flotillen, her blev der konkurreret på livet
løs om at være de bedste.
Der var et par gange årligt øvelser hvor der var folk fra Søværnet
som deltog. Øvelserne dengang bar i stor grad præg af at det var
i den kolde krigs tid. Det var jo i høj grad realistiske øvelser med
meldinger om WAPA landes skibe vi fik ind på KSN og skulle
videresende til MHD og LAM, SUM eller KGM.
Signalblanketterne fløj nærmest gennem luften, de skulle jo
føres ind på søkort, i kommunikationsjournal og toter, samt
videresendes pr. sikret telefon. Afgangs- og ankomstmeldinger blev
også sendt via KSN.
Vi havde en høj radiomast i gården ved KSN, men efter omlægning af asfalt kom den aldrig op igen.
Vi var et usædvanligt godt team på KSN. Vi havde det sjovt
sammen, selv om vi havde travlt.
Vi havde også øvelser hvor KSN var rykket til alternativ KSN; f.
eks. den på Kær Halvø,
hvor en fra gruppen udøvede en temmelig anderledes form for
egensikring. Der var desuden øvelsesaftenerne med radiokommunikation mellem skibet og KSN, hvor der var lavet øvelsesoplæg i
forvejen. Vi havde også socialt samvær, hvor KSN og KUS havde
julefrokoster og sommerfester sammen.
Dengang kendte vi alle hinanden på tværs af flotillen; der var
en form for samhørighed som flotillen ikke kender i dag. Der var
nytårsparoler som virkelig samlede folk dengang. Man blev først
orienteret om årets gang, der blev som i dag uddelt skyttemærker og andre tegn, og derpå var der spisning, og det var sjældent
sammenkomsten var forbi før midnat. Ligeledes var der 4. maj
arrangement, hvor påhæng var inviteret med. Der blev så uddelt
årstegn, fortjensttegn og sagt nogle bevingede ord, hvorefter man
kunne stille sulten med grillmad.
Jo, vi kom hinanden ved dengang. Flotillen blev efter årtusindskiftet digitaliseret, og dermed ophørte behovet for KSN. Besætningerne sender jo nu selv meldingerne af sted. (af Birte Andrea
Pedersen)
KYSTUDKIG
Da flotillen i 1964 blev underlagt LAM (Langelands Marinedistrikt) blev flotillen også pålagt kystudkigstjeneste med Taksensand som base. Fra starten var opgaven overgivet til DIV
NORDALS. Vi fik et godt samarbejde med fyrpasseren (Nielsen?). Dengang var der ingen telefon i fyret. Var det sommer
fyrmesteren stillede sin telefon i vindueskarmen så vi kunne

nå den udefra og i vinterhalvåret kom vi indenfor. Når vi havde
en melding sendte vi en stafet hen så meldingen kunne telefoneres
ind. Senere blev der oprettet en fast linje med sikret telefon i fyret.
I forbindelse med reorganiseringen i 1974 blev der under
HAVNESEKTIONEN oprettet en KUS-gruppe med HDF Nina
Laursen som GF. Gruppen omfattede 11 KM / gaster. I årene
fra 1974 til midt i 80-årene var gruppen meget aktiv indtil
afgangen af KM’ere var større end tilgangen og gruppen efterhånden blev kraftigt reduceret.
Taksensand Fyr er en kold opholdsplads i vinterhalvåret. Ved
et par øvelser lejede derfor flotillen en skurvogn. Det var en god
løsning, med plads til både at arbejde og hvile/ spise.
Ulempen var at den koster leje og at vi ikke selv kunne flytte
den. Andre gange lånte vi en campingvogn. Dette var en endnu
bedre løsning, men et ønske om at købe en brugt campingvogn
blev ikke til noget.
I begyndelsen af 1990-tallet begyndte telefonforbindelsen at
svigte, og trods mange reklamationer blev den aldrig bragt i orden.
Øvelserne kunne efterhånden kun gennemføres ved hjælp af
private mobiltelefoner.
I en årrække blev der hvert år kørt en landsdækkende øvelse
med kodenavnet LOOKEX der løb over en week-end, Denne
øvelsen var det årlige højdepunkt i KUPvedligeholdelsen. Sidste
gang den årlige LOOKEX-øvelse var på programmet var i 1999.
Kegnæs fyr havde en døgnbemandet vejrmeldestation og kystudkig. Oprindelig var udstyret ret primitivt med groft sagt en kikkert, telefon, regnmåler og et termometer.
Senere blev den udbygget med en meget kraftig kikkert, fjernstyret kamera placeret højt oppe i en mast og en hel del teknisk
udstyr til kommunikation og måling af vejrforhold. Sidst i 70erne optog KUS-gruppen kontakt med Kegnæs og gennemførte i
en årrække øvelser med Kegnæs som base.
Opgaverne for en KUS-gruppe var primært at observere og
melde ind type, pos, kurs og fart på de skibe der passerer. Videre
at på forespørgsel at udarbejde lokalvejrmeldinger og ABC-meldinger (Atomare-Biologiske-Chemiske angreb). Der skulle indgå
skibskendingsgaster og en signalgast til optisk signalisering.
Efter at DIV Nordals havde bemandet KUS de første år, var
Nina Laursen leder af KUS fra 1974 -1979. Herefter fulgte Sonja
Damsgaard fra 1979-1988, Harry Ljungström 1988-1995, Sverre
Borgen 1995-96, Steen Lindholdt 1996-1998 og Sverre Borgen
1998-2004.
Fra 2005 Niels Christian Winther. KUS tjenesten udgik i forbindelse med omorganiseringen i 2005.
NAVAL CONTROL OF SHIPPING (NCS-tjenesten)
I begyndelsen af 1966 var de 3 første NCS-gaster i flotillen uddannet. REPTOF i Sønderborg var havnemesteren, Lass Andersen. Til hjælp havde han en lille NCS GRP, der var placeret
først i Havnesektionen og senere i KDODIV. Gruppeførere var i
1974-75 Ole Hedin. Fra 1975-86 var det vores første flotillechef,
Andreas Schmidt og 1987-88 var Sverre Martin Borgen leder af
gruppen. I 1988 ophørte NCS-tjenesten som en af flotillens opgaver og blev overtaget af MSU-gruppene.
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Opgaverne bestod i at:
• Udarbejde en havneoversigt over alle skibe i havnen med
angivelse af skibenes
• Navne, c/sign, fart, størrelse, last, bestemmelsessted og forventet afgang.
• Melde om ankommende skibe.
• Melde om hændelser på havnen der kan påvirke havnens
anvendelighed.
• Udarbejde sejlanvisninger.
• Udarbejde afgangsmeldinger.
VÅBENDIVISIONEN
Oprindelig var betegnelsen kajpatruljen, siden blev navnet havnesektionen og til sidst våben-divisionen. Følgende har været DIF:
Harry Ljungström 1955-62 og 1974-76.,
Helmer Nielsen (?), Erik Schmidt 1976-78, Kaj Wilkensjeld
1978-81, Edvard Valkær 1981-82, Jørgen Brodersen 1983-91,
Allan Jørgensen 1991-94, Per Brandt Rasmussen 1994-95, Flemming Mortensen 1995-99, John Cox 2000-01 og Bo Plet 200102.
FLOTILLEMESTERSKAB
MHV arrangerede i årene 1970 til 1981 flotillemesterskaber hvor
der blev konkurreret i en række discipliner til lands og til vands.
Flotillerne blev samlet i hold efter de marinedistrikter de var
underlagt. Vi var underlagt LAM (Langelands Marinedistrikt).
Videre var der KGM (Kattegats MAD), SBM (Storebælts MAD),
SUM (Sundets MAD) og Bornholms MAD. 1. præmien var en
eftertragtet model af en kanon.
I en årrække var 3. weekend i august således et højdepunkt i
flotillens aktiviteter. Da løb den årlige konkurrence mellem de ni
flotiller under LAM af stablen. Der blev konkurreret i en række
discipliner med relationer til de opgaver vi er sat til at løse. Gennem hele året blev der arbejdet på at være bedst muligt forberedt
når startskuddet gik på Langeland. Jeg tror, vi mange gange kunne
have stillet med tre besætninger foruden to andgrupper og to
kommandostationshold.
Holdene ankom til Bagenkop i løbet af lørdag formiddag, og
KDO- og VÅB- grupperne blev installeret på Langelandsfortet.
Efter skafning gik konkurrencerne i gang på land og til vands. Om
aftenen var der fælles forplejning og samvær for alle i messen, og
næste morgen fortsatte konkurrencerne. Søndag eftermiddag var
der igen fælles spisning og præmieuddeling. Svendborg placerede
sig højt på resultatlisten fulgt af bl.a. Kolding og Sønderborg som
opnåede 2 førstepladser, hvoraf den ene var med en besætning fra
daværende DIV Aabenraa og KDO- og VÅB-grupper fra DIV
Nordals og DIV Sønderborg.
Efter oprettelsen af HVF 137 er denne førstepræmie overgivet
til at Aabenraa. I 1982 blev de årlige flotillemesterskaber sparet
bort. Det var blevet en god tradition og incitament til gaster/ KM’
er til at yde lidt mere end det sædvanlige.
Den første chef for MHD I, KK Georg Schmidt-Jensen
(Smitty), var ikke ubetinget glad for flotillemesterskabet. Under
den fælles spisning blev der indtaget en del alkohol, og ikke alle
opførte sig helt eksemplarisk. Da Smitty skulle tørne ind var hans
gode kasket væk. Trods venlige henstillinger blev den ikke bragt
til veje. Det skulle blive værre. Det samme gentog sig det efterfølgende år. Dermed var grænsen for hans tålmodighed overskredet
og Smitty havde deltaget for sidste gang.
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SEJLADS
PÅSKESTÆVNE PÅ SLIPSHAVN
I 1965 deltog MHV 60 i påskestævnet på Slipshavn med en
besætning fra Nordals og Hans Rohde som FF. Stævnet var dels
konkurrencer og ellers socialt samvær. MHV 60 opnåede her en
2. plads i den samlede konkurrence. Da 60’eren efter afsluttet
konkurrence rundede kajen i Slipshavn og var ved at gøre klar til
at fortøje, opdagede vi to mand der lå i vandet og klamrede sig
til MARILA (DMH 6). Rælingen på MARILA var ret høj, og
med det våde tøj de to havde på, var de ude af stand til at komme
ombord igen.
Nis Peter Clausen og Sverre Borgen fik i en fart sat jollen ud
og trukket de to op af det iskolde vand og op på kajen. Derfra
fortsatte de to i skarpt trav til deres kamre for at skifte til tørt tøj.
De havde dog ikke taget mere skade i det iskolde vand end at de
kunne deltage i festen om aftenen. Den ene var i øvrigt FH Knud
Eigil Hansen fra Fåborg, og som Sverre Borgen næste gang mødte
40 år senere på et historisk seminar på Slipshavn i august 2005.

KATASTROFEHJÆLP
STORMFLODVARSEL I 1976
20. januar 1976 skulle besætningen fra Nordals have været ude at
sejle, men der havde længe raset en storm, så de tog en instruktionsaften i stedet for. Kort efter vi var kommet i gang blev der
banket på døren. Det var en kollega fra det “tørre” hjemmeværn
i byen. De seneste prognoser sagde at højvandet ville toppe midt
om natten og at der var alvorlig fare for gennembrud af digerne
ved Højer med oversvømmelse af Tønder by og store områder af
vestkysten til følge.
Nu rykkede hjemmeværnet ud for at hjælpe til med evakuering.
Om der var nogle af os der var parat til at give en hånd med? Det
var vi alle sammen. Vi fik travlt med at ringe hjem og give besked
om, at vi ikke kom hjem foreløbig. Efter at der var ryddet op
begav vi os op til kasernen. En lastbil blev gjort klar og besætningens motorpasser blev udpeget som chauffør. Opgaven ville være
at hjælpe med til at regulere trafikken, såfremt evakueringen blev
nødvendig.
Gruppen fik base i den lille by Sølsted, ca. 10 km nord for
Tønder og blev indkvarteret i en af byens forretninger. Så begyndte igen en lang ventetid. Ind imellem kom der en melding
om at digerne stadig holdt, og at der endnu ikke var igangsat
generel evakuering. Tidevandet toppede, og vandstanden begyndte
at falde. Engang ved 4-5 tiden om morgenen var faren ovre, og
gasterne kunne igen sætte os op i lastbilen.

SKIBSDÅB I SØNDERBORG
Midt på 80-tallet blev det besluttet at marinehjemmeværnets
fartøjer skulle have navne. Der blev udskrevet en konkurrence som
blev vundet af FH Preben Skelgaard fra Aabenraa. De ældre fartøjer der var på vej til at blive udfaset skulle have navne fra astronomien, mens de nyere fartøjer skulle have navne der var knyttet til
modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.
10. september 1988 blev 5 fartøjer navngivet i Sønderborg.
Navngiverne var CH MHD1 KK Herluf (Luffe) Rasmussen og
oberst Jørgen Frederik Edeling.

MHV 24 Patrioten
MHV 25 Sabotøren
MHV 51 Antares
MHV 60 Aries
MHV 62 Carina

Kolding
Fredericia
Vejle
Sønderborg
Aabenraa

(Jørgen Frederik Edeling.)
(Jørgen Frederik Edeling.)
(Herluf Rasmussen)
(Herluf Rasmussen)
(Herluf Rasmussen)

STOP OLIE KAMPAGNEN
Fartøjerne med flag over top linet op i Sønderborg havn.

FH Preben Skelgaard, oberst Jørgen Frederik Edeling og KK
Herluf Rasmussen.

FYRVÆRKERIKATASTROFEN
I KOLDING ONSDAG
3. NOVEMBER 2004
I forbindelse med bevogtningen af det katastroferamte område
blev der ydet ca. 24.000 mandtimer fra hjemmeværnet.
Fredag eftermiddag fik flotillen forespørgsel om vi kunne deltage i bevogtningen af området. Fra flotille 136 deltog lørdag 6.
november ca. 20 mand i bevogtningen af det afspærrede område.
Af de godt 200 frivillige der deltog den dag var omkring 100
fra marinehjemmeværnet. Bakkeskolens aula var fungerede som
mødested og informationslokale for de ramte beboere, og på vej
ud og ind stoppede mange op og fik en lille snak. Mange kom
forhåbningsfulde. Nogle kom glade ud igen med besked om at de
måtte vende hjem. Andre måtte se i øjnene, at de måtte vente en
tid endnu. Mange gav udtryk for taknemlighed for, at vi var til
stede for at holde nysgerrige og tyve borte.

Det hele startede i foråret 2006 hvor Chef SOK Kontreadmiral
Nils C. Wang, iværksatte Stop Olie kampagnen. Den skulle foregå
i perioden 01. juni – 31. august. Da man var ved at være færdig
med planlægningen, fandt man ud af der manglede, personel til at
bemande telefonen.
Nogen der fik den ide, at Marinehjemmeværnet Kunne stille
personel til rådighed.
Fra tanke til handling var der ikke langt. FLT 128, blev først
bedt om at stille personel. Da man hurtig så, at det kunne en
enkelt flotille ikke klare, blev der sendt en opfordring rundt til alle
flotiller i MHD-Vest. I løbet af ca. 2 – 3 uger var planen på plads,
så de første kunne starte vagterne den 01. Juni. Arbejdsopgaverne
bestod hovedsagligt i at passe Stop Olie telefonen, samt skrive
pressemeddelelserne fra oliesagerne og lægge dem ud på Internettet.
HVF 136 deltog med 5 gaster/ KM’er på i alt 12 vagter. Birte
Pedersen, Anna Marie Sandgaard, Allan Jørgensen, Jens Jørn Lund
og Sverre Borgen. Det skal her bemærkes at alle deltagere fik en
personlig hilsen og tak for indsatsen fra kontreadmiral Nils Vang.

ØVELSE ESCAPE
I 1993 fik flotillen kontakt med den tyske marineflyvereskadrille 2
fra Eggebek ved Flensborg og der blev aftalt at gennemføre en fælles øvelse. Udgangspunktet var at tyske flyvere rutinemæssig blev
transporteret til et eller andet for dem ukendt sted i Tyskland
hvorfra de skulle forestilles at være ”nødlandet”, og hvorfra de
skulle finde et kontaktpunkt for at blive samlet op.
Det blev aftalt at ”nødlandingen” af ca. 70 flyvere skulle finde
sted på Broager. Her skulle MHV/ HJV/ LME søge at indfange
flest mulig inden de fandt frem til opsamlingsstedet.
Den lokale presse bragte opfordring til befolkningen om at bruge øjnene og beskrivelse af de udenlandske soldater med telefonnummer hvor der kunne meldes ind, hvis de blev set i området.
Desuden blev der opsat plakater med efterlysning.
I Jydske Vestkysten var overskriften: Tyske soldater kom i uventet nærkamp.
Og videre: Forvirrede tyske soldater troede, de skulle på øvelse
i Sydtyskland – endte i Broager.
Med en enkelt undtagelse blev alle taget til fange og bragt til flotillens KSN. På KSN blev de ”forvirrede” og desorienterede flyvere
taget i forhør: Dein Name, deine Nummer und dein Rang und was
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machst Du überhaupt hier in Dänemark?
Det var vistnok første gang tyske soldater deltog i øvelser til
lands i Danmark efter 2. verdenskrig, og øvelsen blev med variationer gennemført de efterfølgende år under ledelse af HVF 136,
og med deltagelse af de lokale kompagnier, LME og sergentskolen
i Sønderborg.

KOMMANDOSTATIONEN

Flotillens tilholdssted har i alle årene været den gamle marinestation i Nørre Havnegade.
Tyskerne bygget i årene 1905-09 en marinestation og skibsartilleriskole i Sønderborg, og en del af marinestationen er de lokaler
HVF 136 har til huse i dag.
Det indvendige er blevet ændret flere gange. I stueetagen lå der
oprindelig til højre en lille kabys og bag ved et toilet. Ret frem var
der et mødelokale. Til venstre var kommandostationen placeret.
På 1. sal lå FH’s kontor til højre og våbenkammeret til venstre.
I mange år disponerede flotillen over et rum i havnens lagerbygning hvor der blev opbevaret tovværk, smøreolie og lignende.
Senere blev rummet i lagerbygningen overtaget af havnen.
FH’s kontor har gennem alle årene været placeret på 1. sal til
højre. Kontoret blev desuden anvendt til mødelokale for NCSgruppen og KUS-gruppen. Omkring årtusindskiftet kom computeren til flotillen og kontoret kom desuden til at rumme flotillensdataanlæg.
I mange år var flotillen forsynet med depot og våbenkammer,
d.v.s. alt personligt udstyr blev udleveret af flotillen. I 1978 blev
depotet overført til HJD 34’s områdedepot i Søgaard.
Indtil 1981 var våbenkammeret placeret på 1. sal. I døråbningen
til våbenkamret var der lavet en disk som kunne åbnes. Bag disken
residerede Edwin Jørgensen, og der kom ingen andre end Edwin
om på den anden side.
I 1981 blev rokeret om på lokalerne, KSN blev placeret på 1. sal
i våbenkammeret og den oprindelige KSN blev opdelt i et lokale
til våbenkammer og et til messe. En stor del af indretningen blev
udført af Peder Koefod Hald og Edvard Valkær. I messen blev
væggene beklædt med træ, der kom en bardisk og køleskab. Væggene blev dekoreret med antikke våben og gaver af forskellig art.
Langs væggene blev der lavet siddepladser. Messen var i de næste
20 år et samlingssted hvor gasterne kunne sidde og snakke sammen over en kop kaffe, en sodavand eller et glas øl.
I 2002 kom den næste store ombygning. CH MHD1, KK Kurt
Verner fik efter flere års forhandlinger med borgmester A.P. Han62
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sen oprettet lejekontrakt med kommunen der gik flere år frem.
Inden det kom så vidt var vi blandt andet tilbudt opstilling af en
pavillon ved Verdens Ende og lokaler i Havnekontorets bygning
ved Chr. X’s Bro idet kommunen havde ønske om at sanere hele
området langs kajen med tanke på opførelse af boliger.
Efter kontrakten fik flotillen foruden KSN også dispositionsret over ”bygning 12”. 2002-2003 blev der udført forbedringer
på bygning 12 hvor der blandt andet blev indsat nye vinduer og
indrettet våbenkammer. I den gamle bygning blev messen nedlagt,
og der blev i stedet indrettet kabys. I den gamle kabys blev der
opstillet håndvask, og toilettet blev forsynet med brusebad.
Planen var at der skulle indrettes en opdateret kommandostation i våbenkammeret, men da dette blev opgivet af MHD I, blev
skillevæggen mellem våbenkammeret og mødelokalet i stedet taget
ned så der fremkom et stort, vinkelformet mødelokale.
I januar 2005 blev der oprettet en historiegruppe. De første par
år var de henvist til et hjørne i mødelokalet. Året efter blev der
bevilliget en værdiboks og et stålskab til opbevarelse af historisk
materiel, og i 2007 blev det oprindelige våbenkammer på 1. sal
indrettet til mødelokale for blandt andet historiegruppen.
Lejemålet er opsagt 30. april 2014. Nyt domicil bliver formentlig Bygegård.

VÅBENKAMMER OG DEPOT

I mange år var flotillen forsynet med depot og våbenkammer,
d.v.s. alt personligt udstyr blev udleveret af flotillen. I 1978 blev
depotet overført til HJD 34’s områdedepot i Søgaard. Indtil 1981
var våbenkammeret placeret til venstre på 1. sal. I 1981 blev rokeret om på lokalerne, KSN blev placeret på 1. sal i våbenkammeret
og den oprindelige KSN blev opdelt i et lokale til våbenkammer
og et til messe.
I 2002 kom den næste store ombygning. CH MHD1, KK Kurt
Verner fik efter flere års forhandlinger med borgmester A.P. Hansen oprettet lejekontrakt med kommunen der gik flere år frem.
Inden det kom så vidt var flotillen blandt andet tilbudt opstilling
af en pavillon ved Verdens Ende eller lokaler i Havnekontorets
bygning ved Chr. X’s Bro idet kommunen havde ønske om at
sanere hele området langs kajen med tanke på opførelse af boliger.
Efter kontrakten fik flotillen foruden KSN også dispositionsret
over ”bygning 12”. Bygning 12 blev i tiden som marinestation
anvendt som depot for miner og/eller torpedoer.
2002-2003 blev der udført forbedringer på bygning 12 hvor der
blandt andet blev indsat nye vinduer og indrettet våbenkammer.
I mange år disponerede flotillen over et rum i havnens lagerbygning hvor der blev opbevaret tovværk, smøreolie og lignende. Da
flotillen i 2002 fik disposition over ”bygning 12” blev rummet i
lagerbygningen overtaget af havnen.

FLOTILLENS FARTØJER
De fleste oplysninger er bl.a. hentet fra Gunnar Olsens bog om
Marinehjemmeværnets fartøjer samt Henrik Christiansens oversigt
over ”MARINEHJEMMEVÆRNETS FARTØJER GENNEM
60 år”. Den her viste robåd kan have været flotillens travalje.

Y 352/ MHV 63 Cassiopeia. 26. oktober 1956 til 1962 (1961?)
i Sønderborg.
Byggeår: 1938
Værft: Chr. Andersen, Frederikssund.
Dimensioner: 15,3 x 4,8 x 2,4 m. 28 BTR.
Motor: Havde 1958. Hundested motor. 85 HK. 7 knob.

Travalje. 1950 til 1953 i Sønderborg.
Sønderborg disponerede indtil 1953 over et rofartøj, en såkaldt
travalje. Travaljen var bemandet med 8 (10?) roere og en styrmand.

Y 352 blev 26. september 1956 udlånt til MHV og i oktober hovedrepareret i Sønderborg. 1. september 1958 blev Y352
overdraget til Marinehjemmeværnet og fik betegnelsen MHV
63 og blev senere navngivet Cassiopeia. Aprilseptember 1958
omfattende ombygning i Sønderborg, bl.a. nyt dæk og styrehus.
Fik atter nyt styrehus i 1961. 26. oktober 1956 til 1962 (1961?) i
Sønderborg.

DMH 12. 1953 til 27. oktober 1956 i Sønderborg.
Byggeår: 1943.
Tonnage: Ca. 5 BRT.
Fart: 9 knob.
Pinasse, bygget til den tyske krigsmarine med en kraftig
dieselmotor. Det menes, at motorerne oprindelig var bestemt til
montering i kampvogne, men da produktionen af disse gik lidt
i stå i krigenssidste måneder, blev de i stedet sat i disse pinasser,
som MHV modtog. Udlånt til MHV i 1953 og pr. 1.april 1954
overdraget som ejendom.

Y 332/ MHV 60 Aries. 1962 til 24. april 1993 i Sønderborg.
Byggeår: 1937
Værft: D. Pedersen, Sæby.
Dimensioner: 14,8 x 4,9 x 2,3 m. 28 BRT.
Køjepladser: 10. 20 mm MK 1963-1982.
Motor: Havde 1958 Tuxham. 105 HK. 7 knob.
Med sine 31 år i Sønderborg er Aries blevet lidt af en legende i
flotillen. Bygget i som f/f til E.L. Christensen, Sæby med navnet
C.F. Christensen, FN. 518, hjemby Frederikshavn. Med virkSamtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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ning fra 16.5.1940 lejet af Søtransportvæsenet til patruljetjeneste
under Rigspolitichefen, fik betegnelsen R 10. Overgik 1.10.1940
til Søværnets kystbevogtning og ændrede betegnelse til K 4. Den
29.8.1943 lå K 4 på patrulje nord for Raageleje og blev taget af
tyske fartøjer, hvorefter den var i tysk tjeneste til 1945. I 1944
overtog Den Danske Stat ejerskabet og erstatning udbetaltes til
ejeren. 1945 overtog Søværnet igen K 4. Navnet ændredes pr
1.4.1951 til Y 332.
30.11.1956 udlånt til MHV. Den 1.9.1958 overtog MHV
fartøjet som DMH 60. Var 1960 ved HVF 329, Bornholm. Blev
sommeren 1960 repareret på Nyborg Skibsværft. Ny motor ilagt
(Alpha Diesel, 342 V). Var 1962 ved HVF 309/ 136, hvor den
stadig i 1992 gjorde tjeneste. Blev 1988 tildelt navnet ARIES, og
navngivet 10.9.1988 af KK Herluf Rasmussen. Efter udfasningen
i 1993 blev Aries overtaget af Nordborg kommune, omdøbt til
"Alssund", sidst på året 1993 "Hardeshøj."
I 2002 hedder kutteren "Ruth Høyer" af Sæby og fra 2004 "Albatros"
af Hirtshals for siden i søndags (marts 2009) at hedde "Knasten" af
Nyborg.

Byggeår: 1998.
Værft: Søby Maskinfabrik og Skibsværft A/S.
Dimensioner: 23,7 (oa) x 5,6 x 2,0 (agt) m. 80 ts.depl..
Køjepladser: 12. 2- 7,62mm MG
Motor: 2-SCANDIA Dieselmotorer 860 Hk. 1 SCANDIA hjælpem. 110 Hk 2 skruer, 2 ror.
Fart:13 knob.
28. august 1998 i Århus
29. marts 2008 i Sønderborg

MHV 91 Brigaden. Fra 24. april 1993 til 30. marts 2008
i Sønderborg.

Dybbøldag ca. 1980. Foran: Edvard Valkær, Erik Poulsen,
Jørgen Brodersen, Allan Jørgensen, Sonja Damsgaard, Bodil
Hansen, Elvira Nissen. Bagerst til højre: Lone Johansen, Birte
Pedersen.

Byggeår: 1974.
Værft: Sakskøbing Maskinfabrik og Skibsværft.
Dimensioner: 19,75 x 5,7 x 2,5 m. 85 ts.depl..
Køjepladser: 12.

FANE
I 1979 modtog flotillen en fane fra Danmarkssamfundet. Den
officielle indvielse fandt sted den 9. april i Parolesalen på kasernen.
Fanen er siden blevet anvendt ved mange lejligheder, som hvert år
på Dybbøldag den 18. april, bryllupper, begravelser, indvielse af
kirkeskib i Notmark mm.

Afleveret fra Sakskøbing Maskinfabrik og Skibsværft
18. februar 1974.
Marts 1974 i Svendborg.
26. september 1987 på Bornholm.
24. april 1993 til 30. marts 2008 i Sønderborg.
Solgt på auktion 24. april 2008.

MHV 814 Budstikken. Fra 29. marts 2008 i Sønderborg.
64
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Lis og Allan Jørgensens bryllup i Havnbjerg 7. juli 1983.
Tilv.: Sverre Borgen, Lene Gehrke, Lene Feldtstedt, Trine Feldtstedt. Tilh. Bl.a.: Birte Pedersen, Robert Struckmann

ÅRETS FLOTILLE
HVF 136 blev i 1998 og i 2011 udvalgt som årets flotille i MHD1.

Årets flotille 1998. Birte Pedersen, Erik Pedersen, Anna Mariie Sandgaard, Flemming Arnt Mortensen. Harry Ljungström, Jørgen
Brodersen, Hans Chr. Mikkelsen, Stephan Valkær, Allan Jørgensen, Jens Jørn Lund, Michal Lynge.

HJEMMEVÆRNETS FORTJENSTTEGN
1967: Edwin Jørgensen, 1981: Peder Koefod Hald, 1983: Harry Ljungström, 1986: Sverre Martin Borgen, 1989: Edvard Vincent
Valkær, 1993: Anna Marie Sandgaard, 1995: Steen Karlsson, 1996: Ove Stavski, 2000: Allan Jørgensen, 2000: Bent Johannsen, 2006:
Hans Christian Mikkelsen, 2007: Leo Bram, 2009: Michal Lynge, 2009: Birte Andrea Pedersen, 2012: Jens Jørn Lund.
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HVF 241 Odense Kerteminde

Hjemmeværnsflotille 241
Odense/Kerteminde
Flotille 241 stammer historisk fra flotille 14 Nordfyn der i 1949 blev
etableret med divisioner i Odense, Assens, Kerteminde, Bogense og
Middelfart
Historie
1953 blev flotille 14 Nordfyn splittet i to således at den kom
en flotille i Odense under betegnelsen Flotille 314 Odense.
Fra 1973 ændres navnet til Flotille 241 Odense. Ved en større
rokade i 1985 blev Kerteminde sammenlagt med Odense således
at det retvisende navn efterfølgende hav været Hjemmeværnsflotille 241 Odense/Kerteminde.

I

Inden Flotillen i 2012 flyttede til den nuværende adresse på
Tolderlundsvej 3B havde bosætningen været i lokaler ved Elias B.
Muus på Odense Havn. Lokaler ved Gudmund Hansens Bogbinderi på Stærmosevej samt kælderen ved Odense Havn bygninger
på Londongade 1.
Uddannelser, togter og ledsageropgaver har gennem årene fyldt
meget i Flotilles løbende opgaver. Af togter fremhæver Mogens
Damsted Sverige 1960, Norge 1963, Findland 1965, Gotland
1989, Wilhelmshaven, Heiligenhaven 2010 samt sommertogterne
til Læsø og Limfjorden i 2011.
Da kapsejladsen for træskibe var på sit største niveau med over
66
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1200 fartøjer i konkurrence var Flotillen hver år med som ledsagerbåd. Nu er deltagerantallet reduceret markant, så Flotillens
fartøj er kun med ved starten.
Flotillen har også deltaget i en række sømilitære øvelser. Der drejer
sig blandt andet om øvelserne Bæltex, Lokex, Survex, Sarex med
flere.

Flotillechefer:
• 1953-1954: Palle M. Hansen. (Før 1953 var Palle M.
Hansen Flotillechef i flotille 14 Nordfyn.
• 1954-1958: O. J. Sørensen.
• 1958-1968: Viggo Lund.
• 1968-1978: Gudmund Hansen.
• 1978-1985: Steen Karlson.
• 1985-1985: Tormod Tønnesen.
• 1985-1988: Mogens Damsted.
• 1988-2002: Arne Larsen.
• 2002-2012: Lars H. Hansen.
• 2012-?: Torben Skotte Andreasen.
Fartøjer:
• 1953: MJV-M4. En lille tysk P-motorbåd der kun i godt
vejr kunne komme uden for Odense Fjord.
• 1953-1958: DMH 2. En noget større motorbåd.
• 1958-1965: DMH 58. En tidligere fiskekutter der havde
gjort tjeneset i Søværnet.
• 1965-1999: MHV 81 ASKØ. Er n u museumsskib på
Langelandsfort.
• 1999-?: MHV 71 SKORPIUS. Ét af tre fartøjer der blev
bygget af Orlogsværftet til Marinehjemmeværnet i perioden
1957/1958.
• I dag: MHV 801 ALDEBARAN. Marinehjemmeværnet
ældste tjenestegørende fartøj.

De fire foto er optaget under Flotilles toger i 1960erne.

Kilde: Mogens Damsted. Flotillechef 1985-1988.

HVF 242 Østfyn

Flt 242 Østfyn
Skæve historier.
Indledning
år man som ”historiker” eller rettere som arkivforvalter
for flotillen får til opgave at bringe en ”skæv historie”,
så melder spørgsmålet sig: drejer det sig om en historie,
hvor en eller anden er kommet galt af sted, dog med en god slutning, eller skal det være en lidt ualmindelig hændelse, som fik en
afslutning, som blev til gavn for helheden. For ikke at træde nogen
for nær har jeg valgt en selvoplevet hændelse, og må bede læseren
se bort fra ”jeg formen”; men fokusere på resultatet.

N

Hændelsesforløbet
Efteråret 2004 var jeg formand for Marinehjemmeværnets historiske udvalg og besøgte Langelandsfortet i anden anledning. Jeg
faldt i samtale med den daglige leder af museet. Man havde netop
fået tilsagn om overdragelse af Ubåden ”Springeren” og det næste
ønske var nu en Hjemmeværnskutter. Vel vidende at de sidste 2
fartøjer af Ø-klassen netop var udfaset og stod overfor salg til civilt
brug, foreslog jeg vedkommende, at der var mere perspektiv og
historie i at få fat på et af de sidste to fartøjer i det danske søværn,
som havde gjort 2. verdenskrig med, i stedet for en kutter som jo
for størstedelens vedkommende var tidligere fiskekuttere indkøbt
til patruljetjeneste.
Ideen fængede omgående, men hvordan kunne det realiseres. Pla-

nen blev, at museet skulle fremsende en anmodning til MHI KD
Karsten Riis Andersen, og jeg skulle gennem historisk udvalg via
MHI argumentere for at Materielkommandoen overdrog MHV81
ASKØ til museet uden betaling frem for at sætte fartøjet til salg.
Jeg havde i forbindelse med MHV 50 års jubilæum set, hvor
uværdigt civilt overtagne fartøjer kunne komme til at ende, og
vel vidende at MHV 80 var i ret dårlig forfatning med medtaget
agterstævn, skulle det være MHV81 ASKØ, som var målet. Begge
fartøjer lå på Fredericia Bådeværft, rippet for brugbar udrustning
og uden vedligehold, så ved årsskiftet 2004-5 begyndte forfaldet
snart at kunne ses.
Nu fulgte en række samtaler med MHI samt brevveksling, og i
løbet at sommeren 2005 blev resultatet at Materielkommandoen
overdrog MHV81 ASKØ til Langelandsmuseet. I min kalender
står under søndag den 21 AUG et notat ”MHI OK”. Så langt så
godt. Historien var sikret.
Hvad var det så, museet havde fået? Askø lå ved kaj i Fredericia.
Efter afmontering af navigationsudstyr med videre var skroget
rimeligt tæt, maskinen intakt og funktionsduelig, men som det
senere fremgå var gaven ikke særlig præsentabel. MEN basis var
i orden. Fartøjet kunne sejle for egen maskinkraft, og med et
ledsagerfartøj som sikkerhed kom ASKØ til Bagenkop i løbet af
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oktober 2005. Springeren var ankommet og den 25. OKT skulle begge fartøjer tages på land med en stor flydekran. Vejret var rigtigt
efterårsvejr med regn og blæst. Det viste sig ikke muligt at tage fartøjerne op, da kranen ikke kunne fortøjes, så den lå helt roligt, og
optagningen blev udsat. Her et par billeder af ASKØ ved kajen i Bagenkop havn.

Som det fremgår havde 10
måneder uden vedligehold
sat sine spor.
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Nu følger 8 måneders intenst arbejde for museet, som jeg ikke havde aktiv del i, og medio MAJ 2006 dumpede denne invitation ind ad
brevsprækken, og det var med en noget spændt forventning, at jeg ankom til museet den 06. JUN kl. 1100 for at se, hvad man havde
været med til at sætte i gang, og hvad resultatet var blevet.

ASKØ lå på vandet, dog i eget bassin og med støtte under
kølen. Skruen var afmonteret og lå separat. Der var bygget
en fast landgang, så det var muligt at gå ombord og se
broen, banjen, radiorum og kabys.
Cheflugaf og maskinrum var afspærret for publikum af
sikkerhedsmæssige grunde, men det var på smukkeste
måde, museet havde haft held til at bevare det sidste
danskbyggede fartøj af Søværnets flåde, som havde gjort
tjeneste under 2. verdenskrig. Som ekstra sikkerhed for bevaringen er hele opstillingen bygget ind i en hal, så tingene
er beskyttet for vind og vejr og kan sætte minderne i gang
for de mange officerer, som hejste deres første kommando
på en lægtvandsminestryger af Ø-klassen samt de i årenes
løb rigtig mange medlemmer af Marinehjemmeværnet,
som blev uddannet og har gjort tjeneste ombord under
den kolde krig.
Det var så et eksempel på, at en lille uformel meningsudveksling med en museumsleder kan udvikle sig til et
synligt bevis på, at historien kan bevares, og det er med
tilfredshed og en lille smule stolthed at kunne konstatere:
operationen lykkedes og patienten overlevede.
Ejvind
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HVF 243 Faaborg

MHV 60 år HVF 243 59 år

D

et var i
isvinteren
196970. Frosten lagde
Faaborg fjord død,
så den lille Bjørnø
kutter ikke kunne
komme igennem
til øen. Livlinen
til Bjørnø halvanden sømil fra Faaborg var brudt, og landbruget havde brug for at
komme af med sin mælk til mejeriet og grise til slagteriet.
Daværende flotillechef Knud Eigil Hansen (chef 1964-1977)
husker Bjørnøskipperens henvendelse om hjælp: -Nu må du s’Gu
hjælpe, Knud.
–Men vi havde også kun et træskib, fortæller Knud Hansen. Men
hjælpe ville vi. Vi sendte derfor vores kutter på Carl Jolles værft og
fik banket isforhudning på. Og så sejlede vi flere gange om dagen
vinteren igennem til Bjørnø for at holde renden åben for den lille
Bjørnøbåd.. Det kunne vi sådan lige uden videre gøre dengang –
uden at spørge kommandoen, husker han.
Da var det 16 år siden Faaborgflotillen havde fået sin dåbsattest i
form af Marinehjemmeværnsbefaling nr. 2 1953:

c.1. Fra den 1. marts oprettes FL Faaborg, hvori indgår divisionerne
Faaborg, Assens og Ærø. Fra samme dato er DF K.Brorson, Faaborg,
udnævnt til fg. FLCH. Når regnskabsgods for de respektive divisioner
er overtaget fra FL Odense og FL Svendborg, forventes specificeret
indberetning indsendt hertil.
Flotillen fik betegnelsen FL 310.
Men der foregår jo altid noget, før en dåbsattest kan udstedes. Og
det foregik i Svendborg i den daværende FL 15. Herfra opfordrede
man interesserede i Faaborg og omegn til at starte en division i
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Faaborg under FL 15, Svendborg
Og det var en broget flok, der blev grundstammen. Nogle, der
blot ville lære at sejle, nogle der ville lære mere end de kunne i
forvejen, der var en plantageejer og skovrider, politifolk, gamle bidevindssejlere, fiskere fra Dyreborg og Faaborg, en skoleinspektør,
ivrige kapsejlere, fagfolk af alle slags inden for maskiner og teknik.
Senere kom borgmestre sygekassefolk, journalister og buschauffører til. Og sådan er det – folkeligt og professionelt i et stærkt
kammeratskab.
Den nyoprettede FL 310 blev altså stykket sammen af division
Ærø og Faaborg fra FL 15 og Assens fra Odense.
Tidligere flotillechef, Poul Skærbæk, Faaborg (chef 1986-1991)
fortæller i flotillens 40 års jubilæumsskrift, at division Ærø blev
skilt fra som halvflotille i 1. april 1969. 1. januar 1973 skiftede Faaborg betegnelse fra FL 310 til HVF 243 hvorefter division Assens
i 1976 overføres fra HVF 243 til nyoprettede HVF 246 Nordvest
FYN.
15 flotillechefer og syv skibstyper
1953-1954
1954-1954
1954-1955
1956-1963
1964-1977
1977-1977
1977-1981
1981-1986
1986-1991
1991-1994
1994-1999
1999-2001
2001-2005
2005-2011
2012-?

Kaj Brorsen
Knud Frederiksen
C. Johansen
Ole Thorkild Jørgensen
Knud Eigil Hansen
Bent Arne Hjorth
Verner Erik Clausen
Hans Hvidtfeldt
Poul Skjærbæk
Per Skou Christensen
Carsten Nielsen
Claus Pedersen
Henrik Ærenlund
Claus Pedersen
Jan Clausen

Rivende udvikling
Med skiftende flotillechefer ved roret og som solide ankermænd
har flotillen gennemgået en forrygende udvikling båret af frivillige, engagerede gaster og befalingsmænd gennem samfulde 60 år.
Ganske vist er dåbsattesten ”kun” 59 år gammel, men det er mere
end 60 år siden en tidligere modstandsmand og plantageejer Kaj
Brorsen samlede 30 mennesker i sine stuer på ejendommen ”Høbbet” mellem Faaborg og Korinth og gav startskuddet til flotillen
i Faaborg. Som nævnt på opfordring af FL 15 i Svendborg og
med ”dåbsattesten" til følge. Dengang var navnet ”Det maritime
Hjemmeværn,” og man talte om marinekompagnier til vi fik fores
endelige navn: Marinehjemmeværnet, hvis 60 års jubilæum, vi nu
fejrer.
60 år gennem hvilken flotille 243 har haft eget minørhold på
fire mand – meget passende mindre end 10 år efter Verdenskrig
II sluttede. Fire medlemmer af HVF 243 havde i 1973 det store

sprængningscertifikat. Det var våbenmester Verner Clausen
(senere flotillechef 1977-1981), sergent Poul Rasmussen, sergent
Arne Rasmussen og gruppefører Bent Petersen. I den tid dukkede
stadig bomber og ammunition fra krigen op i flotillens overvågningsområde i det Sydfynske mellem øerne.
Kvindelige marinere
Flotillen voksede og bestod i
mange år af en sø-division,
en våbendivision, en faglig
division og en kommandodivision. I dag består Hvf
243 af en sødivision med tre
besætninger. Flotillen er fulgt
med tiden og har tilpasset sig
nutidens behov.
I flotillechef Knud Frederiksens korte periode i 1954
startede ”Kvindelige Marinere” en afdeling i Faaborg til
betjening og bemanding af kommandostationen på Faaborg havn.
Her sikrede de kommunikation, førte plot og sikrede, at kommandovejene blev overholdt. De forblev på deres post indtil strukturændringer i systemet mindskede behovet for deres indsats.
Våbendivisionen fik i en periode sit eget hundeførerhold. Hundeførerne skulle vise sig at være et særdeles effektivt våben. Under en
øvelse skulle engelske frømænd angribe Faaborg. Englænderne forlod deres gummibåd ude i fjorden, svømmede usete ind til molen
og entrede næsten lige så usete op på den. Hundene var over dem
uden så meget som en lyd. Og englænderne blev, hvor de var – på
kajen. Senere flotillechef Hans Hvidtfeldt (1981-1986) hæmmede
i øvrigt en sådan engelsk frømands karriere ved at finde frem til
hans id-papirer i en hemmelig lomme på indersiden af hans bælte.
Sådan en SAS-mand må ikke lade sig tage til fange og slet ikke
afsløre sin identitet.
I perioden under Knud Hansenn (1964-1977) var mottoet:
”Nær på.” Det var det tætte samarbejde med lokalsamfundet som
socialdemokraten og sygekassemanden satsede på. Han lovede folk
uddannelser, når de meldte sig ind i Marinehjemmeværnet. Et
hverveparameter, der stadig er aktuelt. Hver og en af de 15 flotillechefer er Marinehjemmeværnsmænd med hver deres principper,
som gennem årene har måtte tilpasse sig samfundets udvikling,
systemets strukturændringer og nye opgaver – ikke mindst efter
den kolde krigs ophør. I dag med kontraktbundne opgaver for søværnet, det civile samfund og meget administration mod tidligere
tiders mere fleksible og individuelle måder at gøre tingene på.
Fra katotekskort til EDB og PC
Netop i jubilæumsåret fik HVF 243
ny flotillechef. Afgående chef, kaptajløjtnant, Claus Vinberg. Pedersen
(51 år), har i den anledning gjort sig
nogle tanker om sine 25 år i flotillen:
Der er sket mange forandringer i
min aktive karriere i FLT 243 ∙ lige
fra gamle kartotekskort, breve osv.
til edb med e-mail der indeholde en
masse informationer, edb programmer og systemer der skal opdateres.

Opgaverne har udviklet sig med lynets hast og har givet masser af
udfordringer. Fra at sejle som overvågning for militæret til at udføre samfundstjenester som bl.a. miljø ∙ sejlads for SKAT og Politi
∙ søredninger ∙ bevogtning m.m.
Uddannelserne i HJV er blevet mere tidskrævende, dette skal
forenes med en travl og stresset hverdag på arbejdsmarkedet og en
familie der skal fungere.
Der er kommet mere administrativ kontrol og økonomisk styring.
I dag står vi midt i en verden der er i vækst og samtidig med har
den økonomiske krise gjort sit indtog. Dette medfører mange
politiske beslutninger og tilpasninger, der bevirker besparelser i
udførelsen af flotillens virke.
FLT 243's forhold til vores samarbejdspartnere er super godt.
Det er i sig selv et kæmpe arbejde, der skal udføres, men det er et
”must” hvis en flotille skal fungere optimalt. For vores vedkommende nyder vi de mange goder ved samarbejdet med FaaborgMidtfyn Kommune og skiftende tiders havnefogeder. Vores skib
og flotillehus har nok Danmarks bedste beliggenhed ca. 5 meter
fra hinanden og en rigtig god havneplads. Vi har et godt renommé
hos de lokale foreninger og dette giver et værdifuldt afkast i forbindelse lokale arrangementer, medlemshvervning mm., samtidig
med er det med til at sætte Sydfyn og ikke mindst Faaborg på
landkortet, hvilket resulterer i nye menige. Andre samarbejdsparter som også er meget vigtige er SKAT, Politi, Falck og pressen.
Den yngre generation i FLT 243 er godt i gang. Unge kommer til
– kunsten er at beholde de nye unge menige, som melder sig ind.
De er nogle sprudlende ildsjæle, som er vokset op i en teknologisk
hverdag med de mange materielle goder og valgmuligheder. Vi
skal samtidig med huske på, at der også skal være plads til de lidt
ældre og erfarende – disse to generationer skal forenes og kunne
samarbejde på en god måde. Her er vigtige nøgleord:
Vi skal huske at bevare det sociale – det er hele drivkraften; kendskabet til forskellige typer mennesker, hvad er du bedst til i den givne
situation (stærke og svage sider, huske der en familien bag samtidige
med, at der skal udføres en proffessionel opgave.
Som chef skal du kunne skære igennem, hvordan er retningslinjerne og normerne, kende kommandovejen, samarbejde og formidle
dette videre på en god måde.
Flotille 243 giver hver enkelt en stor kompetenceudvikling.
Min egen oplevelse af den personlige udvikling, der sker med en
fra at deltage som menig til FH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udføre opgaverne
Kunne holde en tale
Ordstyrer på møder
Kontakten til højere myndigheder både mundligt og skriftligt
Uddelegere opgaver
Inspirere og motivere
Gå forrest selv, uanset hvad der skal laves
Bevare overblikket
Samarbejde både om gode og dårlige episoder
Netværk
For til slut at ende med et godt socialt samvær

Vi skal huske på at det er frivilligt arbejde der udføres, så det
kan være en krævende balancegang, at få det hele til at gå op i en
højere enhed.
Min tid som FH i 243 i Faaborg har været lærerig – så jeg vil altid
kunne mindes det, som noget jeg ikke ville have været foruden,
og huske, at der også skal nye kræfter og ideer til for at udvikle
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en Flotille. I dag er jeg næstkommanderende i en besætning i
FLT 243 og bruger mange af de redskaber jeg har fået i FLT 243
i mit daglige, civile arbejde bemærker tidligere flotillechef, Claus
Vinberg Pedersen.
Han har overdraget roret til sin næstkommanderende, der nu
bærer chefens rang, kaptajnløjtnant Jan Clausen:

Ny chef
Som min forgænger i chefstolen, Claus Vinberg Pedersen så rigtigt
anfører, har flotillen sammen med det øvrige Marinehjemmeværn
undergået store forandringer hen over tid. Den største milepæl var
da muren faldt i Berlin og den kolde krig ophørte. Det har gennem alle årene været en opgave i sig selv at trimme flotillen så den
bedst muligt kunne honorere de opgaver, der blev os pålagt. Hvor
Claus stoppede fortsætter mit arbejde med at trimme flotillen.
Den store udfordring her er den svære balance mellem at være et
frivilligt værn og at være en professionel organisation i en militær
struktur. Vi råder Gud ske lov over en fast kærne af officerer og
besætningsmedlemmer, der forstår begebet mødepligt i en udvidet
context. Skismaet er, at den aktive Marinehjemmeværns mand eller kvinde - i henhold til sin kontrakt - ikke er forpligtet til at yde
mere end 24 timers tjeneste årligt efter endt uddannelse.
Frivillig og professionel
Men for at løse det moderne Marinehjemmeværns opgaver er
hvert enkelt besætningsmedlem nødt til at være professionel i den
funktion han eller hun har. Nogle bestrider endda flere funktioner.
Professionalismen kan ikke opretholdes med 24 timers tjeneste om
året. Det er en vedvarende opgave at skabe og fastholde motivationen hos den enkelte til at agere professionelt. Det snerper hen
ad mødepligt ud over de 24 timer. Det har vi ikke belæg for at
kræve, men vi kan jo prøve at skabe grobund for, hvad man kunne
kalde en frivillig mødepligt.
Vi arbejder med moderne og tungt grej når vi skal bjærge mennesker og materiel i nød på havet og når vi skal hindre miljøkatastrofer ved olieudslip på havet. Det kræver specialister på alle poster.
Og vi skal kunne optræde professionelt for at opretholde den respekt, vi gennem de seneste årtier har oparbejdet i det omliggende
samfund. Det er mine visioner for flotille 243, nu hvor vi i 60-året
tager hul på et nyt Marinehjemmeværns årti. Vi råder i dag over
tre besætninger, som er klar på en times varsel til at rykke ud - og
ofte er vi ude af havnen på 30 minutter, efter alarmen er gået. Det
synes vi er professionelt og det er vi stolte af.
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Fra travaljer til patruljefartøj
De 15 flotillechefer har gennem tiden rådet over tre travaljer og
en motorbåd i de første mange år. Motorbåden fik flotillen fra
toldvæsenet. Det var Kejser Wilhelms gamle chalup fra 1920 med
rødt plys på sæderne og billede af den tyske kronprinsesse på skottet. Skrognummeret var DMH 7 med navnet ”Argus.” Iøvrigt et
passende navn til en flotille, hvis opgave er at se og melde. Argus
var en skabning med 100 øjne i den græske mytologi. Senere fik
flotillen lidt større trækuttere – 50’klassen, senere igen de første
havgående kuttere – 60’klassen, der blev ombygget til Marinehjemmeværnet, 70’klassen bygget direkte til Marinehjemmeværnet. Så kom 90’klassen i stål – dybgående slingrekasser, der oprindeligt var tegnet til at skulle være længere, men som blev kortet
ned af sparehensyn. I en årrække hed vores skib MHV 85 – en
tidligere minestryger fra Søværnet. I skrivende stund hedder væres
skib MHV 808, LYRA – en 800’klasse med moderne komfort
og plads til 12 mand i køjerne. En tre meter længere udgave – en
900’klasse med flydespærringer om bord er på vores ønskeseddel.
Fåborgenserne var med os
Også det, at ønske sig nyt materiel, er en del af Hvf 243’s historie. I de første år blev der indsamlet 3000 kroner blandt byens
borgere. For de penge købte flotillen en tysk kuttermodtager og
en modtager fra en bombemaskine og så lod man radiotekniker
Schmidt bygge en sender på 50 watt. Det hele blev installeret på
havnefogedens kontor og kommunen gav tilladelse til, at der blev
rejst en antennemast. Det var den eneste sender i Marinehjemmeværnet, der var godkendt af søværnet. Også P&T godkendte
stationen, der fik kaldesignalet NANCY 190. Til at betjene radiostationen havde flotillen to radioamatører med licens – Schou
Hansen og Ejner Rasmussen. Den måtte senere skiftes ud, da
Danmarks Radio begyndte at sende fjernsyn. Faaborgs borgere,
der havde bedkostet radiogrejet var utilfredse med at fkernsynsbilledet forsvandt, hvar gang, der blev trykket på sendetasten.
Det frivillige engagement, seriøsitet, professionalisme og tætte
relationer til lokalsamfundet har alle årene igennem været bærende
elementer og forudsætninger for løsning af vores mange opgaver.
Fartøjerne
DMH 7 ARGUS
DMH 54
MHV 92 HOLGER DANSKE
MHV 85 HJORTØ
MHV 70 SATURN
MHV 94 RINGEN
MHV 808 LYRA

1952
1958
1975
1980
2000
2005
2007

HVF 243's flotillehus og MHV 808, "LYRA" i Faaborg havn

Nyt fartøj hentes
Beretning om afhentning af MHV 92
Af: Bent Christensen
En fredag aften i starten af april 1975 var vi
en besætning på 8 – 10
mand som var taget til
Flådestation Korsør for
at hente det helt nye
fartøj MHV 92 til Fåborg. Det skulle afløse
MHV 74 som kom til
Fredericia.
Besætningen blev ledet
af sødivisionsfører
Pedersen (husker ikke
hans fornavn) som til
daglig var mester på
Svendborg Værft, og
motorpasser var Johannes til daglig kranfører
på Fåborg Havn. De
øvrige besætningsmedlemmer kan jeg ikke huske navnene på.
Jeg husker ikke nøjagtig hvordan vi blev fragtet til Korsør, men
mener at vi var med taxi til Nyborg. Vel ankommet ombord blev
fartøjet gennemgået for os af fartøjsofficer Poulsen fra distriktet.
Lørdag startede vi ud fra Flådestationen i flot forårsvejr med sol og
meget lidt vind. Jeg kan huske at det gik stille og roligt, for roligt,
for Poulsen kom på et tidspunkt på broen og spurgte om ikke der
skulle mere fart på. Det viste sig at skruestigningen ikke var stor
nok og efter justeringen øgedes farten til max.
Der var meget at sætte sig ind i på den tekniske side for dem som
havde med motor at gøre. Jeg var på daværende tidspunkt uddannet signalgast, og begyndt at læse til kystskipper ved Danmarks
Brevskole, så for mig var det mest interessant med det navigatoriske isenkram. På daværende tidspunkt var der ingen omskoling til
nyt, hverken for motorfolk eller navigatører, så det var bare med at
suge Poulsens guldkorn til sig.
Vel hjemme i Fåborg stod mange inviterede med flotillechef Knud
Hansen i spidsen på kajen for at modtage flotillens nye fartøj, idet
der var officiel overdragelse af det nye fartøj til flotillen.
På daværende tidspunkt var jeg i Division Assens og var som den
eneste fra Assens med til at hente det nye fartøj.
Senere på måneden var jeg med til at modtage MHV 92 i Assens
da den skulle præsenteres der.
Billederne er fra henholdsvis efter ankomsten til Fåborg og ved
præsentationen i Assens.

oplysninger om skibstype, antal, kurs og fart, skorstensmærker
og eventuel dækslast. Observationsmeldingen til Langelands
Marinedistrikt om et russisk fragtskib i Langelandsbælt med en
dækslast af lange cylindriske rør indvarslede Cuba krisen, der fik
Verden til at holde vejret. Russerne var i gang med at opbygge en
raketbase på Cuba hvorfra mellemdistanceraketterne kunne nå
Washington DC. 13 uhyggelige dage i november 1962 medens
Ole Thorkild Jørgensen var flotillechef i Faaborg, 1956-1963.
Og hjælpen til det civile samfund er igennem tiderne blevet udført
udført med entusiasme. Det være sig søredning, bjærgning af
grundstødte, bugsering af en uheldig frtidssejler for ikke at nævne
ambulancesejlads til øerne i det sydfynske øhav
Endnu en fødsel
Klokken 02.15 en blæsende nat for manmge år siden i Faaborg
ringer telefonen hos Flotillechef Knud Hansen. Gennem røret
hører han en umiskendelig Lyø-dialekt fra en bekymret mand:
-Knud, du må komme nu - fødslen er gået i gang.”
Det tager en lille time for Faaborgs marinekutter at sejle til Lyø,
så nu skal det gå stærkt. Knud Hansen vækker doktor Hansen,
der søvnigt mener, at det ikke er hans patient. Knud Hansen
replicerer, at det er det nu, og ringer videre til borgmester Richard
Hansen.
De tre gange Hansen stævner ud af Faaborg i uroligt vejr.
På Lyø bro holder en traktor med den højgravide kvinde som
hjælpes ned om læ medens MHV 54 hamrer mod bolværket.
- Så er det nu, siger Knud Hansen til husbond - vi kan ikke ligge
her. Båden bliver slået i stykker."
- Jeg skal ikke med, siger manden, jeg skal hjem til kreaturerne.”
Lægen bliver nede om læ hos kvinden, men stikker hovedet op
da MHV 54 en halv time senere er på højde med Dyreborg: - Nu
sker det... jeg skal have hjælp hernede.
Ingen af de to gange Hansen på broen bryder sig om den slags.
De vægrer sig begge, men borgmester Richard Hansen skærer
igennem og siger til sin chef: -Det må være dig lille Knud. Du er
jo ved sygekassen.
MHV 54 stamper sig uroligt gennem søerne og flotillechef og
fartøjsfører Knud Hansen begynder midt i kvindens stønnen
at spekulere på navngivning og forklaring på tilføjelse til besætningslisten af en person – i rum sø. De nåede dog havn og den
ventende ambulance. Kvinden fødte umiddelbart efter ankomsten
til sygehuset. Den lille dreng er nu voksen og besøger af og til den
gamle flotillechef, Knud Hansen - i jubilæumsåret flotillens ældste
medlem.

Opgaver
Vi blev født i kold-krigstiden. Bevogtning af havne og egne fartøjer havde stor prioritet. Endnu større prioritet havde vores opgaver
til søs med at se og melde. Stribevis af observationsmeldinger blev
sendt til Langelands Marinedistrikt, som vi i begyndelsen hørte
under. Senere blev det Sundets Marinedistrikt. I dag Kattegats
Marinedistrikt og Søværnets Operative Kommando.
Vores skærpede opmærksomhed gjaldt russiske fiskeskibe med
usædvanligt mange antenner på styrhustag og master. Også fragtskibe blev meldt ind. Og alle observationsmeldinger indeholdt
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HVF 244 Svendborg

Marinehjemmeværnets
jubilæum i 2012. fra flotille 244

Som vandt klokken ved Lam konkurance

Svendborg Holdet inden spisningen

Et par gaster på trappen inden spisning Lørdag aften

Hele Svendborg holdet som vandt

Svendborg Holdet som vandt klokken
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Maskinrummet på MHV 91

Farm. Preben Foged i Maskinrummet på MHV 91

Maskinrummet på MHV 91

Hjælpe Motoren i MHV 91
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Den sidste Chef skifte med PB Olsen som døde dagen efter

Volmer Strange skyder med pistol Vores FH på det tidspunkt

Den sidste Chef skifte med PB Olsen som døde dagen efter

Mogens Jørgensen og knud Skov Jørgensen I helikopter

Gulvlægger Erik Pedersen
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FH Mogens Jørgensen lægger and
til Skydningen med maskin geværet.

Henning Storm Jensen og Peter Kruse taler sammen

Mogens Jørgensen tager sigte og rammer.

Afdøde Farmer Kjeld Skov

Der skydes
igen på MHV
91 af Poul
Pedersen Niels
Møller og
Keld Skov.

Mogens Jørgensen klar med maskingeværet.
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Henning storm jensen's
70 års dag hjemme hos
ham selv Peter Kruse
Knud skov Jørgensen og
et ældre medlem

Henning storm jensen's 70 års dag på MHV 91

Der arbejdes på dækket af MHV 91 af Niels
Møller Poul Pedersen og Kjeld skov.

Der er møde i MHV 80 Lasse
Andersen Mogens Jørgensen
Knud Engelbrecht Knud skov
Jørgensen og Jan Rohmann.
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Storms 70års dag Knud skov Jørgensen Jan Rohmann Henning
Storm Jensen Birte og hendes mand John Nebbelund Allan
Wied Claus Freuchen

Pistoler lades og af lades

Pigerne arbejder vi vandt klokken

Niels Møller og Farmer Kjeld Skov skyder

En fra Pet efterretningstje. renser fisk
som han har spiddet
i vandet
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Folk fra PET.
og OK Markard
får sig en snak

Balvfemser på Række

MHV 80 i søen

MHV 91 I søen
MHV 72 I søen
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Luna i sne

Luna og hendes
besætning

KDOBM P. Foged bliver trukket op i Helikopteren

Luna i aften solen
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Tank skibs Kaptajn Tommy Thomsen

P. Foged ved Helikopteren

Luna i Søen

Luna i hårde sø
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Luna Dækket af is

Tegns overrækkelse i flt 244

Tegns overrækkelse i flt 244.Karl-Johann Nadolny Arkitekt
Flening Kenneth Møllebæk Lone Jerk Preben Foged

Dem der havde fået et tegn. Flening Kenneth Møllebæk Lone Jerk og Preben Foged

Sammenkomst ved Overrækkelsen

Leif Kronhorst og Niels Møller

Folk hygger sig ved uddelingen af tegn

Et ældre billed fra uddeling af tegn.
Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

|

83

HVF 246 Nordvestfyn

F

lotille 243 Fåborgs division i Assens var vokset stør fra 8
medlemmer i 1972 til 78 medlemmer i 1976, hvor
MHV 15 var til rådighed i sommer halvåret. Med det
styrketal var det i sommeren 1976 helt naturligt at der
blev taget afsæt til oprettelse af en selvstændig enhed, og distriktsleder P. B. Olsen begyndte at undersøge mulighederne.
I starten af 1975 var Middelfart, der tidligere var en division under Fredericia, blevet selvstændig som halvflotille 246 Middelfart,
men styrketallet var i sommeren 1976 nede på 42.
Oplæg fra Marinehjemmeværnsdistrikt 2 var, at HHF 246 Middelfart og Flotille 243 division Assens blev lagt sammen, så der
kunne oprettes en helflotille.
Forhandlingerne og betingelser for sammenlægningen af de 2
enheder blev ført i Hjemmeværnsdistrikt 41 Nordvestfyns lokaler
på Jernbanevej i Middelfart. Den nye flotille 246 Nordvestfyn

blev oprettet med start 1. december 1976 og dækkede et område fra Hasmark i nord til Helnæs i syd. Ved oprettelsen bestod
flotillen af 126 medlemmer og havde kommandostation på loftet
af Hjemmeværnsdistrikt 41 i Middelfart. I Assens udgjorde en
gammel skurvogn overfor skibsværftet både kommandostation
og mødelokale. Af sejlende materiel var enheden tildelt 2 fartøjer
! MHV 15 og MHV 54. Der var begrænsninger på sejlads med
MHV 15 – kun sejlads i sommerhalvåret. Ind imellem kom der
også begrænsninger på hvor langt ud vi måtte sejle med MHV 54.
Endvidere overtog flotillen 3 gamle og faldefærdige kystudkigsstationer på henholdsvis Helnæs, Tvingsbjerg og Bågø.
I 1978 blev de 2 fartøjer udskiftet med den første af de helt nye
fartøjer til Marinehjemmeværnet MHV 20, et fartøj flotillen
havde stor glæde af indtil den i 1997 var nedslidt og blev udfaset,
hvorefter flotillen fik MHV 23 som var endnu mere nedslidt end
den vi afleverede. Men allerede i 2000 blev MHV 23 udfaset til
fordel for MHV 817 som her i 2014 stadig er ved flotillen.

HVF 251 Kalundborg

KALUNDBORG
-Jubilæumsudgave-af KIB

1950

60 år
2010

MHV 56
Det var et tilsvarende skib flotillen
sejlede med, som det første
Navn og nr var MHV 53

35. årgang nr. 3 juli kvartal 2010
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HVF

251

FLOTILLEN I FJORDEN VED DE FEM TÅRNE
Herværende jubilæumsudgave af HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 251s kvartårlige informationsblad, er en hilsen til
alle flotillens gaster (M/K) og til flotillens samarbejdspartnere i anledning af flotillens 60 års jubilæum.
Indholdet i denne udgave må ikke betragtes som en
fuldstændig historisk redegørelse, men som glimt fra flotillens virke gennem 60 år.
Flotillen blev oprettet af borgere i Kalundborg, der
levede i ”den kolde krigs”-tid med erindring om fem år,
hvor man havde været bundet på mund og hånd. Enkelte
havde endog deltaget i kampen for friheden. Det var med
tanken om, at dette aldrig måtte ske igen, at disse borgere
gik ind i det store pionerarbejde, som det var, at starte en
flotille op på bar bund.
Et arbejde der resulterede i, at man oftest måtte tilsidesætte familie og venner. Et arbejde under vilkår, som de
fleste i dag vil betakke sig. Men arbejdet har båret frugt,
og nu 60 år efter eksisterer flotillen stadigvæk på grundlag
af de ideer man startede på.
Gennem årene har flotillens opgaver været mangfoldige
og har i tidens løb bevæget sig fra at være et egentligt
værn imod en udefra kommende trussel mod Danmark, til
i dag primært at være rettet mod assistance til samfundet
og den maritime sikkerhed i de danske farvande.
Til slut vil jeg gerne give udtryk for både taknemmelighed og glæde over det mig betroede ansvar som chef for
HVF 251 og sende en hilsen og tak til alle de der frivilligt
gennem årene, har gjort det til en livsstil - at være med til
at bevare FREDEN I FRIHED
Flotillechef:
John Egemar Andersen
ET HISTORISK
TILBAGEBLIK af afdøde Jack Høyer
år jeg nu skal skrive om, hvordan flotillen blev oprettet
her i Kalundborg for 60 år siden, så er der mange huller
i min hukommelse, men med tak til mange ”gamle”
flotillegaster og KMere (Kvindelige Marinere), er det lykkedes at
stykke det sammen. Men inden jeg starter, vil jeg fortælle lidt om
baggrunden for oprettelsen af flotillen.
Officielt startede Det Maritime Hjemmeværn (DMH) først i
1952. I slutningen af 40erne var Søværnet noget i tvivl om, hvilke
opgaver, der kunne stilles en maritim enhed af Hjemmeværnet
(HJV), men daværende kommandør E.M.Dahl blev beordret til
at tilrettelægge den maritime del af 1948-loven om HJVs ordning,
og her fik han god hjælp i orlogskaptajn (OK) Th. Bjerre, og det
var ham der kom til at præge de første år i Det Maritime Hjemmeværn.
Det var jo ikke alle i HJV, fra divisionschefer og nedefter, der
var lige begejstret ved at skulle afgive folk til ”de blå”. Så derfor
rejste OK Bjerre land og rige rundt for at oprette flotiller, og ikke
mindst finde egnede ledere. Der blev fundet ledere i store, såvel
som små havnebyer, og der var enorme opgaver at gå i gang med.
Uniformer - udrustning og våben - en blanding af svenske infanterigeværer og tyske efterladte. Ammunition var en mangelvare
på grund af de forskelligartede våben og deres kalibrer, og helt galt
var det med øvelsesammunitionen. Men det værste var vel nok,
at flotillerne ikke havde noget at sejle med. Man fik nogle enkelte

N

motorbåde at starte med. Først måtte man have kvalificerede
fartøjsførere, f.eks. Fhv. søfolk - lystsejlere og mange andre, der
skulle omstille sig fra civil til orlogsmæssig brug af fartøjerne samt
motorpassere.
Flotillerne førte en brav kamp, for at få det til at køre. - så skete
det at OK Bjerre fandt Slipshavn. Et egnet sted til uddannelse af
flotillernes mandskab.
Nu blev DMH officielt startet med kommandør (KD) G.E.C
De Lichtenberg som chef. Det at skulle etablere en så stor organisation fra bunden, var en kæmpe opgave, men ved hjælp af
entusiastiske officerer, som havde den rette indstilling til forsvar og
hjemmeværn, lykkedes det.
For Slipshavns vedkommende var det begrænset, hvad søværnet
kunne stille til rådighed af officerer, men det var en lykke, at de
der kom, gik ind for hjemmeværnstanken, og de var utrættelige
med deres hjælp - viden, råd og omsorg for alle de gaster, der stillede til kursus.
Jeg glemmer aldrig mit første kursus på Slipshavn i 1952.
Radiokursus A, den første skoletime. Næstkommanderende
(NK), Kaptajnløjtnant (KL) Georg Nielsen kom ind i klasseværelset. Han gik nogle skridt frem og tilbage, med kasketten nede
i panden og skulede til os alle sammen. Han så godt sur ud, så vi
tænkte, hvad mon vi nu skakl udsættes for. Så kom det tørt med
en kraftig kommandostemme: ”Der skal ryges”. - Et latterbrøl og
tonen var lagt an. ”Onkel Georg”, som han blev kaldt, viste sig
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at være en rigtig dygtig officer, der krævede noget, men en mand
med hjertet på rette sted og var alle meget behjælpelig.
Han introducerede os nu for ”Kuglelynet” - jeg kan ikke huske
hans virkelige navn, men han var en officer fra DMH’s egne rækker. En trind og rund mand, der forstod at lære fra sig med humor
og et blink i øjet. Ja, - det var en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. MEN DET VAR STRENGT. Udpurring 0700 - skafning og
derefter mønstring 0800 - så undervisning til 1200 - skafning til
1400 - igen undervisning til 1700 - skafning til 1900 og så igen
undervisning til 2200. - Diverse vagter á 4 timer om natten. Træt
var man efter et sådant kursus, men man helmede ikke før man
atter kunne komme tilbage til Slipshavn.
På sin rejse rundt i landet nåede OK Bjerre så til Kalundborg
den 1. Juli 1950. Ved et sammenkaldt møde på jernbanehotellet
for en indbudt kreds af Marineforeningen, Fiskeriforeningen og
Sejlklubbens medlemmer, fortalte OK Bjerre om Det maritime
Hjemmeværn, og om oprettelser af flotiller forskellige steder i
landet, og om eventuelle planer for Kalundborgs vedkommende.
Der blev nedsat et udvalg, bestående af skipper N.J. Nielsen,
(Galeasen ”IB”), fiskerskipper Albert Petersen og dennes søn Willy
Schou Petersen. Den 8. Juli indstillede dette udvalg skipper N.J.
Nielsen til leder af DMH i Kalundborg, og i løbet af kort tid
udnævntes han til chef (FH) for Flotille 9 Kalundborg.
Det var en begyndelse med store vanskeligheder, for man havde
stort set intet at starte med. Ingen uniformer, ingen våben, intet
skib og heller ikke mange gaster. Men efterhånden fik man sat lidt
skik på det hele, og i løbet af et års tid var 20-25 mand iklædt.
Uniformerne der bestod af bukser og busseronner samt skråhue,
var syet af holmens tykke vinterklæde. De var tunge som bare
pokker. Man skulle have seler på, for ikke at bukserne faldt ned
om benene på en.
Så skete miraklet - vi fik et skib - en travalje - vandet blev roet
tyndt i houet i et par måneder. Så blev den returneret, den var
ikke helt i orden - så fik vi geværer, og der blev holdt skydeøvelser
hos gårdejer Gunnar Clausen, Mosbjerggård.
Der blev startet et navigationskursus med lods Ejner Jensen
som instruktør. Holdet på en fire - fem mand gik til eksamen på
navigationsskolen i København. Gukldsmed Joh. Møller hørte
tilfældigt navigationsdirektør Guldhammer sige til en af censorerne: ”hvis disse amatører ikke kan deres kram, så lad dem
dumpe”. - Men der var læst flittigt, så de fleste kunne rejse hjem
med betegnelsen: KYSTSKIPPERE.

En af de type skibe FLT 251 har sejlet MHV 66
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Men et er et søkort at forstå - et andet skib at føre. Så derfor tog
de fleste gaster til SLIPSHAVN for at erhverve mere kunnen, ikke
alene navigatorisk, men også orlogsmæssigt. I sommeren deltog
bl.a. skipper Niels J. Nielsen, guldsmed Johs. Møller og fisker
Willy Schou Petersen i et kursus på SLIPSHAVN. I en sejlads
med 2-3 kuttere, førtes den første kutter af en søløjtnant (SL).
Ombord var skipper Nielsen, Johs. Møller, Ib Randers og en gast
under dæk i maskinen. På den næste kutter var bl.a. Willy Schou
Petersen. Ved et uheldigt sammentræf stødte færgen ”BROEN”
ind midtskibs i den første kutter, der straks begyndte at tage
vand ind og synke. Skipper Nielsen stod i døren til styrehuset og
blev slynget overbord, Johs. Møller var på dækket og sled med
skylightet for at få det af, så motorpasseren kunne komme op.
Hvad motorpasseren hed kan jeg ikke huske, men han blev kaldt
”Zatopek”. Han råbte til Johs.: ” hvad f…… skal det her være rent
tjenstligt?”.
De efterfølgende fartøjer fik samlet de forliste ombord - sejlet dem til SLIPSHAVN og transporteret videre til sygehuset i
Nyborg. De blev alle på nær skipper Nielsen, udskrevet kort efter
indlæggelsen. Det viste sig, at han havde været helt under bunden
af ”BROEN” - og som han senere fortalte ved søforhøret, ”jeg kan
garantere for at ”BROEN” er helt ren i bunden”. Skipper Nielsen
overlevede uheldet, men han havde fået sit knæk, idet han døde i
foråret 1953.
De første år, før DMH blev officielt oprettet, bragte også stridigheder om flotillens tilhørsforhold. Den lokale kompagnichef
havde den opfattelse, at den var undergivet ham, og da flotillen
(FLT) på foranledning af Storebælts Marinedistrikt (SBM) havde
søgt kommunen om midler til afvikling af engelsk skibsbesøg, følte kompagnichefen sig foranlediget til at irettesætte skipper Nielsen. Da SBM blev opmærksom på dette, sendte man en skrivelse
til kompagnichefen og belærte ham om kommandoforholdene.
Efter skipper Nielsens død, overtog toldbetjen Tage Bjørn
kommandoen over FLT’en, men da han, et lille års tid efter, blev
forflyttet til et andet tolddistrikt, udnævntes guldsmed Johannes
Møller til chef. Imidlertid var nogle gaster fratrådt, og man var
nede på en styrke på 18 mand. Det store administrative arbejde,
der allerede dengang, krævedes af en FH, blev for meget for Johs.
Møller, til den lille styrke vi nu var, så efter aftale med DMH,
blev vi decimeret til en division (DIV) og underlagt FLT316
i Korsør. FH for FLT’en i Korsør var skibsfører Erik Nielsen.
Nielsen havde deltaget i sidste verdenskrig i Royal Navy - havde
bl.a. deltaget i angrebet på Narvik i 1940 og var højt dekoreret.
Vi fik et godt samarbejde med Erik Nielsen i de følgende år.
Johannes Møller kæmpede en brav kamp for at holde på den lille
styrke, og hans kone Ebba Møller fik startet den første spire til
kvindelige Marinere (KM) i Kalundborg. De var en 4-5 piger der
deltog i flotillearbejdet, men de var underlagt Kvindeligt marinekorps (KMK), så det var begrænset i hvilket omfang vi måtte
bruge dem. Imidlertid solgte Johs. Møller sin forretning i 1956
og flyttede til Ringsted, hvorefter forvalter C.J. Danielsen overtog
kommandoen over DIVISIONEN.
Vi havde ingen rigtige steder at være, så Danielsen foranledigede, at vi kunne mødes i S.P. Jensens mandskabsrum i Jernbanegade. Det er det hus der nu er indrettet af Kalundborg kommune
til pensionistsamlested. Det var nu ikke helt komfortabelt. Når
S.P Jensens arbejder holdt fyraften, tog de gerne bad og hængte
deres våde sokker over de varme radiatorer, så der stank af sure
sokker, og selv om vi luftede godt ud når vi kom, var det ikke den

bedste luft at indånde.
Vort samarbejde med FLT’en i korsør gik udmærket, Vi lånte
af og til deres kutter og havde flere gode instrukive sejladser. Men
efter et par seje år, Løb Danielsen træt, og da han samtidig skiftede
job, ønskede han ikke længere at fortsætte i DIVISIONEN, hvorefter jeg tiltrådte som divisionsfører (DIF) pr. 1. Maj 1963, efter
at Harry Sørensen havde været fungerende leder i et par måneder.
Nu kunne vi ikke længere bruge lokalerne hos S.P. Jensen. Vi fik
lov til at benytte et kontorlokale hos skibsmægler Schultz, der
midlertidigt havde lejet kontorer i den gamle BUKH– bygning på
Østre havnevej. Det var imidlertid et koldt lokale med utætte vinduer og nogle radiatorer, som først blev varme når vi skulle hjem.
Storno-radioerne var nu dukket op, og vi fik lov af kommunen
til at anbringe antennen i toppen af vandtårnet på Møllebakken.
Men det var meget upraktisk, for vi måtte slæbe akkumulatoren
og stornoen derop hver gang. Jeg husker en vinter, hvor det var
så koldt, at vi måtte have de lange underhylere, store kapper og
halstørklæder, samt handsker og ørevarmere på, bare for at holde
kulden ude en lille smule. Men rækkeviden på Stornoen var
formidabel. Vi kunne korrespondere med EJER BAVNEHØJ i
Jylland.

Et års tid senere fik vi indrettet et mødelokale under min forretning, der hvor apoteket er nu. Her var plads til 15-20 mand. Vi
fik indrettet et godt lokale. Fik opsat borde incl. Et specielt kortbord. Stornoen fik fast plads, og vi anbragte en antenne på en 4
etagers bygning, således at vores kommandostation (KSN) faktisk
fungerede efter formålet. Beliggenheden var praktisk. Stedet var
midt i byen, hvor de fleste gaster gik forbi hver dag, så jeg havde
næsten en daglig kontakt med de fleste gaster.
I 1957 og 58 blev der på Orlogsværftet bygget 3 kuttere specielt
til DMH. Disse blev kaldt for DMH 70-klassen, senere MHV
70-kl. De var bemandet med en fast fartøjsfører (FARF) ombord,
søløjtnanterne: EwALD, Thomsen Hansen og Lauersen. Disse
brave gutter gav os mange gode timer ombord. Samtidig med at
de passede kutterne, var de også instruktør, der forstod at lade
deres viden gå videre til mange af os landkrabber. Vi fik også sat
gang i navigationsundervisningen under ledelse af lods Thorup.
Jeg husker der var fire der drog til København til eksamen på navigationsskolen: Farmaceut B. Steensen, kommunefuldmægtig Erik
Poulsen, assurandør Henry Sørensen og lokomotivfører Jens Viggo
Hansen. Nu var censor vist ret grov, så da Jens Viggo blev spurgt,
hvilken farve bagbords lanterne skulle have, svarede han, at den
skulle være rød. Censoren var åbenbart ikke tilfreds med dette
Han blev ved med at bore i Jens Viggo, så denne blev helt kon-

fus og svarede: ”Den skal sateme være så rød, som den kan blive!”.
Jens Viggo kom ud til de andre. ”Hold da kæft hvor er han hård”,
var hans kommentar. Så var det Erik Poulsens tur, hans bemærkning bagefter var:” Han er grim”. Derefter kom Henry Sørensen
ind, og der gik vel ca. fem minutter, så lød der et latterbrøl inde
fra eksamenslokalet.
De udenfor ventende blev enige om, at Henry nok havde solgt
censoren en forsikring. Til sidst blev det Steensens tur, men det
varede ikke så længe. Som akademiker og perfektionist kunne
han sine sager. De bestod alle, så der var 4 glade gaster, der tog
hjem og fejrede kystskippereksamen til den årle morgen. Men
et er det teoretiske, noget andet det praktiske. Så gutterne måtte
på SLIPSHAVN og gennegå flere kurser, og efter et års tid med
praktisk sejlads, blev de udnævnt til FARF.
Vore første våbenmester (VM) var skibshandler Niels Madsen,
der havde depotet indrettet på loftet over hans forretning i Skibbrogade. Den næste VM blev raffinaderitekniker Bendt Madsen,
og det var han lige til sin død i 1992, bortset fra en kort periode
midt i 70’erne. Efter at FLTen; blev decimeret til en DIV, blev
depotet flyttet sammen med FLT 316’s depot i Korsør, og Bendt
måtte hver gang vi fik en ny gast, tage til Korsør for at få ham
iklædt og såfremt man skulle have byttet udrustningen, skulle
det afleveres til Bendt, der så tog til Korsør for at bytte det. Men
i 1967 fik vi tilladelse til at oprette vort eget depot i Kalundborg.
Depotet blev oprettet i Bendts kælder, men efter et års tid blev der
for trangt og vi lejede os ind i et mindre kælderlokale i Blegdammen. Vi havde kørt vort eget løb her i Kalundborg uden synderlig
indblanding fra FLT’en i Korsør, men efter FH Erik Nielsens
død overtog skibsfører Niels Munk ledelsen. Nu kom der mere
afstukne regler for hvordan DIVISIONEN skulle fungere.
Vi var efterhånden blevet ca. 35 mand i DIVISIONEN, så i
1967 blev vi opnummeret til en halvflotille (HHF), HHF 331
Kalundborg. Vi fik også sat skub i tilgangen af Kvindelige Marinere (KM). Der blev startet en grundskole for KM i Kalundborg.
Det foregik på den gamle gule skole, der lå der hvor socialkontoret
nu ligger. KM’erne var underlagt en sektion i Holbæk, og de blev
uddannet i kommunikation og sanitetstjeneste, hvilket vi havde
meget glæde af.
I det store hel kørte HHF 331 nogenlunde og med stor interesse fra gasternes side, således at jeg i 1970 kunne aflevere styrken
til min efterfølger Ole Juul Jensen, med en styrke på 45 mand.
Det havde været nogle pragtfulde år, hvor jeg mødte mange gode
gaster, som udførte et meget stort arbejde. Der blev brugt utroligt
mange timer, men det var det hele værd.
FRA HALV TIL HELFLOTILLE: af KOF Hans J. Mohnsen
I det foregående har Jack Høyer beskrevet FLTs første 20 år. Jeg
skal i dette indlæg forsøge at beskrive de næste 30. da jeg først
kom til flotillen i 1976, har jeg måttet FLTs arkiver til hjælp.
Det er glædeligt, at der ligger en del materiale for de første par
år i halvfjedserne. Desværre er der en del huller derefter og indtil
1976, disse har jeg forsøgt at udfylde ved ”gamle” gasters hjælp.
Efter at Jack Høyer solgte sin forretning, stod man igen uden
KSN, idet de nylejede loftslokaler i Kordilgade kun kunne indeholde depotet. Der blev ved den lejlighed lavet en aftale om en
krigs-KSN hos skibsmægler Schultz.
Problemerne med lån af fartøjer tilspidsede i begyndelsen af
70erne, for efterhånden som de fleste flotiller havde fået fartøjer
- blev disse flotillers aktivitet større, med det resultat, at de ikke
kunne afgive fartøjet. Hvis FLTen skulle låne et fartøj, måtte vi
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søge om dette - et helt år i forvejen. Med de betingelser, som en
frivillig enhed altid har arbejdet under, var det næsten umuligt at
planlægge noget. Man kunne nemt risikere, at når man endelig fik
et skib tildelt, kunne man ikke sejle på grund af dårligt vejr - eller
der var måske slet ikke nogen til at sejle på dette tidspunkt.
Samtidig var der en del diskussion om hvilke opgaver halvflotillen havde, og begge dele gjorde, at det næsten var umuligt at holde
interessen for det maritime ved lige. På grund af mangel på det
maritime opbyggede FLTen i disse år en betydelig våbensektion,
der deltog i alle former for ”feltkurser” og landmilitære øvelser. De
rejste også en del rundt i landet for at agere fjender, bl.a. til Ærø,
hvor der endnu går rygter om en gruppefører fra Kalundborg, der
nær havde tørlagt øen for mad, da han kom derover, selv om han
både havde spist det store kolde bord ombord på Storebæltsfærgen
og ombord på færgen til Ærø.
Men på grund af manglende opgaver og problemer med at få
lavet en ny samvirkeaftale med de lokale hjemmeværnskompagnier, gik sektionen delvist i opløsning og gode folk overgik til de
lokale kompagnier, medens andre meldte sig ud. Denne udvikling
fik den daværende chef Ole Juhl Jensen, til at gå i protest i foråret
1972.
Halvflotillen stod nu uden chef, og fik tilkommanderet kaptajnløjtnant (KL) Flemming Larsen, der var fastansat uddannelsesofficer i DMH i København. Flemming Larsen varetog en del af de
administrativeopgaver, men på grund af, at han også skulle passe
sit uddannelsesofficersjob ved siden af, og den store afstand der nu
en gang er mellem Kalundborg og København, blev der ikke set
meget til ham i det daglige arbejde i flotillen.

De daværende befalingsmænd (BM) og befalingshavende (BH)
(Kvindelige marinere) gjorde et stort stykke arbejde for at holde
sammen på resterne af halvflotillen, og en delegation af BM tog
ind til inspektøren for DMH i København, og fik gennemtrumfet
at flotillen fik sin første kutter, MHV53 i efteråret 1972.
Umiddelbart efter at man også havde fundet en ny chef, som
blev skibsfører H.V. Kilden-Pedersen. Samtidig blev der foretaget en organisatorisk ændring i hjemmeværnet, således at den
maritime del, fik ændret navn til MARINEHJEMMEVÆRNET
og der blev oprette tre nye Marinehjemmeværnsdistrikter (MHD).
Flotillen kom til at høre under MHD 2, der blev placeret med
en distriktsleder, OK P.B. Olsen, samt tre uddannelsesofficerer på
flådestation Korsør. Halvflotillen skiftede samtidig navn til HHF
251 Kalundborg.
I midten af 1973 fik flotillen lovning på nogle lokaler, der både
kunne bruges til KSN og depot. Lokalerne lå i havnemesterens
bygning ved fiskerihavnen og havde tidligere huset Civilforsvaret.
Jeg havde faktisk troet, at flotillen havde fået disse lokaler, idet der
foreligger tegninger over indretning af lokalerne til KSN og depot,
men ingen af de ”gamle” kan huske noget om det, bortset fra, at
man jævnligt lånte et lokale i bygningen til møder og uddannelse.
Men i 1975 lykkedes det endelig, Forsvarets Østre Byggeadministration lejede STRANDSTRÆDE 4 af Kalundborg Kommune,
og efter en del istandsættelse, som flotillens gaster og KM deltog i,
kunne man rykke ind i halvflotillens ”eget” hus, som var så stort,
at man kunne indrette depot, KSN og et rimeligt undervisningslokale.
På grund af, at MHV 53 var et ældre fartøj og skulle udfases,
havde flotillen også fået en nyere kutter MHV 66. med benene på
eget dæk og under eget bord, samt med en god ledelse, begyndte
tilgangen af nye KM og gaster at stige støt. Men igen måtte
flotillen sige farvel til en chef, idet Kilden-Pedersen måtte forlade
Kalundborg pga. jobskifte. Hans afløser blev kommuneingeniør
Henning Hansen, der gjorde et stort stykke arbejde for at få
flotillens personelstyrke op på det magiske tal på 75. det var med
stor glæde at vi i foråret 1978 kunne meddele Hjemmeværnskommandoen at styrketallet nu berettigede os til at blive en helflotille.
Henning Hansens arbejde som kommuneingeniør greb om sig, og
han besluttede at holde som flotillechef i efteråret 1978. herefter
fungerede jeg som chef indtil marts 1980 hvor jeg blev udnævnt.
I slutningen af halvfjerdserne mistede vi de fleste af vores
fartøjsførere, pga. at færgetrafikken blev omlagt og nedtrappet, og
dermed forsvandt de styrmænd og skibsførere som flotillen havde
haft. Da det normalt tager 5-8 år at uddanne en FARF, har det
igennem de seneste år været vores svageste led, men her i jubilæumsåret ser det ud til at være løst.

Hans Jørgen Mohnsen

Jesper, Verner, Michael og John
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Flotillen deltog i 70’erne og i begyndelsen af 80’erne i MHD 2
SAMEX - sejladser til forskellige havnebyer i Vesttyskland. Disse
øvelser blev afløst af nogle store distriktskonkurrencer i 80’erne,
hvor flotillen markerede sig ved at hjemtage nogle førstepræmier
og i 1989, 1990 og i 1999 hjemtog flotillen MHD 2’s vandrepræmie i skibskending.
I 1990’erne er konkurrencerne afløst af store øvelser både på
distriktsplan og landsplan. Flotillen fik tildelt nyt skib i 1994, som
krævede en del omskoling af besætningerne. Vi har også deltaget 2
gange i Marinehjemmeværnets flådebesøg i de baltiske lande, samt
et større flådebesøg i Holland i 1998, hvor der bl.a. var russiske
flådefartøjer til stede.
I begyndelsen af 90’erne blev Marinehjemmeværnets organisation ændret fra tre til to Marinehjemmeværnsdistrikter, og vores
distrikt, MHD 2, kom til at omfatte hele Sjælland, Lolland-Falster
og Fyn med omkringliggende øer, samtidig flyttede distriktet til
Ringsted. Dette indebar at vi blev mere overladt til os selv end vi
havde været tidligere.
Ved flotillens 40 års jubilæum var vi godt 90 frivillige i flotillen
og i 1993 nåede vi op over det magiske styrketal på 120 mand
som er normen for en FLT. Flotillen er organiseret i 3 divisioner,
der foruden Sødivisionen der består af de sejlende besætninger, er
Logistikdivisionen som omfatter alt omkring logistik og vores Bevogtning Og Nærforsvarsenhed (BON), samt hele uddannelseselementet og som det tredje vores Kommandodivision som omfatter
flotilleledelsen, informationselementet og KSN personellet.
BON (tidligere våbendivisionen) der i begyndelsen af 70’erne
var flotillens store aktiv, har igen i slutningen af 90’erne fået vind i
sejlene, og har deltaget i en del store øvelser med andre flotiller og
hjemmeværnskompagnier på Lolland-Falster og på Fyn.
Sødivisionen som bemander vores skib og er en del af det
nationale rednings– og miljøberedskab til søs, er i jubilæumsåret
den division, der har mest brug for tilgang, idet det er de få der
trækker det store læs hver gang der afholdes øvelser, men da vi nu
ved at vi i 2011 skal have helt nyt skib, er der håb forude.
Vi deltager jævnligt i søredningstjenesten og kan normalt afgå
fra havnen på under 45 min. Efter alarmering, ligegyldigt om
den kommer midt på dagen eller om natten. Flotillen har også en
aftale med beredskabet i Kalundborg om assistance ved brand i
Kalundborg havn.
Vi har også det bedste samarbejde med de øvrige hjemmeværnsgrene i området og med Hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, hvor
vi deltager i fælles øvelser, forskellige befalingsmandsmøder og
oplysningsarrangementer. Med en styrke på over 160 kvinder og
mænd og med et stort uddannelsesniveau, kan flotillen trygt se
fremtiden i møde.
FLOTILLEN FIK NYT SKIB I 1994:
af NK ODIV Tonny Ibsen
MHV 806 DUBHE er det 6. marinehjemmeværnsfartøj i en serie
på i alt 18 stålskibe, til afløsning af ældre træskibe af kutterklassen.
MHV 806 DUBHE er bygget på Søby Maskinfabrik og Skibsværft A/S som nybygning nr. 79, bygget i 1994 og overdraget til
Hjemmeværnsflotille 251 Kalundborg den 2. Juli 1994. Her afløste den MHV 66 med samme navn, bygget i 1925 på Blidsösunds
Varv i Sverige.
DUBHE er udstyret med de mest moderne radar– og navigationsinstrumeter der i takt med udviklingen løbende bliver opdateret. Længden er 23,7 m en bredde på 5,6 m, og stikker ca. 2,14 m
i dybden afhængigt af belastningen.

Deplacementet er 84 T. lastekapaciteten er på 7100 l dieselolie
og forbruget er, afhængigt af ydelsen mellem 50 og 190 l i timen.
På max. fart yder de 2 Scania motorer omkring 13 knob ved 1900
o/min.. Med marchfart har DUBHE en aktionsradius på 250
sømil. De 2 skruer er med 4 fast blade og har en diameter på 103
cm. DUBHE har 4 køjerum med i alt 12 køjer og derudover kan
der på banjen indrettes yderligere 3 køjer. Skibet har 2 toiletter,
med saltvandsskyl, et baderum og kan laste 5560 l ferskvand.
Tankkapaciteten for henholdsvis gråt og sort spildevand er 2780
l. På agterskibet er placeret en gummibåd med glasfiberbund og
en 100 HK Mariner påhængsmotor der kan give båden en fart på
over 30 knob.

DUBHE er den mest lysstærke stjerne i stjernebilledet ”Store
Bjørn”. Navnet DUBHE er en forkortelse af en arabisk sætning:
”Den store bjørns ryg”.
DUBHE er en gul kæmpestjerne der stråler 145 gange
stærker end solen og den ligger lidt over 100 lysår herfra.
Sammen med MERAK peger DUBHE på Nordstjernen.
De syv stærkeste stjerner i Store Bjørn, og altså også DUBHE
kaldes som regel for stjernebilledet Karlsvognen.
TOGT TIL BALTIKUM 1995: af Asbjørn Mikkelsen
Togtet var det længste i marinehjemmeværnets historie og omfattede i alt 11 fartøjer fra forskellige steder i landet.
Om bord på fartøjet DUBHE fra Kalundborg var jeg selv
som skibsfører, Leif
Jørgensen var næstkommanderende og
navigatørjobbet blev passet af Vagn Larsen. De tre motorpassere var Leif Olsen, Erling Petersen og Per Sørensen, Jens Elsang
passede radioen, mens Jørgen Bysted klarede signal tjenesten,
endeligt indtog Henry Sørensen den væsentlige post som manden
der sørgede for mad til besætningen, og Tonny Ibsen var dæksgast.
Som arbejdende gæster var Lisbeth Kibinich og Robert Andersen
med på turen.
Ti af fartøjerne mødtes aftenen før afgang på Slipshavn, hvor
skibsførerne havde fået besked om, at de kunne bunkre olie til
absolut lavpris. Det betød at skibene ankom med så tomme tanke
som muligt. Vi sejlede de sidste meter på bøvsen fra en citronvand. Da vi nåede ind, var vore tanke så tomme at de kunne
støvsuges. Men det havde været lidt af en satsning, for tanken om
eventuelt at skulle slæbes de sidste meter af en skraldgrinene kollega havde absolut ikke været tiltalende.
Næste morgen satte skibene
kursen mod Bornholm, hvor
det sidste fartøj skulle støde til.
Nord for solskinsøen løb ”konvojen” ind i et gevaldigt uvejr
og Østersøen viste tænder mens
vinden drønede af sted med
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næsten 18 sekundmeter. Alligevel var der ingen der blev søsyge og
tiden gik med at øve os i formationssejlads.
Nogle havde prøvet det før, men vi lærte alligevel alle sammen
noget nyt. Det var sjovt. På turen over Østersøen blev der desuden
øvet færdigheder i radio og signalkommunkation.
Besøget i de Baltiske lande tog sin begyndelse i Estland, hvor
de danske skibe fik en særdeles venlig modtagelse af masser af
tilskuere. Området hvor skibene lagde til, var indtil 1964 et
lukket område, hvor esterne skulle have speciel tilladelse for
at få adgang. Årsagen var, at det sovjetiske militær havde pakket området med materiel, hvoraf resterne stadig var synlige.
Nu var der fri bevægelighed og det betø, at mandskabet kunne
tage på masser af sightseeing.
Efter Estland gik turen sydpå og næste besøg var Letland.
Det var utroligt fattige mennesker, kunne vi hurtigt konstatere.
Uniformerne var i forskellige farver og materialer og området
var præget af en forfærdelig ødelæggelse, som russerne havde lavet,
inden de forlod landet.
Man kunne ikke rigtig få søkort til området, kun fotokopier af
gamle russiske kort, der ikke nødvendigvis var korrekte. Et sted
viste søkortet at der skulle være 4,5 meter vand, men jeg var alligevel i tvivl og sejlede udenom. Kort efter gik en kollega på grund
præcis det sted.
I Litauen lagde det danske marinehjemmeværn til i Klaipeda,
som har landets største isfri havn. Det kostede byen dyrt under
krigen, og det siges at man kun fandt i alt otte overlevende i
ruinerne, da krigen var slut. En stor del af byen er i dag genopbygget, men også her er alting præget af russernes taktik ved tilbagetrækningen for få år siden. En stor del af havnen er for eksempel
fyldt op med russiske krigsskibe med bundpropperne trukket ud,
hvilende på havbunden.
Det
gør området til et virvar af master og overbygninger der rager
op af vandet. Derfor oplevede vi det specielle, at vi måtte bakke
DUBHE ind på den plads, der blev anvist.
Klaipeda var præget af et kolossalt hårdt miljø, hvor mafiaen
står stærkt. Når vi var i byen, kunne vi ikke engang gå alene på
toilettet. Besætningen havde også været på besøg på det litauiske
jægerkorps’ kaserne. Her havde russerne simpelthen ryddet op
efter sig med håndgranater, inden de rejste.
Litauen var det sidste sted på programmet og så gik turen
hjemad mod kendte farvande i perfekt formationssejlads.
SOMMERTOGT TIL NORGE ÅR 2000: af Verner Petersen
Efter næsten et års planlægning oprandt dagen. Den 1/6-2000 kl.
08:00 startede turen fra Kalundborg med kurs mod Lillesand i
Norge.
Et af de største problemer var olietildelingen, men da vi vidste
at kommunen havde et budget til venskabsbysamarbejde, søgte vi
om et tilskud til 4000 l olie.
Den 6. april fik vi brev fra kommunen, om at der var bevilget
6000 kr. til formålet. Så gik det stærkt med de sidste forberedelser
og da vi skulle afsted, var vejret godt og humøret højt.
Dette er skønt, fastslår det samlede mandskab ombord på
DUBHE, som tog turen fra hjembyen Kalundborg til venskabsbyen Lillesand i helligdagene.
Med vejrguderne i ryggen ankom de fredag formiddag
til dybvandskajen, hvor de blev budt velkommen af havnefoged Erland Dyrstad og rådsmand Rune Jostein Berge.
Norge er et flot land og Lillesand en lækker lille kystby, konklu90
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derer fartøjsfører Verner Petersen og beskriver indsejlingen i den
idylliske skærgård som noget unikt, som ikke kan sammenlignes
med hjemlandets flade geografi. Han er så begejstret for den norske kyst, at han er tilbøjelig til at rokke ved Danmarks ”dejlighed”,
og tillægges naboen i nord enkelte af de samme egenskaber

Det er dejligt, at være dansker i Norge siger Verner.
Desuden bestod besætningen af følgende:
Leif Olsen, Ole Flemming Nielsen, Erling Petersen, Arne Borum,
Henry Sørensen, Martin Ravn, Knud Skriver, John Skjold og
Torben Madsen.
Foruden besøget i Lillesand, havde skibet en samøvelse med det
norske Søhjemmeværn som er underlagt Agder Hjemmeværnsdistrikt
TIDEN FRA 2000 – 2010 I KLIP FRA FLOTILLEBLADET:
af Hans Mohnsen. 2000:
Weekendtur d. 7-9 juli 2000: (Klip fra en længere artikel i KIB
nr. 4/2000.) Så blev der endelig tid til en tur på vandet igen. Alle
var forventningsfulde på hvad weekenden ville bringe for det var
kun e´n der viste! Kl. 20 begyndte de første at troppe op, og inden
vi fik set os om var en besætning på 9 mand samlet, men hov
skulle vi ikke være 10 mand? Nåh jo, vi mangler jo vores fartøjsfører. Han blev hentet og så passede regnestykket. Kl. 2330 afgår vi
fra Kalundborg med kurs mod Horsens. Den lækre natmulje. Som
er blevet tilberedt af vore nyudnævnte fartøjs-førerkok, bliver sat
til livs, så der er energi til natsejladsen.
Da vi ligger nord for Falske Bolsaks bliver vi kaldt op af KGM,
der fortæller os at der er blevet observeret 2 hvide og 1 rødt lys i
området ved Havnsø. Vi blev bedt om at sejle dertil, og iværksætte
en afsøgning af området Store Vrøj, nord om Nexelø til Ordrup
Næs. Efter en afsøgning af området må vi erkende, at det må være
almindelig fyrværkeri, som er blevet affyret i forbindelse med
havnefesten i Havnsø, hvilket bliver meldt til KGM. Klokken er
nu gået hen og blevet 0430, og det bliver hurtigt besluttet at vi
hellere må gemme Horsens til en anden gang, og så tage ind til
Havnsø for at få et par timers søvn. Efter en god nats søvn på 3-4
timer bliver vi jagtet ud af køjerne – for vi havde da ikke tænkt os,
at vi bare skulle ligge der og fise den af!!! Morgenskafningen bliver
ordnet, og så er det bare af sted mod Odense (gad vide hvorfor vi
har så travlt??!!)

Da vi når anduvningsbøjen for Odense Fjord, bliver vi kaldt op
af SOK. De fortæller os, at der inde fra land er blevet observeret,
en ca. 30 fod sejlbåd, der ligger for svaj ved Enebærodde i begyndelsen af Odense Fjord. Der kom røg fra båden, og det ser ud til,
at der er en mand ombord, som ønsker at få kontakt. Vi fortæller.
At vi selvfølgelig vil undersøge sagen nærmere. Vi finder forholdsvis hurtigt båden, der ligger så langt inde, at vi er nødt til at sætte
jollen i vandet. Leif Olsen, Gert Østergaard og jeg kommer over
til båden, hvor vi rigtig nok finder en mand ombord, som fortæller os, at han ved at bruge kogeapparatet, imens der pludselig blev
sat ild i hans trøje. I panik løber han op i cockpittet, men snubler
desværre på trappen, og nu er han bange for, at han har brækket
lårbenet.
Da han er i stand til at bevæge tæerne, må vi dog konstatere, at
lårbenet ikke kan være brækket, men vi beslutter os alligevel for
at tage ham med. Vi får ham forsigtig bragt ned i jollen, hvor vi
hurtigt bliver klar over, at det må være en brav mand, vi her har
med at gøre. Der kommer nemlig ikke megen ynk fra ham, men
det er vi da kun lettet over. På vejen tilbage kalder vi Dubhe op,
hvor vi forklarer situationen og beder om nogen assistance for at
få manden bragt ombord.
På vejen tilbage til Dubhe bliver jeg pludselig kaldt op af Jørgen,
der bare vil fortælle os at vi nu godt kan sejle ham tilbage til hans
skib igen, da det blot var en øvelse. Jeg må indrømme, at vi alle
blev lidt overrasket, da det hele havde været så realistisk.(Gitte
Rosendal/NAV).
50 års jubilæum blev afholdt den 5. august, hvor vi samtidig
kunne fejre vores 50 års jubilar, Jack Høyer. Jubilæet startede med
at kvindelig Marineres Musikkorps gik igennem byen og spillede
foran det gamle ”jernbanehotel” nu LOF´s kursuscenter i forbindelse med at 50 års recep-tionen startede. Receptionen var godt
besøgt, ca. 70 gæster, som repræsen-terede Kalundborg Kommune ved borgmesteren og flere byrådsmedlem-mer, Kalundborg
Havn og øvrige civile og militære samarbejdspartnere og gaster fra
flotillen. 50 års jubilaren Jack Høyer var også tilstede, og kunne
berette, at det var i de samme lokaler han for 50 siden havde været
til værvemøde. I forbindelse med receptionen var der ”åbent Skib”
ombord på DUBHE, der belv besøgt af over 200 gæster.
Selve jubilæumsfesten blev afholdt om aftenen i Asnæsværkets
konferencelokaler, hvor der var 55 deltagere incl. Distrikschef
Tommy Hansen og borgmester Gitte Høegh Frejberg med ægtefælle. Ud over, at der var levende musik under hele festen, var der
også optræden af Værslevs Syngepiger, som var et festligt indslag.
(Hans J. Mohnsen/FH)

arbejde sammen uden problemer. Jeg vil derfor gerne sige tak, til
alle der deltog, for en god indsats og i særdeleshed en tak til personel fra HVF 250-255-361-367 og 369 samt personel fra FHE 314
NVS, HJVK 5109 og 5140 INF. (FH)

2003:
Atom isbryder igennem Store Bælt: Dubhe afgik Kalundborg
fredag den 11 APR kl. 2100 for at deltage i SURVEX 11-13 APR.
Inden afgang blev vi dirigeret til Odden Havn for at transportere to teknikere med udstyr til nedbrudt radar på Anholt idet
SVN´t ikke havde andre transportmuligheder. Lørda kl. 0300
var teknikere og udstyret ombord klargjort til afgang og kl. 1225
ankomst Anholdt. Opholdet blev benyttet til gummibådsøvelse og
krankørsel. Kl. 1945 returnerede teknikerne, der havde fået gang
i radaren igen og indtog igen deres køjer. Ved ankomst Odden
Havn søndag morgen 0020 var det er par glade og tilfredse teknikere, som udtrykte stor tilfredshed med den service der var ydet af
MHV, for dem var det et helt nyt bekendtskab. Søndag morgen,
kort efter afgang fra Odden Havn meddelte KGM at en russisk
atom isbryder med 18 knobs fart havde passeret Storebæltbroen,
den ønskedes identificeret. Hans fik straks sat gang i besætningens
adrelinpumper efter grundig gennemgang af opgaven og dens
løsning.
Kl. 1245 blev isbryderen observeret på position 55 41 89 N
010 50,3 E og indeficeret som: Kapitan Dranitsyn 10417 BT
24000 HK diesel, fart i åben farvand 15 knob, besætning 60, passagerer 106.
Blev vi ”snydt”? – Tjaa, - men ikke for en stor oplevelse, det var
en god øvelse, der ”tændte” besætningen. Tak til VO KGM. Det
blev igen en god SURVEX. (Arne Borum)

2001:
MSU- og assistanceøvelse den 21-22 SEP 2001. Med ca. 2 ugers
varsel blev vi bedt om at afholde ovennævnte øvelse idet en anden
flotille havde måttet melde afbud. Med god støtte fra DIF og en
del af paersonellet lykkedes det, men da vi i flotillen altid er afhængige af, at mange er på skiftende arbejdstider og dermed også
arbejder i weekenderne, havde vi en del huller. Vi manglede i særdeleshed KSN-folk, men ved at ringe rundt til de fleste flotiller på
Sjælland, lykkedes det at få bemandet KSN. Mern nogle få dage
før blev fartøjsføreren syg, og alle de andre var arbejdsramt. Så
gode råd var dyre og endnu en gang lykkedes det at få en udefra.
Det blev en god øvelse, hvor alle deltagere var godt tilfredse, og
i særdeleshed MSU, der ellers havde måttet aflyse øvelsen og sende
det genindkaldte personale hjem. Det var glædeligt at se, at selv
om deltagerne var fra flere forskellige enheder, kunne man godt
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2004:
Miljøøvelse den 10 MAR 2004: Vi skulle deltage i miljøøvelse i
Serjerø-bugten sammen med miljøskibet Gunnar Thorsen, MHV
801 som målskib og MHV 92 Korsør. Da vi skulle være på plads
om morgenen den 10. besluttede vi at forlægge til Havnsø den 9.
Om morgenen lagde vi ud fra Havnsø kl. 0700 med 15 deltagende gaster, hvilket er meget flot klaret på en hverdag. ”Tak til jer
der var med, det var flot” Vel fremme i området hvor opgaven gik
ud på, at en tanker efter grundstødning ved Sjællands Odde havde
lækket 500 tons råolie, blev vi anmodet om at trlkke flydespærring sammen med MHV 92 med henblik på, at miljøskibet kunne
suge olien op fra vores inddæmmede spærring. Efter et par forsøg
lykkedes os at samarbejde så meget, at miljøskibet var tilfreds og
samtidig kunne suge det inddæmmede olie op.Efter endt øvelse
blev vi inviteret over på Gunnar Thorsen til debriefing og rundvisning.
(Jørgen Bysted/FARF)
2004
Dronningens pokal. På Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag modta-ger MG Birgit Nielsen BON Dronningens pokal for
bedste kvindelig skytte i Marinehjemmeværnet.

2005
Dronningens pokal. I april måned modtager MG Birgit Nielsen
BON for 2. gang Dronningens pokal for bedste kvindelig skytte i
Marinehjemme-værnet.
Chefskifte. 30 SEP aftræder Hans J. Mohnsen som flotillechef for
2. gang.

Marinehjemme-værnet.
Støtteforeningen Hjemmeværnsflotille 251 Kalundborgs venner blev oprettet den 30. april.
Årets togt! (Klip fra en længere artikel i KIB nr. 4/2006.) Årets
togt gik i år til Rostock. Vi var repræsenteret af to både, Apollo fra
Helsingør og Dubhe. Apollo var plaget af sene frameldinger og vi
måtte hjælpe dem med tilgang af personel. Velankommet torsdag
formiddag blev vi fortøjet på siden af en tysk motortorpedobåd.
Flere mente at de kunne lugte friskbrygget tysk øl og det måtte
jo undersøges. Fredag gik med forberedelse til aftenens reception.
Sidst på formiddagen kom tyske toldere ombord, og spurgte efter
fartøjsføreren. Stor var lettelsen da det viste sig at de blot ville
spørge om de måtte ligge på siden af os.
Under receptionen var tolderne kommet på siden og Jørgen
syntes at de kastede lidt lange blikke efter vort øl og en stafet blev
sendt over for at invitere dem over. Lidt betuttet kom de da og
blev takteret med øl og da først et par stykker var gledet indenbords forsvandt usikkerheden på begge sider. Der blev snakket
med hænder, ben og arme, tilføjet par tyske eller engelske gloser
som man ikke helt havde glemt fra folkeskolen, ganske dejligt at
se og høre. Da receptionen var vel overstået, mente tolderne at de
ville kvittere, så vi blev inviteret over på en øl.
Jeg tipper på at rumindholdet nærmede sig en liter. Vel bænket
ombord på toldkrydseren kom ordren til skafning, og igen takket
være Dubhe´s rigelige ressourcer kunne tolderne inviteres på aftensmad. Som dessert det sædvanlige. Tolderne syntes at vi skulle
have deres våbenskjold og så måtte Jørgen ned i gemmerne og
returnerede Kalundborgs flotte kirke. Ud på aftenen hvor vi havde
spist rigeligt med dessert, fandt Søren planchen og rumsterstangen
frem og efter at have øvet et par gange, sad den lige i øjet, så godt
at selv tolderne sang med – på dansk.
(Carsten Frank)
3 gange 300 kg dynamit. Dubhe deltog i 2 af Geodætisk
Instituts spræng-ninger natten mellem 7 og 8 OKT. NØ for
Samsø og SØ for Sejerø. Disse sprængninger forventes gentaget i
2007. Sprængstofferne leverede Søvær-net. Alle gav en hånd med
ved aflæsning og ompakningen til 2 store plastiksække. Det blev
forsvarlig surret agter, ingen havde lyst til at se dem ”sejle” rundt
på dækket i det hårde vejr.
(Arne Borum)
2007
Henry Sørensen får overrakt 50 årstegnet ved årsparaden den 4.
maj. Gennem mange år, har det været Henry der samlede sødivisionen, og hvis de ikke stillede op, og det var både til skydning og
til sejlads, så var der skideballe så det battede. Da Henry ikke selv
måtte være skipper mere på grund af alder, ja så begyndte han at
sejle med som kok, og dette stoppede først for nogle få år siden på
grund af sygdom.
Der er mange der mindes Henrys kogekunst, ikke

1 OKT tiltræder NK Benny Lehman Hansen som flotillechef.
2006
Flotillens ældste gast. Jack C.F.R. Høyer afgår ved døden.
Dronningens pokal. I april måned modtager MG Birgit Nielsen
BON for 3. gang Dronningens pokal for bedste kvindelig skytte i
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Sir Henry

mindst på turen til BALTIKUM 1995. Som Henry altid sagde, vi
får aldrig problemer med mandskabet, når bare de får noget godt
at spise.
(Tonny Ibsen)
Øvelse TOTEX. Den 8-11 NOV deltager vi i en stor anlagt
søværnsøvelse som kører sideløbende med totalforsvarsøvelsen
PRINS JØRGEN. I denne periode deltager FLT med DUBHE
på søsiden og med BON på landsiden til bevogtning af udpegede
objekter.		
HBU kontroløvelse 23-25 NOV. HBU kontroløvelsen er den
afsluttende øvelse/prøve for de værnepligtige ved GHR i Slagelse.
Ved denne øvelse står HHVDSJ for at arrangere katastrofedelen af
øvelsen, og det er i den forbindelse at FLT deltager. Helt specifik
har FLT ansvaret for informationsstanden på øvelsen, alt hvad
der vedrører logistik, alt hvad der vedrørrer pyroteknik og visuelle
effekter udendørs. Herudover tilbyder vi på lige fod med alle
øvrige enheder, at stille personel til rådighed som demonstranter i
forbindelse med bevogtningsdelen af øvelsen.
(John Andersen/NK)
2008
Livgarden. I januar kvt. Har vores skydelærer Lars Carlsson været
udlånt til Livgarden som skydelærer i en uge, i forbindelse med
deres feltskydning i Jægerspris. Dette gjorde han så godt, at udover
at Livgarden spurgte om de måtte låne ham igen senere på året,
ligeledes har tilkendegivet at de gerne vil indlede et fremtidigt
samarbejde med flotillen.
Sanitets/Sanitetstransportgruppe. Det har i januar kvt. været en del overflytninger fra henholdsvis Hærhjemmeværnet og
andre flotiller, det betyder bl.a. at flotillen nu råder over sin egen
Sanitets/Sanitetstransport-gruppe, derudover har der været yderligere tilgang til vores
BON-deling.
(John Andersen/
NK)
Chefskifte. 30 SEP
aftræder Benny
Lehman Hansen
som flotillechef.
1 OKT tiltræder
NK John Egemar
Andersen som
flotillechef.
Kaptajnløjtnant
John Egemar
Andersen

2009
DGI-Landsstævne i Holbæk. Vores BON havde fået til opgave
at stille med aviserfartøj(gummibåd) i forbindelse med landsstævnet, og til trods for diverse problemer med materiellet, blev
opgaven løst til fuld tilfreds-hed for såvel DGI og MHDØ og fra
begge steder har der lydt stor ros til de deltagende for deres velvilje
og professionelle løsning af opgaven.
World Out Games i København. I begyndelsen af august kom
der pludselig en opgave i forbindelse World Out Games. Man
skulle afholde et
svømmestævne i havnen, men havde ikke lige tænkt på at der
skulle bruges sikkerheds- og afviserbåde. Denne opgave blev
hurtigt kanaliseret ud til vores BON og indenfor 3 timer var der
samlet det fornødne mandskab sammen, klar til at blive indsat
på opgaven. Udover at høste stor ros fra ledelsen af World Out
Games er folkene også blevet rost til skyerne af MHDØ. Årsagen
hertil er at det er første gang at en BON-enhed har formået at
stille operativt klar indenfor HIS kravet som er 3 timer.
(John Andersen/FH)
NYE TIDER, NYE OPGAVER, NYT UDSTYR
I Juni 1994 modtog flotillen vores nuværende skib MHV806
DUBHE, ved modtagelsen var det dengang et af de nyeste og
mest moderne af Marinehjemmeværnets fartøjer, særligt indrettet
til de opgaver som Marinehjemmeværnet og dermed også flotillen dengang skulle løse, gennem årene er skibet løbende blevet
opdateret, således at det svarede til de nye opgaver som tiden og
samfundet forventede at vi kunne løse.
Med tiden måtte vi dog erkende, at vi ikke længere var i stand
til at løse alle de opgaver som kunne forventes af os, når man kigger på de aktiviteter som foregår i Kalundborg havn og fjord, må
vi erkende at der er en meget vigtig opgave som vi ikke er i stand
til at løse med vores nuværende fartøj, med virksomheder som
Statoil og Dansk Olie Genbrug lige ved havnen, en øget mængde
skibsanløb i havnen, bunkring af olie i fjorden og i lyset af at Kalundborg fjord er udpeget som nødhavn for trafikken i Storebælt,
måtte vi erkende at vi ikke ville i stand til at hjælpe i tilfælde af at
der skulle ske et olieudslip i havnen eller fjorden.
I Maj 2010 fik vi så den glædelige nyhed at vi skulle have et nyt
skib, MHV912 som bliver det sidste og nyeste af Marinehjemmeværnets fartøjer skulle til Kalundborg, dette nye skib af 900-klassen har i modsætning til vores gamle skib egne flydespærringer
ombord og dermed muligheden for at yde en effektiv indsats i
tilfælde af olieudslip til søs.
MHV912 forventes at blive indsat i aktiv tjeneste i Kalundborg
i Juni 2011 og selv om vi naturligvis vil savne vores gamle trofaste
skib, glæder vi os naturligvis også over at få et nyt skib med den
kapacitet til oliebekæmpelse, som i lyset af alle de aktiviteter der
foregår både i havnen og på fjorden, må anses for at være vigtig
netop i Kalundborg.
Det er derfor med stor glæde og spænding at vi ser frem til at
modtage vores nye skib i 2011.
Kaptajnløjtnant
John Egemar Andersen
Flotilechef
HVF251
Kalundborg
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FLOTILLENS CHEFER GENNEM ÅRENE
08 JUL
Foråret 1953
Foråret 1954
01 MAJ 1956
05 FEB 1963
01 MAJ 1963
01 JUL 1967
01 JUN 1970
15 MAR 1972
01 DEC 1972
01 FEB 1976
01 JUL 1978
01 NOV 1978
01 MAJ 1980
01 OKT 1993
01 JUN 2000
01 OKT. 2005
01 OKT 2008

1950 Skipper Niels J. Nielsen		
Toldbetjent Tage B. Nielsen			
Guldsmed Johs. K.N. Møller		
Forvalter C.J. Danielsen			
Harry Sørensen, fg. Leder			
Radioforh. Jack C.F. Høyer			
Radioforh. Jack C.F. Høyer			
Styrmand O.E. Juhl Jensen			
KL Flemming Larsen fg. Chef		
Skibsfører H.V. Kilden-Pedersen		
Kommuneingeniør Henning Hansen		
Kommuneingeniør Henning Hansen		
Revisor Hans J. Mohnsen, fg. Chef		
Revisor Hans J. Mohnsen			
Skolelærer Steen J. Burrild			
Revisor Hans J. Mohnsen			
Truckfører Benny Lehman Hansen		
Procesoperatør John E. Andersen		

FLT 9
FLT 9
DIV KLB
DIV KLB
DIV KLB
DIV KLB
HHF 331
HHF 331
HHF 331
HHF 331
HHF 251
HVF 251
HVF 251
HVF 251
HVF 251
HVF 251
HVF 251
HVF 251

SKIBSKENDING
Den blå skibskendingsbog genoptrykkes ikke.
Skibskendingsbogen digitaliseres – se eksempel på fremtiden.
Opgaver fortsætter i form af 10 årlige hefter
Øvelseprogram fastlægges efter eget valg og
afvikles efter tid/ønsker som passer dig bedst.
Testprogram for 9 danske og 12 udenlandske
skibe kan afprøves i dag.
Grundkursus i fjernkending afvikles i uge 41
over 5 dage incl 1 dagsejlads (wp) for indøvning af SWIFT.

FLOTILLE 251
60 ÅR FOR FRED
I FRIHED
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MHV 66 navngives "DUBHE" i efteråret 1988

HVF 255 Korsør

Marinehjemmeværnsflotille
255 Korsør

V

i har et dejligt skib MHV 813 Baunen, som til daglig ligger i havnen på Flådestation KorsørFlotillen har p. 1.juni i år 102 aktive medlemmer og 92 i reserven.
Vores chef (FH) er Peter F.Hansen

Mvh
Ove Broholm
KDOBM/HVF255

HVF 284 Østersøen

Flotille 283 Lolland

F

lotille 283 blev dannet i sommeren 1949, og den 4 marts
2950 blev den første flotille chef udnævnt. Flotillen blev
oprindeligt benævnt Flotille 12, og omfattede byerne Nakskov, Rødby havn, Femø og Bandholm.
Januar 1953 ændredes betegnelsen til HVF 317. I løbet af 1954
døde division Bandholm ud, samt Femø blev overført til daværende HVF 326 Vordingborg. På samme tidspunkt havde man en
god tilgang af nye medlemmer i Rødby havn.
Januar 1976 ændres betegnelsen til Flotille 283 (HVF 283) Nakskov.
Marinehjemmeværnsflotille 283, der hørte til i Nakskov og Rødby
havn og dækker Lolland, kunne i 1989 sammen Marinehjemmeværnet og det øvrige hjemmeværn, fejre sit officielle 40 års jubilæum som sejlende hjemmeværnsenhed.
At der på et så tidligst et tidspunkt blev skabt en sejlende enhed i
Nakskov skyldes udelukkende, at Nakskov Marineforening den 26
februar 1947 rettede henvendelse til Nakskov Hjemmeværnsforening med forslag om at oprettelsen af en maritim afdeling.
Efter utallige forhandlinger mellem Hjemmeværnsforeningens
bestyrelse og Marineforeningen i Nakskov, lykkedes det endeligt
på et møde torsdag den 5 juli 1947 at starte en sødivision som en
underafdeling af kompagni Nakskov Nord.
De første par år havde enheden ikke noget fartøj tildelt, man
klarede sig med private motorbåde når der skulle sejles øvelsessejladser.
I efteråret 1947 fik enheden tildelt sin første rigtige opgave fra
Marinedistrikt syd. Opgaven bestod af kystudkig og meldetjeneste.
Den 10. februar 1949 skrives der kontrakter med det nyoprettede
Hjemmeværn, og de første uniformer bliver uddelt.
Det første par år kører Sødivisionen Nakskov videre uden de store
ændringer. Først i februar 1950 kom der nye retningslinjer, idet
der under Hjemmeværnsregion VIII blev oprettet 3 nye flotiller.
Den 7. februar 1950 kom flotillen til at hedde Flotille Lolland.
Den 31. juli 1950 kom flotillens første fartøj, idet den fik tildelt
ro-øvelsesfartøj nummer 72.
Deb 23. april 1952 udskiftes flotillen fra jordstyrkerne, og Flotille

Lolland forlader Region VIII og bliver underlagt den nyoprettede
”Marinekommando Korsør” og bliver i denne forbindelse omdøbt
til Flotille 317.
Den 29. april 1952 får flotillen tildelt sin første rigtige Hjemmeværnskutter, en tidligere P-båd der nu var omdøbt til Y 340.
Man kom imidlertid ikke til at beholde kutteren ret længe. Den
6. august 1952 kolliderede den nemlig med en storbæltsfærgen
Broen. Y 340 blev skåret midt over og sank hurtigt. Alle ombordværende blev reddet.
Da kollisionen skete, sejlede Y 340 som uddannelses- og øvelsesskib for Hjemmeværnsskolen Slipshavn. Først året efter kom
skibet tilbage til Nakskov flot nymalet, den 1. maj 1954 ændrede
skibet navn til DMH 55.
Hjemmeværnsgården i Nakskov blev taget i brug i 1957, og
Flotillen fik sammen med de andre Hjemmeværnsgrene lokaler i
bygningen.
Den 22. december 1958 får Flotillen tildelt sin nye kutter DMH
73 som afløser for DMH 55, og i august 1961 får Flotillen sine
første nye kvindelige mariner, idet fire piger, som er uddannet på
Slipshavn, designeres Flotillen. Året efter skifter Flotillens kutter
igen navn idet DMH 73 bliver til MHV 73.
Den 21. marts 1962 kommer MHV 73 hjem fra værftsophold i
Nyborg, hvor den har fået ny maskine og som en af de første kutter blevet udstyret med en 20 mm maskinkanon på fordækket.
Fra Januar 1973 hedder Flotillen nu HVF 283 Nakskov.
Den 4 december 1988 omdøbes kutteren endnu engang, og får
navnet Herkules men beholder sit skrognummer MHV 73.
At Flotillen kender så meget til sin historie skyldes at der i dag stadig er to mand tilbage af de 13 som var med til at starte Flotillen.
MHV 73 blev bygget i 1944 i Hundested med en Grenå motor,
kaldet Muggi. Den har sejlet som fiskekutter (tørlaster) i starten.
Marinen overtog skibet på en auktion og ombyggede den til brug
for Marinehjemmeværnet. Efter endt ombygning fik Flotillen i
Nakskov
Flotillen har altid været meget tilfreds med skibet, som er blevet
brugt til mange ting gennem årerne. Selvfølgelig til farvandsovervågning, men der har også været vellykkede redningsopgaver i
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Østersøen og Langelandsbæltet.
Nu har Hercules imidlertid sejlet sin sidste sømil for Marinehjemmeværnet, til afløsning fik flotillen først MHV 61 og efter
seks måneder kom der i 1997 et væsentlig større skib til Flotillen

nemlig MHV 90 Bopa.
MHV 90 Bopa er bygget i Sakskøbing og er på det måde kommet
tilbage til sin fødeegn. Det er det første stålskib bygget til Marinehjemmeværnet.

Fartøjer ved Flotille 283 Lolland
1950’erne:
Flotillen disponerede over et ro-fartøj, som var udlånt af Søværnet.
1953 "Afrikas Dronning"
"Afrikas Dronning". som var en roepram, blev skænket af Sukkerfabrikken. Prammen var forsynet med hus midtskibs bl.a. indeholdende bestiklukaf, kabys og toilet. I lastrummet var der indrettet
mødelokale. Den eksisterede endnu i 1962 i dårlig forfatning i
Vordingborg, dog ikke længere ejet af Marinehjemmeværnet.
1960 "DMH 53"
Bygget i 1921 i privat eje. Fra maj 1940 til september 1940 udlejet til Rigspolitietchefens Kystbevogtningstjeneste. I marts 1941
udlejet til Søtransportvæsenet som observations- og bøjefartøj.
Blev den 29. August 1943 taget af tyskerne og var under tysk flag
indtil 1945, hvor den overgik til Staten. Fra april 1951 udrustet
og udlånt til Marinehjemmeværnet. Den første til i Kolding, og
overgik til Nykøbing Falster i 1960.
I august 1965 overflyttet til Nyborg/Kerteminde og i 1972 til
Kalundborg. Udbudt til salg i december 1975.

DMH 55 kom på bedding i Nyborg og sat sammen igen, den
blev senere afløst af DMH73 den 22. December 1958

1965 "DHM 52"
Bygget i 1938 i Tyskland og indgik i Søværnet fmtl. 1945. Blev
udlånt til Marinehjemmeværnet, flotillen i Århus i 1952. Blev
Marinehjemmeværnets ejendom i 1954 og i 1957 overført til Isefjord. I 1960 overført til Næstved og i 1965 til Nykøbing Falster.
DHM 52 var i Nykøbing Falster indtil juli 1966, hvor flotillen
blev nedlagt. Flyttes til Præstø i 1966 og senere til Vejle. Blev solgt
på auktion på Holmen i 1974.
1978 "MHV 15"
Bygget i 1949 på Rasmussens og Egholms Bådeværft i Vordingborg. Var indtil 1955 ejet af proprietær Otto Nielsen i Guldborg
og blev benyttet som tunfiskefartøj. Købt af Marinehjemmeværnet
i april 1955 og tilgik HVF 316 Korsør. I 1956 overflyttet til HVF
322 Kbh. Red. Kom i 1967 til Vejle og i 1970 til Slipshavn. I
1971 til Fåborg og derfra til Nykøbing Falster i 1978, hvor den
var i et halvt år. Derefter til Slipshavn, Kbh. Holmen og sidst til
Kbh. Red. Blev navngivet "Andromeda" i 1988.

Den 22. december 1958 får Flotillen tildelt sin nye kutter
DMH 73, som senere kommer til at hedde "MHV 73 Herkules"

OKT 1978 "MHV 65 "
Bygget i 1938 i Skagen. Var privat ejet indtil 1944, og blev i
1942 udlejet til Søtransportvæsenet. Blev taget af tyskerne den 29
august 1943. Indgik i Søværnet i 1945 som Y 358. I 1956 udlånt
til Marinehjemmeværnet og tildelt HVF 316 Korsør. I 1959
overført til HVF 305 Kolding og i 1965 til HVF 312 Struer. Blev
i oktober 1978 overflyttet til Nykøbing Falster , hvor den midt i
1980 blev indstillet til kassation og solgt til privat brug.
MHV 73 blev i Nakskov i 39 år
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1997 "Bopa"
Som afløser for MHV 73 Herkules kom MHV 90 BOPA til Flotillen i 1997. BOPA blev Flotillens sidste skib, idet Flotillen blev
lagt sammen med Flotille 284 Falster den 1 marts 2003"

Flotille 284 Falster

F

lotille 284 er den ældste Flotille i Danmark, den blev
dannet i 1946 som en maritim afdeling under den lokale
Hjemmeværnsforening.

Et notat i Lolland Falsters Stiftstidende den 14. oktober 1949
lyder: ” Som bekendt var Nykøbing Falster den første by i landet
som oprettede et Maritimt Hjemmeværn.”
Så allerede i efteråret 1949 oprettedes en selvstændig Flotille i
Nykøbing Falster. Den fik navnet Flotille 11 og omfattede divisionerne Nykøbing F. og Stubbekøbing.
Januar 1953 ændres navnet til Flotille 327 og omtrent samtidig
blev Division Stubbekøbing nedlagt.
I 1965 bevirkede interne stridigheder i Flotillen, at personellet i stigende grad tog deres afsked. Flotillen blev nedlagt den 1.
juli 1966, hvor styrken kun var på 34 gaster, heraf ca. halvdelen
aktive. Der blev dog en Division tilbage i Nykøbing som blev
underlagt Flotille 326 i Vordingborg.
Tolv år senere i januar 1977, udskilles Division Falster igen fra
Flotille 282 Vordingborg og blev nomineret til en helflotille,
Flotille 284 Falster.
Før isens opbrud i isvinteren 1947 havde den maritime afdeling i
Nykøbing Falster to ro-både til rådighed for ugentlige træningen
og øvelser.
I februar 1948 skænkede Hjemmeværnsforeningen to motor til
bådene og yderigere en ro-båd, som ikke var færdigbygget. Ilægning af motorer og færdiggørelse klarede gasterne selv.
Som officiel enhed modtog flotillen i 1950 en norsk jolle en
såkaldt ”Moses” eller travalje i udlån fra Søværnet. Den blev brugt

til uddannelse af gaster som skulle lære at vrikke og ro en jolle.
I 1953 fik flotillen en udrangeret roepram, som blev skænket af
sukkerfabrikken. Prammen blev af lokalbefolkningen kaldt for
”Afrikas Dronning”. På Prammen blev der bygget et hus midtskibs
bl.a. indeholdende bestiklukaf, kabys og toilet. I lastrummet blev
der indrettet et mødelokale, som kunne huse 80 – 90 gaster.
I 1962 blev prammen forflyttet og tildelt søspejderne i Vordingborg, men inden da lykkedes det at redde skibsklokken, som i dag
hænger i Flotillens lokale.
Næste fartøj var ”DMH 53” som flotillen fik i 1960. I august
1965 blev den tildelt flotillen i Nyborg og Flotille 284 fik ”DMH
52”.
Næste fartøj kom i 1978, det var MHV 15, som man dog kun
havde i et halvt år, indtil MHV 65 blev overflyttet til Nykøbing
Falster, hvor den midt i 1980 blev indstillet til kassation og solgt
til privat brug.
I juni 1980 var gaster fra Flotillen på sommertogt ved Bornholm,
med deres nye skib MHV 75. På hjemturen reddede fartøjet
flygtninge i en gummibåd fra DDR. De blev sejlet til Rønne og
overgivet til PET, som ekspederede dem videre til Vesttyskland.
Samtlige gaster mente, at det var deres bedste dag i MHV.
Næste fartøj blev MHV 75 ”LUNA”, som var flotillens skib i
18 år indtil Flotillen modtog MHV 810, som også fik navnet
”LUNA”.
MHV 75 blev solgt til privat brug og sejler i dag som husbåd og
bærer navnet ”gammel Luna”.
MHV 810 blev Flotille 284 Falsters sidste skib.
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Fartøjer ved Flotille 284 Falster
1950’erne:
Flotillen disponerede over et ro-fartøj, som var udlånt af Søværnet.
1953 "Afrikas Dronning"
"Afrikas Dronning". som var en roepram, blev skænket af Sukkerfabrikken. Prammen var forsynet med hus midtskibs bl.a. indeholdende bestiklukaf, kabys og toilet. I lastrummet var der indrettet
mødelokale. Den eksisterede endnu i 1962 i dårlig forfatning i
Vordingborg, dog ikke længere ejet af Marinehjemmeværnet.
1960 "DMH 53"
Bygget i 1921 i privat eje. Fra maj 1940 til september 1940 udlejet til Rigspolitietchefens Kystbevogtningstjeneste. I marts 1941
udlejet til Søtransportvæsenet som observations- og bøjefartøj.
Blev den 29. August 1943 taget af tyskerne og var under tysk flag
indtil 1945, hvor den overgik til Staten. Fra april 1951 udrustet
og udlånt til Marinehjemmeværnet. Den første til i Kolding, og
overgik til Nykøbing Falster i 1960.
I august 1965 overflyttet til Nyborg/Kerteminde og i 1972 til
Kalundborg. Udbudt til salg i december 1975.
1965 "DHM 52"
Bygget i 1938 i Tyskland og indgik i Søværnet fmtl. 1945. Blev
udlånt til Marinehjemmeværnet, flotillen i Århus i 1952. Blev
Marinehjemmeværnets ejendom i 1954 og i 1957 overført til Isefjord. I 1960 overført til Næstved og i 1965 til Nykøbing Falster.
DHM 52 var i Nykøbing Falster indtil juli 1966, hvor flotillen
blev nedlagt. Flyttes til Præstø i 1966 og senere til Vejle. Blev solgt
på auktion på Holmen i 1974.
1978 "MHV 15"
Bygget i 1949 på Rasmussens og Egholms Bådeværft i Vordingborg. Var indtil 1955 ejet af proprietær Otto Nielsen i Guldborg
og blev benyttet som tunfiskefartøj. Købt af Marinehjemmeværnet
i april 1955 og tilgik HVF 316 Korsør. I 1956 overflyttet til HVF
322 Kbh. Red. Kom i 1967 til Vejle og i 1970 til Slipshavn. I
1971 til Fåborg og derfra til Nykøbing Falster i 1978, hvor den
var i et halvt år. Derefter til Slipshavn, Kbh. Holmen og sidst til
Kbh. Red. Blev navngivet "Andromeda" i 1988.
OKT 1978 "MHV 65"
Bygget i 1938 i Skagen. Var privat ejet indtil 1944, og blev i
1942 udlejet til Søtransportvæsenet. Blev taget af tyskerne den 29
august 1943. Indgik i Søværnet i 1945 som Y 358. I 1956 udlånt
til Marinehjemmeværnet og tildelt HVF 316 Korsør. I 1959
overført til HVF 305 Kolding og i 1965 til HVF 312 Struer. Blev
i oktober 1978 overflyttet til Nykøbing Falster , hvor den midt i
1980 blev indstillet til kassation og solgt til privat brug.
JUN 1980 "MHV 75 – LUNA"
Bygget i 1938 på værftet Andersen & Ferdinansen , Gilleleje. Bygget som f/f MARY af Thyborøn. I 1942 lejet af Søtransportvæsenet til Minestygningstjeneste med betegnelsen P 21. Blev taget af
tyskerne den 29 august 1943 og anvendt af dem indtil 1945, først
som Jny 38 og senere som VS 1240. Blev 23 juli 1945 underlagt
Minestrygningstjenesten, igen som P 21. Ændrede senere navn til
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Y 347. Blev overdraget til Marinehjemmeværnet i januar 1970 og
stationeret ved HVF 131 Esbjerg. I sommeren 1974 blev der isat
en ny hovedmotor. Blev i juni 1980 overført til HVF 284 Nykøbing Falster, hvor den blev navngivet "LUNA" den 29 oktober
1988. Blev solgt på auktion til privat brug maj 1996.
MAJ 1996 "MHV 810 LUNA"
Bygget i 1996 på Søby værft. Skibet blev det første som Flotillen
modtog som nybygning.
Efter sammenlægning af Nakskov og Nykøbing flotillerne i marts
2003, flyttede "LUNA" basehavn fra Gedser til Rødby havn. Den
24 Oktober forlod "Luna" for sidste gang Nykøbing med kurs
mod hendes nye basehavn Hundested, hvor hun var fartøj for flotille 361 "Isefjord" indtil de år 2005 efter planen modtager MHV
904. I dag tilhører Luna flotillen i Svedborg.

Flotille 284 Østersøen

F

lotille 284 Østersøen blev oprettet 1 marts 2003. Årsagen
hertil var, at der skulle oprettes BON flotiller, som også
skulle have et våbenskjold. Da man i MHV Distrikt Øst
kun måtte have et bestemt antal, måtte man nedlægge
3 flotiller. Det blev Næstved, der blev lagt sammen med Korsør.
Præstø som blev lagt sammen med Vordingborg. Nakskov som
blev lagt sammen med Falster flotillen.
At sammenlægge underafdelinger er aldrig nemt, og det giver
nemt interne uenigheder, samt en følelse af ”hvorfor lige os?”
Den nye flotille er i område både til havs og til lands den største i
Danmark, hvilket jo betyder at folk pludselig fil længere kørsel til
deres skib. For at imødekomme dette, blev det hurtigt besluttet,
at Basehavn skulle være Rødby havn. På denne måde ville alle jo
have et stykke at køre for Rødby ligger ca. midt i vores område.
De tre besætninger fra flotille Falster forsatte som besætninger og
den Besætning der var i 283 blev en Besætning 4 i den nye flotille.
Alle besætninger sejlede på MHV 810.
En lørdag i starten af 2003 blev alle aktive inviteret til Rødby for
at kigge på to lokaler, som skulle være flotillens nye lokaler. Det
ene var lige til at flytte ind i, men lå midt i færge arealet, hvilket
er langt fra trafik havnen. Det andet lokale lå i trafikhavnen men
skulle godt nok have en kærlig hånd før vi kunne flytte ind.
Det blev lokalet på havnen som blev valgt, og i bedste ”Jehovas
vidne” stil, mødte flotillens folk op på havnen i Rødby for at
istandsætte vores nye lokaler. Resultatet blev rigtig godt, i dag
fremstår vores lokaler pæne og vel vedligeholdte på havne området. Alle gaster er faldet godt til i vores lokaler, og vores kaserne
mester søger for at lokalerne fremstår stolte og flotte. Af og til udlånes vores lokaler til kommunen og Havnen når de har behpv for
at afholde møder på havnen. Der blev plads til hele 3 møderum,
en god kabys samt et flotille kontor. En af vores medlemmer, der
arbejder i fængselsvæsnet, fik lavet en aftale om at stole og borde
som de skulle smide ud kunne tilgå os. Derfor vil man stadig
kunne opleve stemplet ”tilhører statsfængslet” på vores stole.
Da flotille 283 og 284 blev sammenlagt, havde vi nu to skibe.
MHV 90 og MHV 810. MHV 810 fik basehavn Rødby og MHV
90 blev udlånt til Ærø, der ikke havde noget skib. Denne beslutning har medgjort at Marinehjemmeværet på Ærø har et tæt
forhold og godt samarbejde den dag i dag.
For at dele sol og vind lige ved sammenlægningen i 2003, blev
det besluttet at Flotille nummeret fra Falster (284) skulle beholdes. Skjoldet fra Lolland (283) skulle beholdes, så lidt historie fra
begge flotiller var med i vores nye våbenskjold.
Flotille 284 våbenskjold blev godkendt
af H.M. Dronning Margrethe II. den
17 marts 2004.
Våbenskjoldet symboliserer fæstningstårnet på flådebasen af Danmarks
første orlogsværft ENGELSBORG på
øen Slotsø i Nakskov Fjord. Værftet
blev bygget i år 1509 af Kong Hans og
bestod af tårn og to flankemure, omgivet af to vandfyldte grave og en vold.
Endvidere har der have været en del til-

hørende bygninger. Årsagen til placeringen skal findes idet faktum
at der på det tidspunkt fandtes store mængder af træ på Lolland
Lensadministrationen for Lolland flyttes til Engelsborg fra Ravnsborg samtidig med opførelsen, hvor også en del af byggematerialet
kom fra. Orlogsværftet fungerer indtil midten af 1500-tallet. I
1623 istandsatte Christian IV værftet, og det fungerede igen frem
til 1632. Værftet blev herefter delvist nedbrudt, da materialerne
skulle bruges til Nykøbing Slot. Engelsborg blev fredet ved en
kancellifredning i 1809-11.
Om natten den 29 marts 2001 kolliderede tankskibet Baltic
Carrier med fragt skibet Tern I Kadettrenden øst for Falster

MHV 810 Luna, var på det tidspunkt på værft, så vi lånte MHV
813 fra Køge. Det var meget dårligt vejr, så selve oprydningen
kunne ikke starte med det samme. Vi lå i Stubbekøbing havn og
ventede på at skulle i gang. Det var dengang tydeligt, at Søværnet
ikke kendte så meget til hvad vi egentlig kunne i Marinehjemmeværnet. Første opgave var at slæbe en flydespærring sammen
med en af søværnets Y kutter. Denne opgave blev løst perfekt og
så væltede det ind med opgaver til os. Flotillen fra Vordingborg
var også med i opgave løsningen. Alt i alt bemandede flotille 284
Østersøen MHV 813 no stop i 3 uger eller 2130 mandetimer .
Hvilket vi var rigtig stolte af.
Det er vores opfattelse at mange dengang fik øjnene op for, hvad
Marinehjemmeværnet kan bruges til, samt at opgaveløsningen gav
direkte anledning til at 900-klassen kom på tegnebordet.
På en øvelse i flot vejr med MHV 810 omkring farvandet ved
Bornholm, skete der igen en kollision mellem skibene containerskib ”Gdynia” og bulkcarrier "Fu Shan Hai". Her blev vi også sat
på opgave, hele agterdækket på Luna blev fyldt med spærringer.
Desværre var skaderne
på ”Fu Shan Hai” for
alvorlige, så skibet sank.
Besætningen glemmer
aldrig det ubehagelige
syn det er at se et skib
gå ned. Lastluger som
røg gennem luften og
ubehagelige lyde.
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Lørdag den 18.oktober 2003 var alle sejl sat til på havnen i Nykøbing Falster, for flotillen skulle modtage en ny skibstype i Marinehjemmeværnet nemlig en 900-klassen fartøj.
Det var egentlig meningen at Kronprisen skulle stå for navngivningen, hvilket han også havde takket ja til, men grundet en
forlovelse måtte han desværre melde afbud. Men heldigvis havde
vi andre kort at spille ud, så vi fik et JA TAK fra Chef SOK til at
komme til Nykøbing og navngive vores nye skib.
På en meget smuk morgen kom det nye skib så til Nykøbing
Falster under ledelse af Distriktschef Jørgen Fink. Det nye skib fik
navnet MHV 901 Enø, hvilket også er flotillens skib i dag.

menneskeliv. Enø blev sammen med Fartøjet fra Ærø standby i
området parat til at udlægge vores flydespærringer. Det blev dog
ikke nødvendigt at udlægge dem. Men var det en auktion som har
brændt sig ind på vores nethinder. Dog oplevede vi en ny tildens,
nemlig hvad det vil sige, at have en massiv presse interesse, hvilket
jo på en måde bare er en afspejling af den retning vores samfund
har taget.

Flotille 284 er selvfølgelig rigtig glade for Enø, og det er ikke til at
se, at hun er 9 år gammel. Hun har også sejlet rigtig mange sømil,
for det at modtage den første i en serie giver mange spændende
sejladser, hvilket man med stolthed kan sige at Flotillen har løftet.
På vej hjem fra værft i 2010 lå MHV 901 ved Kaj i Svendborg da
der kom en ubehagelig meddelelse fra en passagerskib i brand ud
for Langeland. Hurtigt blev trosserne kastet og kursen sat mod
Langeland. Det var et frygteligt syn der mødte os. Det glædelige var dog at alle var blevet reddet og derfor ikke nogen tab af

og større krav vil den grønne del af en Flotille. I 2011 det at de
grønne enheder skulle centraliseres, så 2011 blev året, hvor Flotille
måtte vinke farvel til sin grønne del.
Det betyder at alle kræfter nu bruges på og omkring vores skib.
Flotille 284 er efter vores mening en flotille som er godt udrustet
til at imødegå de udfordringer fremtiden måtte give os.
Vi er sikre på at dem vil der komme mange af dels grundet den faste forbindelse som kommer i vores baghave og dels den udvikling
der måtte ske i det samfund vi værner om.

Der sker hele tiden en udvikling i vores Marinehjemmeværn.
En opgave med fokus er at passe på Søværnets skibe i havn,
hjemme såvel som udland, Dette betyder, at der stilles større

HVF 362 Helsingør

HVF 362 HELSINGØR 1950 - 2012

I

vinteren 1949-50 dannede nogle medlemmer af hjemmeværnet i Helsingør en søgruppe i bykompagniet. De gjorde
det dels fordi havnen gav en anledning til det, og dels fordi
nogle medlemmer havde mindre motorbåde.
Efter marts 1950 blev den maritime interesse fulgt op i Hornbæk
og i Rungsted, og der kunne nu dannes en division i Helsingør og
de to andre byer. Det udmøntedes i følgende:
Hjemmeværnsregion VI meddeler herefter i regionsbefaling nr. 72
af den 28. september 1950 kort og godt: ”Flotille Helsingør ved
Distrikt Nordsjælland oprettes pr 01 OKT 1950”.
Den 18. oktober blev E. Schrøder-Christensen udnævnt til Flotille
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Helsingørs første flotillechef.
Hurtigt herefter kom den nye ”midlertidige tjenesteordning”, og
her var anført numre i stedet for navnebetegnelse, med flotillerne i
København som nr. 1, 2 og 3, Køge som nr. 4, Helsingør som nr.
6 og op til Limfjorden som nr. 25. Tre udeladte numre var reserveret til eventuelt kommende flotiller.
Den 5. november 1950 stillede Hjemmeværnsflotille 6 til parade
på midterpieren i Helsingør Nordhavn for chefen ved Region VI,
oberstløjtnant Skjoldager og chefen for Kystdefensionen, kommandør Dahl. Formålet med paraden var overdragelse af flotillen
til søværnet, og Dahl havde medbragt den midlertidige tjenesteordning, som Skjoldager bad om at se. Indholdet har givetvis

været fremmedartet for en hærofficer, for da han havde set det
igennem udbrød han – her ordret gengivet som de tilstedeværende
hørte det – ”hvem fanden har lavet det, er det Prins Knud”?
Skjoldager, der havde deltaget som frivillig i den første Finlandskrig 1939-40, og senere i modstandsbevægelsen under den tyske
besættelse, var af den type, som unægtelig fremsatte sine meninger
ret kraftigt.
I de første år havde flotillen ikke noget egentligt hjemsted. Helsingør blev godt nok, mere eller mindre, officielt dens base, dels fordi
chefen boede i byen, men også fordi opstarten skete her.
Ret tidligt fik Helsingørdivisionen lov til at bruge søspejdernes
hytte, og selvom den ikke var særlig rummelig, kunne den godt
anvendes til mindre mødevirksomhed. Dertil kom ydermere, at
man kunne låne et lokale i bykompagniets hjemmeværnsgård til
møder for hele divisionen.
Søspejderhytten blev dog med tiden det centrale sted, ikke blot for
divisionen, men for hele flotillen.
I Hornbæk divisionen måtte man klare sig med et skolelokale og
private hjem, men i Rungsted division var man mere heldig. En af
befalingsmændene, stillede en del af sin villakælder til rådighed, og
her kunne man indrette en kommandostation, med god plads til
befalingsmands- og gruppemøder. Dertil kom at man også kunne
låne hjemmeværnsgården, som kompagniet i Hørsholm/Rungsted
rådede over.
Ved søspejdertroppens ophør overtog divisionen hytten, som man
dog måtte flytte fra den oprindelige placering. Den blev, populært
sagt, banket op mod den vestlige gavl på restaurant Havbundens
gamle træbygning. Divisionen, og dermed også den øvrige del af
flotillen, fik et nogenlunde husrum ved basehavnen, Helsingør
Nordhavn.
Der var ikke meget plads. Et stort bord med kraftige krummelure
ben, og i entréen var alskens grej stuvet op mod ydervæggen, så
man næsten måtte gå sidelæns for at komme frem. Telerummet,
med radio og telefon, var så snævert, at folk med en livvidde
over 80 cm godt kunne glemme alt om at være derinde. Hyttens
opvarmning skete ved hjælp af en kakkelovn, som næsten ikke
kunne reguleres. Resultatet var, at man enten havde det for varmt
eller småfrøs.
I sagens natur kunne man ikke indrette et våbenkammer, så indtil
foråret 1952 delte man våbenkammer med bykompagniet, som
havde fået rådighed over et stort kælderrum i Helsingør, der på et
senere tidspunkt overgik til flotillen.
Fra den 1. oktober 1950 hvor flotillen, som tidligere omtalt, var
blevet oprettet, foregik aktiviteterne på land. Man manglede et
fartøj. Men pludselig en dag skete der endelig noget. En af søværnets kuttere sejlede ind i Nordhavnen med en såkaldt hvalbåd, på
slæb. Undervejs fra Holmen, hvor den havde ligget længe på land,
havde den suget så meget vand, at den næsten var bordfyldt ved
ankomsten.
Da man havde fået den på land, viste det sig, at der var noget af
skroget, som måtte udskiftes. Det klarede en skibstømrer blandt
gasterne, og en anden malede den. Flotille 6 havde fået sit første
fartøj, og nu kunne gasterne komme til at ”virke”!
En hvalbåd drives som bekendt frem ved brødmotorer, og gasterne
måtte høre mange spydige tilråb, når man efter bedste evne roede
ud mod bølgen den blå. Det var faktisk en ret barsk omgang at ro
sådan et fartøj frem gennem vandet, og nogle sagde, ”det er nok

en hvalbåd, men den burde kaldes vablebåd”.
Trængslernes tid fik snart sin afslutning, for Søværnet havde
overdraget nogle udtjente kuttere til Marinehjemmeværnet, og en
af disse, Y 331, der senere fik skrognummer DMH 56, kom til
flotillen på delebasis i november 1951, og nu havde man et rigtigt
”fartøj”.
Det er med vilje, at fartøj er sat i anførselstegn, for det skulle
snart vise sig, at Y 331 var af en ganske særlig beskaffenhed. Ved
blot mindre bølgegang ”stejlede” den og nærmest ”vrikkede”
gennem søen, og den fik derfor ret omgående tilnavnet ”Gummikrydseren”.
Flotillen var trods alt sejlende, men kutteren gik ikke bare på omgang mellem Helsingør, Hornbæk og Rungsted. Flotillen havde
den som nævnt på delebasis, og det betød, at enkelte flotiller i
Københavnsområdet også skulle bruge den.
Hvem der fandt på tilnavnet, vides ikke helt bestemt, men alle der
sejlede med 56 var enige om navnet.
I slutningen af 1951 ”slap” flotillen af med DMH 56, og et andet
fartøj, som fra privat side var udlånt til Marinehjemmeværnet,
kom til Helsingør i begyndelsen af 1952. I 1953 blev det købt af
Hjemmeværnet og tildelt flotillen, som fast fartøj med skrognummer DMH 14.

DMH 14 TALOFA flotillens første fartøj. Maleri på Slipshavn
af marinemaleren Søren Brunoe
Fartøjet var bygget i England lige efter år 1900 til Royal Navy, og
blev, i 1920 indkøbt til den danske flåde, hvor det bl.a. blev brugt
som ledsagefartøj for ubådene. Det 14 meter lange fartøj kunne
gøre en fart på 19 knob, men da motoren var en særdeles uøkonomisk benzinmotor, udgik det af flåden i 1927.
Det blev solgt til privat side i 1929, og fik navnet Talofa. Med
dette navn kom fartøjet til Helsingør, og selvom det fik nummer
DMH 14, var navnet så stærkt knyttet til fartøjet, at det fremover
altid blev kaldt for Talofa, også selv om fartøjet efter tjenesten i
Helsingør blev tildelt andre flotiller.
I vinteren 1957-58 blev Talofa ombygget, hvorved styrehuset ændredes væsentligt og stævnen fik en skanseklædning. En skibsingeniør og en tømrermester, begge fra Rungsted-divisionen, stod for
ombygningen, som gav bedre plads i styrehuset, der samtidig fik
en åben bro på agterkanten. Det skal bemærkes, at benzinmotoren
var blevet udskiftet med en dieselmotor i 1939, medens fartøjet
var i privat eje.
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Oprindelig deltes man om flotillens fartøj med en uges sejlads til
hver division, og i Rungsted ”knurrede” en del af personellet, fordi
de mente, at når man var flere end de øvrige så burde man også
have lidt mere rådighed over fartøjet. Men, aftalen var fast.
Den 31. december 1952 fratrådte Schrøder-Christensen som flottillechef, fordi han skulle flytte til Ålborg.
Efterfølgeren blev den tidligere næstkommanderende, skibsfører
ved DSB, K.H. Kjøller, som udnævntes til flotillechef den 1.
januar 1953. Han fungerede som chef frem til den 31. oktober
1956, hvor hans forfremmelse til overfartsleder ved DSB pr. 1.
november 1956 gjorde, at han måtte forlade flotillen.
Fra denne dato fungerede næstkommanderende, Erik Arildsø, som
chef, indtil han blev udnævnt til flotillechef den 1. januar 1957.
Flotillens personeltal voksede støt fra antallet 81, som man allerede havde nået ved udgangen af 1951.
Division Rungsted blev ret hurtigt den største af de tre divisioner,
med mere end halvdelen af det samlede personeltal, og det forhold
eksisterede så længe flotillens geografiske opdeling varede.
I den sidste del af 1965 fik flotillen i almindelighed, og i særdeleshed Helsingør divisionen, en stor tilgang af nyt personel. Dette
medførte, at der blev så stort pres på den gamle hytte, at det blev
nødvendigt at finde et andet og større sted at være.
Chancen kom, da Marinebiologisk Institut skulle udvides, og tivolipladsen med restaurant Havbunden og hytten måtte ryddes.
Et stort omklædningsrum ved Havbadet, blev stillet til rådighed af
Helsingør kommune, og der fulgte en pæn sum penge med til materialer. Omklædningsrummet havde blot en skalvæg af brædder,
og den, ligesom eternittaget, var uden nogen form for isolering.

Et udsnit af flotillelokalet ved Havbadet
Inden bulldozeren helt smadrede den gamle hytte ved Grønnehave, knoklede man for at redde de bedste brædder til opsætning
af isolering og indvendig beklædning af vægge og loft.
Flere af divisionens personel, både professionelle håndværkere og
amatører, puklede løs på opgaven i vinteren 1967-68. Da arbejdet
var færdigt i slutningen af februar 1968, var det med en vis stolthed man hørte de indbudte gæsters kommentarer ved indvielsen.
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Flotillen havde fået en god landbase tæt ved den officielle basehavn.
Men alligevel. Man kunne godt tænke sig at få etableret en kommandostation, hvor arbejdet kunne foregå uforstyrret ved større
øvelser. En af vore gaster lod en bemærkning falde ved en uformel
samtale med en af Helsingør garnisons officerer, og kort tid efter
fik man et lokale i kasernens hovedbygning, der kunne indrettes som kommandostation. Og, hvad der var nok så væsentligt,
flotillen havde - med dette lokale samt en bygning i gården med
våbenkammer - fået foden indenfor på Kronborg.
Med udgangen af juli 1965 tog flotillen afsked med Talofa, og
gjorde klar til at modtage MHV 63, af kutter-klassen.
Den 8. august stævnede 63, som den blev kaldt, ind i Helsingør
Nordhavn. I forhold til manges ”kæledægge”, Talofa, virkede 63
meget stor med sine lidt over 15 meters længde og over 1 meter
mere i bredden, men det afskrækkede ikke nogen. Man var kun
glad for at få mere råderum ombord, som der nu blev rig mulighed for, på det ”store skib”.
MHV 63 var yngre end ”Gummikrydseren” og en del andre kuttere. Den blev bygget i 1938 i Frederikssund, og fra 1942 udførte
den minestrygningstjeneste. Den 29. august 1943 blev den taget
af tyskerne, og efter krigen indgik den atter i sin gamle rolle i Søværnet, hvorefter den i 1956 blev udlånt til Marinehjemmeværnet.
Med 63 fik flotillens besætninger en ny opgave. På fordækket var
opstillet en affutage til en 20 m/m maskinkanon, men kanonen
ville først tilgå kutteren, efter at besætningerne havde gennemført
et funktionskursus.
Ved et våbeneftersyn på Hjemmeværnsgården sammen med
kompagniet spurgte en gast, som netop havde gennemgået kurset,
flotillechefen, hvornår man kunne forvente kanonen.
En fra kompagniet, som havde hørt spørgsmålet, udbrød da med
ret høj røst: ”Her spørger de om ARTILLERI, mens vi andre
håber på snart at få udleveret regnslag”.
Fra starten af 1970 blev alle geografiske divisioner nedlagt. Det
gjorde ondt mange steder rundt om i landet, og for Rungsteddivisionen, og dermed for flotillen, medførte nedlæggelsen desværre
en negativ effekt. Den største del af Rungsteddivisionens personel
forlod Marinehjemmeværnet – bortset fra divisionsføreren, nogle
få befalingsmænd og menige.
Flotillen mistede derved en betydelig del af fartøjsførerne med
deres besætninger, netop som man skulle til at indføre den nye
organisation med tjenestefaglige dele.
Flotillen blev opdelt i en kommando-, fartøjs-. våben- og havnesektion, med hver sin sektionsfører/sekondløjtnant, og Helsingør
blev den faste land- og fartøjsbase.
”Sektion” var den betegnelse man brugte for en enkelt del af
flotillen, og den blev anvendt frem til efteråret 1976, hvor man
ændrede sektion til division.
Flotillechefen, Erik Arildsø, havde i nogen tid været uden en
næstkommanderende, men en af fartøjsførerne, Arne Kristensen,
havde i de foregående måneder gennemført de fornødne kurser,
hvorefter han blev udnævnt til NK. Den 30. september 1972 fik
Erik Arildsø, efter ansøgning, bevilget sin afsked. I næsten 19 år
havde han udført en pionergerning. I begyndelsen som næstkommanderende fra 1953-1957 og derefter 15 år som flotillens chef.
Mangt og meget har fået Arildsø’s fingeraftryk, hvoraf blot et skal
nævnes, nemlig havkapsejladsen ”Sjælland rundt”.
Med sin udnævnelse til flotillechef blev Arne Kristensen flotillens

næste chef, men han havde ingen næstkommanderende stående
klar. Det lykkedes dog at få ”pisket” en gast, John Rønne, gennem
alle kurser lige fra gruppefører og op til chefuddannelserne, på
mindre end to år.
Den 15. 1974 august blev han udnævnt til NK. I marts 1976
stoppede Arne Christiansen som flotillechef efter noget turbulens
i MHD 3’s område, og den 1. oktober 1976 blev John Rønne
udnævnt til flotillechef, og den 1. januar 1977 blev Poul-Erik
Kreinøe, efter gennemførte chefuddannelser på Slipshavn, udnævnt til næstkommanderende.
Op mod årsskiftet 1976-77 var pladsen i flotillelokalet ved
strandpromenaden blevet for trang, og da man hørte, at et hjemmeværnskompagni havde fået lokaler i en af Helsingør garnisons
bygninger på Kronborg kaserne, rettede flotillechefen, John
Rønne, en henvendelse til garnisonens kommandant, chefen for
hærens kampskole, som resulterede i tildeling af lokaler i hovedbygningens tagetage.
Etagen strakte sig fra bygningens midte og frem til sydgavlen. Ialt
var der areal på ca. 120 kvm, hvoraf de 90 kvm., var i ét lokale,
som havde været brugt til teleundervisning. Dette lokale så ret
kaotisk ud, efter at borde og kabler, som havde været skruet fast,
var taget ud af væggene. Men nu blev vi, til vor store overraskelse,
informeret om, at istandsættelse og ændringer var forsvarets bygningstjenestes opgave.
Det eneste tjenestens arkitekt bad om, var en skitse over vore
ønsker ved opdelingen af det store lokale i en kommandostation
og en undervisnings/opholdsdel.
Alle vore ønsker blev godkendt af bygningstjenesten og den 2.
april 1977 kunne man indvie de nye lokaler ved en reception for
indbudte gæster og flotillens personel.

Det første møde i det nye flotillelokale på Kronborg
I slutningen af september 1973 blev der taget afsked med MHV
63, som da havde været flotillens fartøj gennem otte år. Få dage
efter 63 var sejlet ud fra Helsingør for sidste gang, anløb MHV
82, Enø, Nordhavnen, som flotillens nye skib. Sagt sådan, fordi
Enø, med sin karakteristiske overbygning og skorsten så betydeligt
mere ud af skib, i modsætning til en kutter.
Enø var en ud af syv af Søværnets lægtvandsminestrygere, som fra
1960 blev overdraget til Marinehjemmeværnet, efterhånden som
de gik ud af flådens tal.
Enø var bygget i Holbæk i 1941, og den 29. august 1943 blev skibet taget af tyskerne i Nyborg efter kamp. Ved krigens afslutning
lå skibet i Kiel, og her blev det atter overtaget af den danske flåde.
Som lægtvandsfartøj med en dybgang på kun 1,5 meter, klarede

Enø sig forbavsende godt i hårdt vejr, selvom den med sin lave
dybgang kunne foretage nogle ”snurrige” bevægelser.
Under en weekendsejlads, hvor flotillens næstkommanderende var
med som radiogast, skulle man runde Sjællands Odde på hjemturen. Det gik fint, med en kraftig vind fra nordvest frem til Odden,
og alle var ved godt mod. Men, så snart Odden var rundet gik det
galt. Den kraftige vind kom nu ind agten fra, mens bølgerne kom
lige mod Enø.
Dette gav en meget ubehagelig sejlads, der medførte, at nogle
blandt besætningen blev søsyge, og en af dem var radiogasten. Det
gav den raske del af besætningen anledning til et godt grin, ved at
se næstkommanderende med sløve øjne og grøn i ansigtet
Efter syv år i chefstolen fik John Rønne bevilget et års orlov fra
den 1. april 1983. I det år fungerede næstkommanderende, HansH. Zimmermann, som chef.
John Rønne havde allerede i slutningen af det foregående år meddelt Hans Zimmermann, som altså nu skulle være fungerende
chef, at han ville søge orlov, så der blev lidt tid til at finde en ny
næstkommanderende, som også skulle virke, når John kom tilbage
efter endt orlov.
Valget som næstkommanderende faldt på fartøjsfører Georg Ferdinandsen, der efter en meget kort betænkningstid sagde ja, og som
også kunne afse tid til den fornødne uddannelse inden udnævnelsen til næstkommanderende, og dette skete samtidig med at John
gik på orlov.
I juni 1980 sagde man, og for nogles tilfælde med lidt grøde i
stemmen, farvel og tak til MHV 82 Enø, som havde tjent os godt
i næsten syv år.
Som afløser for Enø var MHV 23 blevet tildelt flotillen med
særligt henblik på overvågningen af den store skibstrafik, som er
i flotillens farvandsområde, hvor fartøjets manøvredygtighed og
større fart på 15 knob ville gøre god fyldest.
MHV 23 Partisan, er for øvrigt er det eneste MHV-fartøj, der har
sejlet under fremmed flag. Under DR-TV’s produktion af ”Vejen
til Prætoria”, en udsendelse om våbensmugling, blev Partisan
udlånt i tre dage, med skiftende besætninger. Ved optagelserne
”optrådte” Partisan som et tyrkisk patruljefartøj, og skulle derfor
føre det tyrkiske flag under optagelserne.
To mand fra flotillen var med alle tre dage, og de var, ligesom to
tyrkiske aktører iklædt tolduniformer, for at illudere som tyrkiske
toldfunktionærer.
Det skal bemærkes, at udlånet skete med Hjemmeværnskommandoens tilladelse, og at DR-TV dækkede alle udgifter.

PARTISAN som tyrkisk toldfartøj med de to tyrkiske aktører.
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Med udgangen af maj 1986 blev John Rønne, efter ansøgning,
afskediget som flotillechef for derefter at indgå i Marinehjemmeværnets forbindelsesled ved Luftmeldedistrikt Storkøbenhavn.
Lørdag den 31. maj afholdtes en parade foran hovedbygningen på
Kronborg kaserne, hvor John overgav flotillen til Georg Ferdinandsen, som var udnævnt til flotillechef fra den 1. juni 1986.

John Rønne, ledsaget af Georg Ferdinandsen, hilser paraden
ved chefskiftet
I en lang periode kunne våbendivisionen stille mandskab til flagbastionsvagterne på Kronborg slot.
Det var slotsforvalter, oberst Almar, der i samarbejde med Hjemmeværnsdistrikt Fredensborg, og med turistforeningen som den
oprindelige initiativtager, iværksatte vagterne, så bastionen kunne
være åben for publikum, hver lørdag sommeren igennem. Det
skal her siges, at flagbastionen altid var åben i dagtimerne indtil
april 1977, hvor vagten blev nedlagt, fordi Hærens kampskole i
Helsingør garnison, ikke mere kunne afgive personel til vagterne.
Den 11. juni 1987 blev vagten, for første gang i flagbastionens
næsten 400-årige tilværelse, varetaget af en marinevagt ved en gast
fra våbendivisionen. Det første år stillede marinevagten med hvid
livrem anlagt, men året efter stillede man, som søværnets reglement siger det, med hvide franske gamacher og handsker, samt
hvid gevær- og livrem.
Desværre varede vores gode lokaleforhold ikke ved. Den 1. juli
1994 modtog Georg Ferdinandsen, en skrivelse, som kort fortalt
beordrede, at flotillelokalet på
Kronborg kaserne skulle rømmes
inden den 1. oktober, og det var en
ringe trøst, at andre enheder fik den
samme ordre, og at alt hjemmeværn
skulle væk fra Kronborgområdet.
I de tre måneder inden rømningen, og i lange tider derefter, blev
der gjort mange forsøg på at løse
lokalesituationen. Georg omtalte tit
disse forsøg i flotillebefalingerne, og
måtte gang på gang, i en efterfølgende befaling meddele, at nu var
Den første marinehjemden ene eller den anden løsningsmeværnsvagt på Kronmodel røget på gulvet.
borgs flagbastion
Midt i flotillens fortrædeligheder skete
der dog noget glædeligt. Flotillen
skulle have et nyt og mere moderne fartøj. Den 24. november
1996 blev dagen, hvor Partisan for sidste gang sejlede ud fra Helsingør, efter at fartøjet havde haft base der i næsten en trediedel af
flotillens snart 50-årige tilværelse. Med en periode på seksten år og
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5 måneder, er Partisan det fartøj, vi har haft i længst tid.
Som flotillens næste fartøj havde Hjemmeværnskommandoen
bestemt, at flotillen skulle tildeles MHV 811, der som nybygning
skulle navngives efter ankomsten til Helsingør. MHV 811, som
blev sejlet fra Søby værft af en besætning fra flotillen, lå den 1.
december 1996 ved kaj i statshavnen, klar til at få navnet ”Apollo”
af den kommiterede for Hjemmeværnet, Peter Sønderby.
Trods alt fik man efterhånden lidt samling på stumperne, måske
fordi der her og der stadig var noget korpsånd at spore.Det lykkedes at få etableret et våbenkammer sammen med bykompagniet,
der var i samme situation som flotillen. Indrettet i en villakælder,
var det langt fra den optimale løsning, men med god vilje, som
der unægtelig kom slid på, kunne begge enheders personel betjenes.
Kommandodivisionen måtte holde møder i private hjem, hvor det
kneb med at træne og øve, fordi alt grej lå i magasinet på Hellebæk Avlsgård. Det lykkedes imidlertid at få et samarbejde med
en underafdeling af tjenestestedskorpset på Gurrehus, som gav et
godt udbytte, og samtidig hjalp det en del på humøret.
Våbendivisionen måtte også ty til private hjem, når de ikke var
ude i terrænet, og fagligdivision var i samme situation, når de ikke
gik til hånde i våbenkammeret.
Kystudkigstjenesten var heldigere stillet end de øvrige. Med mulighed for at benytte en udkigshytte ved Nakkehoved, havde man
trods alt et mødested, og til aftenmøderne med træning i skibskending m.v., stillede kompagni 9308 i Græsted deres glimrende
lokale, til rådighed.
Sødivisionen, havde ikke umiddelbare lokaleproblemer, for der
var plads ombord på flotillens nye fartøj, Apollo, som man havde
overtaget i 1996, til at holde møder for befalingsmændene. Kun
ved divisionsmøder for hele personellet, måtte man tage udenbys
til Hjemmeværnsdistrikt Fredensborg, hvor man lånte et mødelokale.
Flotilleledelsen måtte udføre alt administrativt arbejde i hjemmene, hvor også ledelsens interne møder blev afholdt. Et lille lyspunkt var dog, at man fik lov til afholde stabs- og planmøder i et
lokale, som havnekaptajnen ved statshavnen stillede til rådighed.
Men, på trods af disse initiativer begyndte lokalesituationen, som
tiden gik, og intet tydede på en umiddelbar løsning, at give en
tydelig negativ effekt på flotillen.
I Hjemmeværnskommandoen var man blevet klar over den uholdbare situation, og man var villig til at dække udgifterne ved et lejemål i en erhvervsbygning, som var det eneste, der kunne komme
på tale i Helsingør by, og helst så tæt på havnen som muligt.
Endelig efter tre brydsomme år – og i den forbindelse skal det
understreges, lige før tålmodigheden var ved at slippe op – kunne
der skimtes lys for enden af den halvmørke tunnel vi befandt os i.
I Codanhus, ved Nordhavnen, var et lejemål på anden sal plus
et kælderrum ledigt pr oktober 1997, og dette lejemål blev efter
nogen overvejelse, godkendt af Hjemmeværnskommandoen.
Utrolig meget af Georgs tid som chef var gået med at forsøge at
skaffe nye egnede lokaler samt at holde sammen på en flotille,
hvor gasterne var spredt for alle vinde. Da det endelig lykkedes, og
efter 10 arbejdsomme år, hvor der havde været tæret på både tid
og kræfter, indgav Georg sin afskedbegæring som chef med fratrædelse pr 31. december. På samme dato fratrådte også næstkommanderende, Knud Birger Pedersen.

Med en parade på Codanhus, den 3. januar 1998, blev de nye
flotillelokaler indviet.
Som et led i paraden overdrog den fratrædende flotillechef enheden til tidligere leder af sødivisionen, Hans Peter Bach, der fra den
1. januar 1998 var blevet udnævnt til fungerende flotillechef af
chef MHD 2. Fra samme dato havde chefen ansat tidligere våbenmester, Jan Winther, som næstkommanderede.
Allerede i september året før, hvor Georg Ferdinandsen havde
meddelt sin afskedsansøgning, var det blevet besluttet, at Hans
Peter og Jan skulle danne den kommende flotilleledelse, og Georg
havde givet dem frie hænder til at mødes med flotillens nøglepersonel, så de kunne drøfte de personelrokeringer, der blev nødvendige på grund af den nye situation.

Efter et indkaldt befalingsmøde kørte alle ned og så vores nye
lokaliteter, og alle var meget positive.
Mange i flotillen arbejdede hårdt på at få sat det hele på skinner,
så indvielsen kunne foretages d. 1. oktober 2005, hvor flotillen
samtidig kunne fejre sin 55 års fødselsdag.
Flotillen havde udskrevet en lille konkurrence om et navn til
Fabriksvej 21 A, To af flotillens medlemmer havde fremskaffet et
stort, gammelt anker, som var blevet gjort i stand og malet sort,
samtidig havde de indgivet forslag om, at det skulle hedde Ankerhuset. Navnet ”Ankerhuset” blev valgt af det dommerpanel, som
var blevet nedsat, og offentliggjort ved selve indvielsen. Ankerhuset skulle symbolisere, at alle i flotillen blev kædet sammen til et
stort fællesskab. Og man må nok sige at det lykkedes.

Efterhånden som flotillens aktiviteter kom i gang efter den
lokaleløse periode, viste det sig hurtigt, at Codanhus ikke var
det optimale sted. Lokalerne var omgivet af et advokatkontor, et
shippingfirma, en aftenskole samt Arbejdsformidlingen, og tilmed
var der tæpper på gulvene som ikke egnede sig til folk med store
støvler på.
Den 1. juni 1998 blev Hans Peter Bach, efter at de sidste uddannelser var gennemført, udnævnt til flotillechef med tillagt grad
som kaptajnløjtnant.
Hans Peter Bach og Jan Winther var dermed flotillens ledelse da
50-årsjubilæet kunne fejres den 1. oktober 2000.
I efteråret 2001 var Hans Peters civile arbejdsområde som salgsdirektør blevet udvidet til at omfatte hele Skandinavien. Det havde
medført et stort arbejdspres for NK Jan Winther, og en afløser på
chefposten var ønskelig. Det blev Jan Petersen, der var flotillechef
for BON FLT Korsør, som overtog posten som flotillechef. Jan
Petersen havde tidligere været næstkommanderende i HVF 361
Isefjord.
Den 17. august 2002 tiltrådte Jan Petersen posten som flotillens
nye chef, og skiftet faldt samtidig med en ny organisatonsform,
hvor antallet af divisioner i flotillen i efteråret 2002 blev nedbragt
til kun tre: En O-DIV, LOG-DIV og en U-DIV.
Allerede i begyndelsen af 2004 nedlagde Jan Petersen sit hverv
som flotillechef, og den 1. maj 2004 overtog Jan Winter flotillechefposten. Jan Winther kom noget hovedkulds ind på posten, og
for det første skulle der findes en ny næstkommanderende, og så
skulle der ryddes op. Mange i flotillen stod sammen om at få flotillen på ret køl, og opgaven lykkedes, så man var klar til at løse de
mange nye opgaver, der var en følge af forsvarsforliget. Samtidig
spøgte lokaleproblemet omkring Codanhus, og der blev brugt tid
på at finde et mere egnet sted til flotillens aktiviteter. Anstrengelserne bar frugt, så da udlejeren af Codanhus opsagede lejemålet i
april 2005 var der allerede fundet et nyt sted.
I slutningen af Marts måned 2005 havde flotillen fundet et egnet
sted på Fabriksvej i Helsingør, en villa på 123 m2 indeholdende
3 værelser, vinkelstue, toilet og bad samt et dejligt køkken og et
kælderlokale, som kunne indrettes til våbenkammer.
Flotillen rettede henvendelse til MHD 2 og fik besked på at vi
kunne begynde at ansøge om lejemålet samt indhente tegninger
mm.
Det var ganske vist ikke lige i nærheden af havnen, men både
udlejer og myndigheder gav tilladelse til opsætning en antenne på
16 m. så man kan række fartøjet.

Apollo, Baltic Sail
Der blev flere og flere aktiviteter i Ankerhuset, og i 2006 introduceredes begrebet ”kontoraften”, og siden da har det været en
hyggelig aften med mange fremmødte. Endvidere blev der oprettet
en støtteforening, som har givet mulighed for at give gaver mv.
ved receptioner og jubilæer.
Året 2007 var året, hvor flotillens skib, Apollo, fik en march. Marchen er komponeret af dirigenten for KMK’ musikkorps Jacob
Lange.

Billedet er fra uropførelsen af apollo march ved baltic sail
I maj 2009 afleverede flotillen Apollo og lørdag den 9. maj 2009
fik flotillen så et nyt fartøj af 900-klassen, MHV 906 Fænø.
Straks meldte Jacob Lange sig igen, for man kunne ikke ha´en
march på et skib som man ikke havde, derfor komponerede han
straks en ny march, og for ikke at komme i den situation igen at
flotillens skib skulle videre gives, kom den nye march til at hedde”
Flotille 362´s honnørmarch og blev overleveret på flotillens 60 års
jubilæums dag, d. 1 Okt. 2010
Når flotillen kommer ind i 2012 er det med en ny næstkommanderende, og i slutningen af 2012 skal vi også have ny flotillechef,
da Jan Winther har meddelt at han stopper efter 8 år som chef.
Frem mod Marinehjemmeværnets 60-års jubilæum er flotillen
fuldt på højde, hvad angår mandskab og materiel ligesom man har
gode lokalefaciliteter til gavn for alle i HVF 362.
NOV 2011 Henrik Christiansen og Jan Winther
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HVF 363 Skovshoved

Bornholmerturen
i september 1969
Jan Heisterberg, HVF 363 Skovshoved

P

å grund af værftsophold, sommer og bortrejse, blev dette
årets første week-end sejlads med 8 gaster ombord forlod
vi Skovshoved fredag klokken 1900. Vejrudsigten var god
og vejret var faktisk også dejligt – flat vand.
Ned gennem sundet, rundt Falsterbo Rev og ud over Østersøen
gik det så. Halvejs ovre så vi på radar en mærkelig formation (konvoj) af 3 x 3 skibe. Den havde vi fornøjelsen at jage en times tid,
medens de lejede kispus med os – 9 knob er jo ikke meget, men
under jagten lykkedes det os at finde en mørkelagt fjende (orange
fartøj: PCGE Thetis-kl.). Observationsmelding til SUM, og svar
– ROGER THANK YOU OUT – viste at det kan nytte både at
bruge falkeblik og krystalkugle. En ringe tak – men anerkendelse
alligevel.
Og videre over til Rønne med modtagelse på kajen af de altid
flinke folk fra HVF 329 (nuværende HVF 471). Efter skafning og
rengøring – landgangsmanøvre. Gennem kontakten til HVF 329
fik vi arrangeret et besøg på Marinestationen, hvor vi fik særdeles
god og udbytterig omvisning og forklaring i O-rummet..
Efter en fredelig eftermiddag, med omvisning i PCDA Najaden –
som sammen med Daphne holdt weekend i Rønne, blev aftenen
tilbragt efter eget ønske… Og klokken 0100 var afgangen sat til.
Det var blæst noget op, styrke 5-6, hvilket jo ikke er så behageligt
lige i næsen hjem over Østersøen. Men vi afgik som planlagt, satte
vort trofaste støttesejl på vej ud af havnen, og jeg overlod trøstigt
vagten til Dronningens kvarter. Men ikke så såre havde jeg lagt
hovedet til rette, før jeg blev purret – Der var havari på mel-

lemskiven ved dynamoen, med fare for tab af strøm og olietryk
til styremaskine. ”Tilbage lød trompetens skrald” – hjem igen til
Rønne for reparation.
Efter at have besigtiget skaden, søgte og fik vi hjælp fra Daphne,
vi fik purret en maskinist, som gav os sin ekspert bistand. Klokken
0430 var problemet løst – en ny not filet m.v. – tak for hjælpen.
Klokken 0515 stod vi så atter Rønne ud. Og pænere var vejret
da ikke blevet, det blæste 6-7 fra vest. Det var rigeligt havvejr
med en ret så grov sø. Støttesejlet gav os dog god hjælp, og ved at
afpasse farten efter søen gik det støt og sikkert hjemover med 6
knob. Situationen ombord var fin, kun 2 mand lettere syge. Andre
2 mand holdt køjevagt kunne ikke få tøj på pga. slingerragen
sagde de. Men hen ved klokken 11 var det løjet til styrke 5 og ved
14-tiden var vi i læ under Falsterbo. Men herfra var der dog endnu
ca. 50 mil hjem så vi var ikke i havn før 2145. Det var godt nok
lidt sent, men de godt 4 timer i Rønne hjalp jo heller ikke. I øvrigt
siger ”de andre”, at det var slemt rundt Falsterbo – det ved jeg
altså ikke noget om – for jeg sov.
Det bedste ved at komme til Skovshoved var såmænd ikke, at
vandet var fladt og uden buler, men dette at vi endeligt kunne få
noget mad – kosten over Østersøen var begrænset til tørtrugbrød
(dejligt), og lidt chokolade (herligt). Og så gik vi alle hjem for at
sove ud den oplevelse rigere.
Og alligevel sejler vi Sjælland rundt 18-20 oktober – forstå det,
hvo som kan!

Den russiske sømand
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

S

øndag aften den 2. maj klokken 19.06 ringer vagthavende
fra Bornholms Marinedistrikt (VO) og beder flotillen om
at afhente en død russisk sømand med gummibåd fra et
russisk fartøj der ligger ved Gilleleje og som efterfølgende
sejler ned gennem Sundet.
Jeg tager min alarmeringsliste og begynder at samle en besætning,
efter 20 minutter og ca. 15 opringninger har jeg 9 gaster, i forløbet ringer VO og spørger til forløbet. Klokken 19.58 er besætningen mødt, intet hastværk da det vil tage mindst 2 timer for det
russiske skib at komme på højde med Skovshoved.
Mandskabet udstikkes og gummibåd og hejsebåre gøres klar og
kontrolleres.
Vi får nu at vide at politi og falckreddere skal med på opgaven,
disse ankommer først til Skovshoved klokken 21.40. De 2 betjente
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har egne overlevelsesdragter og redningsveste med men de 2 reddere iklædes vores overlevelsesdragter og redningsveste.
Det russiske fartøj er nu ud for den nordlige ende af Ven og vi
sender signal til dem om at gå til ankerplads 1 sømil øst for Vedbæk. Umiddelbart herefter bliver vi ringet op af VO der meddeler
at russeren skal gå til ankerplads 1 (nordøst for Middelgrunden)
for at møde os. Dette giver os yderligere 1 times forsinkelse. Ved
ankomst til russeren fortøjer vi på hans bagbord side således at vi
kan arbejde med vores kran ved hans skibsside.
Reddere og politi entrer ombord sammen med hejsebåre og ca.
15 minutter senere skal den omkomne sømand bringes ombord
på ANTARES, på grund af stejl lejder og afdødes vægt ønsker
redderne ikke at benytte denne for at komme ned på dækket med
båren. Vi kraner herefter båren med den omkomne over på vores

dæk og båren sures mellem
kran og gummibåd. Samtidig
med denne manøvre hales
flaget på halv.
Ca. 10 minutter senere er
politiet retur og kursen sættes
mod Skovshoved. Undervejs
fortæller jeg redderne at vi
selvfølgelig har læge ombord,
noget overrasket spørger de
så om der så kan udstedes en
dødsattest på den omkomne,
dette bekræftes af Ib (læge).
Efter ankomst til Skovshoved
bringes den omkomne over
på Falck’s båre og Ib foretager
ligsyn og skriver attest.
Vel tilbage på vores plads i
Skovshoved bringes fartøjet i
daglig orden og besætningen
forlader fartøjet klokken 00.45
mandag morgen efter en
usædvanlig opgave.

Eftersøgning - SAR
16. juni 2000
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

F

redag morgen klokken ca. 02.20 bliver Løjtnant Vagn
Damgaard fra Hjemmeværnsflotille 363 i Skovshoved
ringet op af vagthavende officer fra Søværnet og anmodet
om at deltage i eftersøgningen af en formodet overbord
falden person fra en 6 meter båd, der er fundet nord for Middelgrunden med kørende motor.
Efter ca. 15 minutter er det lykkedes at samle en besætning på 9
gaster, der hurtigt begiver sig på vej til Skovshoved for at bemande
MHV 93 HVIDSTEN. Ca. 10 minutter over tre om morgenen
er vi klar til at forlade havnen efter at have fået yderligere oplysninger fra vagthavende officer hos søværnet, samtidig hører vi over
radioen at MHV 813 BAUNEN fra Dragør også melder afgang
fra havn. Af kommunikation der foregår mellem søværnet og skibe
fra marinehjemmeværnet og skibe fra søværnet samt kommunikation fra Lyngby radio og den civile skibstrafik kan det konstateres
at der allerede efter en lille time er 3 hjemmeværnsfartøjer, 2 søværnsenheder nogle civile fartøjer samt 2 helikoptere der deltager i
eftersøgningen.
Koordineringen af eftersøgningen på stedet er overdraget til chefen

på MHV 813 der leder de enkelte enheders indsats samt løbende
holder søværnet orienteret om situationens forløb.
Fredag ved frokosttid blev eftersøgningen indstillet uden resultat
efter at ejeren af båden havde været kontaktet og det må formodes
at båden var stjålet og efterladt. På dette tidspunkt havde der i
eftersøgningen deltaget 3 hjemmeværnsfartøjer 3 søværnsenheder 2
helikoptere 1 lodsbåd samt et antal civile fartøjer.
På HVIDSTEN blev der straks efter afgang lavet kaffe men at eftersøgningen skulle strække sig over ca. 10 timer havde vi ikke forventet så alle gemmer hos de 5 besætninger der normalt sejler med
HVIDSTEN bliver endevendt for kiks og andet spiseligt så det var
en noget brødflov besætning der klokken 1 om eftermiddagen blev
mødt af havnefogeden i Skovshoved med en pose bagerbrød.
HVIDSTEN henlægges i daglig orden og besætningen kan klokken 2 begive sig hjemad, enkelte er af tvingende grunde nødt til
at tage på arbejde medens resten må håbe på velvillighed fra deres
arbejdsgivere eller i det mindste håbe på at hjemmeværnet betaler
for 1 dags tabt arbejdsindsats.
Trætte - erfaring rigere - men klar igen når der er brug for os.
Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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Fra øvelse til virkelighed
Jan Heisterberg, HVF 363 Skovshoved

I

weekenden 4-5 april 1998 afholdte Hjemmeværnsflotille
363, Skovshoved en kombineret flerskibs- og alarmeringsøvelse med eget personel. Øvelsen afholdtes primært på
havet omkring og i Skovshoved havn.

Øvelsen startede med at, der skulle afhentes 3 lånte fartøjer, hvilket skete allerede fredag (3. april) om aftenen i stormende kuling,
vejret ændrede sig dog til regn uden vind i weekenden.
Ud over vores eget fartøj BUDSTIKKEN (MHV 21) bemandede
Sø-divisionen også BAVNEN (MHV 813), HVIDSTEN (MHV
93) og SATURN (MHV 70).
Øvelsen der samtidig blev gennemført som Flotillens alarmeringsøvelse var bygget op omkring en lang række momenter med
undervisningsforløb omkring redningsvest, kasteline, fortøjning,
oliebrand, hejsebåre, challance and reply (anråb og svar med
blinksignalering), radio og flagsignalering og meget mere.
Derefter øvelse for to, tre eller fire fartøjer i mineplot, slæbning,
olieprøveoptagning, oliebrand, farvandsovervågning, plotning,
sanitet, kommunikationsøvelse, formationssejlads, krigsmanøvre,
adgangssluse, søtransport og meget mere.
Det planlagte øvelsesforløb blev ”forstyrret” af en realistisk
brandassistance til det russiske fartøj VYTEGRA, der lå for anker
på Københavns Red. Flotillens fartøjer (4 stk.) gik straks efter ”opsnap” på Lyngby radio til undsætning. Skipperen på det russiske
fartøj havde meldt om brand i maskinen. Vi havde dog forinden
i ca. 10 minutter observeret kraftig røg ved
VYTEGRA men dette vurderedes som ikke
usædvanligt når russiske fartøjer starter
deres motorer.
BAVNEN og HVIDSTEN var først fremme ved havaristen i løbet af ca. 15 minutter,
BAVNEN blev af SOK udnævnt til OTC
(områdeleder).
Indenfor de næste 15-20 minutter ankom
yderligere BUDSTIKKEN, SATURN,
APOLLO (MHV 811, der var på weekendsejlads) samt den svenske patruljebåd
ÖSTHAMMAR og JARL MALMROES,
Københavns Havns PORTUS samt olietankerne HAAR BRIDGE og FAJAL II.
BAVNEN OG HVIDSTEN samt de to
olietankere begyndte straks at oversprøjte
havaristen med vand for at køle, brandslukningsmateriel blev overført fra nogle af de
øvrige fartøjer og røgdykkere fra Københavns
Brandvæsen, der var blevet sejlet ud med
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PORTUS, gik i gang med brandslukningen.
Samtidig med dette var der hele tiden en redningshelikopter med
læge svævende over havaristen.
Københavns og Gentofte Brandvæsener oprettede kommandostade på Skovshoved Havn her hjalp flotillen Politiet med at afspærre
havnen således at til og frakørsel med udrykningskøretøjer kunne
foregå uhindret.
FAJAL II meddelte OTC at havaristen tidligere på dagen havde
bunkret 30.000 liter olie flotillens beredskab ændredes herefter
således at BUDSTIKKEN blev forlagt til Skovshoved således at
ekstra brandslukningsmateriel hurtigt ville kunne transporteres til
havaristen.
Efter ca. 2 timer var branden slukket og helikopteren samt fartøjerne kunne frigives undtagen BAVNEN, der blev ved havaristen.
Flotillens planlagte øvelse kunne herefter genoptages efter planerne.
Under den sidste fase af branden var METTE MILJØ kaldt til
området, da der var observeret olie på vandet nord for havaristen.
Efter nærmere undersøgelse gik METTE MILJØ på siden af havaristen. METTE MILJØ fik senere problemer med sin maskine og
måtte slæbes ind til Holmen af BAVNEN.
Ud på aftenen indgik også BAVNEN i den resterende del af flotilleøvelsen, der sluttede søndag formiddag.

Weekendsejlads med
MHV 61
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

O

mkring midten af 1970’erne var jeg som navigatør med
på en weekendsejlads til Smålandsfarvandet, vi havde haft
afgang fra Skovshoved fredag aften og nået til farvandet ved
Femø omkring klokken halv otte hvor fartøjsføreren havde frivagt og
sov under dæk.
Vagtholdet besluttede at give ham en overraskelse og ved hjælp af
omstyring og omdrejninger uden at motorlyden ændredes, lyk-

kedes det at få fartøjet til at ligge stille efter en tid uden at det blev
bemærket af fartøjsføreren.
En gast listede sig nu ud på fordækket og lod ankeret falde med
det resultat at knap var ankeret nået bunden før en søvndrukken
fartøjsfører stod på dækket og så meget forvirret ud til stor moro
for resten af besætningen.

Glimt af Hjemmeværnsflotille 363 historie
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

D

en 26. maj 1949 iklædtes på Sorgenfri Slot 12 Hjemmeværnsfolk, der indgik i Marinekompagniet under Hjemmeværnsdistrikt Sorgenfri (nuværende HJVD 62).
Marinekompagniets gaster blev iklædt australske kakifarvede uniformer og for at det kunne ses at det her drejede sig om hjemmeværnspersonel med maritim tilknytning gav prins Knud tilladelse
til, at de måtte bære et anker omkranset af egeløv på venstre
brystlommes fold.
Dette anker danner sammen med en underliggende bølgelinie
(Sundet) i dag flotillens våbenmærke.
Det var samme prins Knud, der ofte deltog i Marinekompagniets

fester på Lottenborg Kro (overfor Sorgenfri Slot). Ved et af disse
møder fortalte prins Knud at en af sønnerne, havde spurgt hvorfor
der ikke var vagt fra Livgarden på Sorgenfri Slot som hos onkel
Frederik på Amalienborg, Prins Knud skulle herefter have fortalt
sønnerne at onkel jo var konge og at dette gjorde forskellen.
Flotillechefen mente nok at kan kunne være behjælpelig ved
prinsesse Elisabeth’s konfirmation, og på selve dagen stod flotillen
vagt i slotsalléen ved Sorgenfri Slot da Kong Frederik og Dronning
Ingrid ankom til slottet.
Fra den efterfølgende dag og indtil prins Knud’s død fik Livgarden
vagt på Sorgenfri.

Der øves forud for vagten ved kavalerbygningen.
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Peder Wessel’s forlis
30. november 1997
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

D

et er søndag formiddag timenyhederne klokken 11
er netop færdige da telefonen ringer og en stemme
siger: ”Det er vagthavende Sundets Marinedistrikt, vi
har et fiskefartøj med 30 personer ombord der er blevet
sejlet ned syd for Ven, og i må godt skynde jer”. Adrenalinen pumper
allerede, jeg finder alarmeringslisten frem og begynder at ringe
rundt, først skal jeg have fat i en motorpasser, her er telefonen
optaget, herefter ringer jeg til FARF Axel Miethe og beder ham
skaffe en halv besætning fra hans egen besætning, medens jeg vil
skaffe tilsvarende fra min egen besætning. Fra den efterfølgende
søforklaring er der i rapporten skrevet: ”Sundets Marinedistrikt blev
anmodet om at sende alt disponibelt og MHV 21 blev alarmeret”
Jeg ankommer til Skovshoved klokken 1130, der er allerede mødt
7 gaster og klargøring er i fuld gang, over Lyngby radio hører jeg
nu at et af fartøjerne ØBY på ulykkesstedet melder ”Vi har 17 personer og 2 døde personer ombord”. Jeg spørger nu hvor mange der
endnu er på vej og får at vide, at 3 personer er på vej, men inden
de to sidste ankommer høres igen ”Vi har nu 17 personer og 4 døde
personer ombord”, herefter giver jeg ordre til afgang og vi sejler fra
Skovshoved klokken 1134 og meddeler dette til Lyngby Radio,
der herefter meddeler de øvrige fartøjer at MHV 21 overtager
ledelsen af eftersøgningen (OSC).
Ved afgang fra Skovshoved registrerer Axel og jeg at strømmen er
svag sydgående og vinden er i nordvest, klokken 1158 ca. 1 time
efter alarmering fra ulykkesstedet er vi fremme i tæt tåge med
sigtbarhed mellem 50 og 75 meter. Mange fartøjer med fritidsfiskere ligger stadig rundt om vragdele på vandoverfladen alt imens
ØBY er på vej mod land med de bjærgede samt de omkomne. Vi
bruger vores råber og fartøjerne melder sig over radioen, herefter tildeles de opgave, nogle til
eftersøgning andre til at slæbe
vragdele mod land samt endelig
et fartøj til at blive på ulykkesstedet. Axel på åben bro med
udkig og jeg sammen med NAV i
styrehus for kontrol af sejlads og
kommunikation med 16 fartøjer
og 1 helikopter. På grund af de
observerede strøm og vindforhold
blev eftersøgningen udført som
vest-øst søgning fra ulykkesstedet
og mod øst med længde på 1
sømil og med 4 fartøjer på hver
side med afstand på 50-75 meter
(fartøjerne skulle tydeligt kunne
se nabofartøjet) yderste fartøj
var hhv. svensk patruljefartøj og
svensk lodsbåd. Min opgave var
herefter ved hjælp af radar at sikre
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at alle fartøjer lå på linje. Efter 1 sømils sejlads blev alle fartøjer på
kommando ordret til at dreje 900 mod syd således at forskydning
skete i kølvandsorden og herefter igen 900 mod vest med 9 fartøjer på linje, således fortsatte eftersøgningen ca. 1 time hvorefter
enkelte fartøjer bad om at blive frigivet af forskellige årsager bl.a.
fysiske og psykiske årsager.
Midt på eftermiddagen var der således alene MHV 21 og det svenske patruljefartøj tilbage, omkring dette tidspunkt blev dækshuset
med redningsmidlerne fra PEDER WESSEL fundet og eftersøgningen blev nu ændret til expanding square. Herefter fortsattes
eftersøgningen indtil klokken 1810 hvor det blev bekræftet at der
ikke var savnede personer. Vores opgave var herefter at returnere til
Skovshoved for at bringe læge og politi ud til SKAGEN CLIPPER, der nu lå for anker nord for Middelgrunden. Igen retur til
Skovshoved hvor flotillechefen stod klar med en stak pizzaer til en
træt besætning og en afløserbesætning der senere på aftenen skulle
afhente læge og politi fra gastankeren, opgaven sluttede omkring
midnat efter 13 timers opgave.
Som kuriosum kan nævnes at Søværnet sendt SEHESTED mod
ulykkesstedet fra Køge Bugt og på grund af tunnelarbejdet ved
Peberholmen lukkede VTS for gennemsejling i Drogden Rende
således at der var fri passage for SEHESTED der sejlede igennem
med stor fart for at kunne komme til ulykkesstedet og koordinere
eftersøgningen. VO SUM var ikke enig i denne disposition og efter nogen tid og samtaler til SOK forblev opgaven hos MHV. Der
skete samtidig det at ØBY blev bedt om at returnere til ulykkesstedet med dykkere, for at undersøge vraget for eventuelle omkomne,
hvilket han afslog og SEHESTED fik i stedet opgaven.

Foto: Arvid Kiertzner

GF1/NA uddannelse 1973
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

J

eg var på navigatøruddannelse i 1973, dengang hed kurset GF1/NA, der blev sejlet med 3 stk. Ø-både. Under det
sejlende kursus blev der en aften fortøjet ved Troense og næste
morgen blev signalflaget prep sat 5 minutter i otte, bag de 3 fartøjer lå en Vesttysk sejlbåd hvor konen åbenbart var blevet forstyrret
af klargøring til flaghejs og kaldte derfor på sin mand.

Manden der havde været i gang med at barbere sig med kniv ville
selvfølgelig sætte flaget korrekt klokken otte sammen med os
andre, men han var ikke blevet færdig med at barbere sig så derfor
stod han med flag og med glasbarberet på den ene kind og med
sæbeskum på den anden kind til stor moro for os – men ordning
muß sein.

Instruktører fra Søværnet
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

E

n episode fra staten af 1950’erne hvor SMK sendte instruktører til hjælp ved uddannelsen af Flotillen.
To unge løjtnanter skulle instruere, de var sendt på en
uriaspost og var ikke informeret om hvad de skulle undervise i.
De startede fra grunden med militær anstand og ville lære gasterne
at banke på en dør på rette vis.
Gasterne brummede i salen og mødelederen måtte gribe ind. Man
enedes om at dette var en fejltagelse, hvorfor man i stedet ville
besvare spørgsmål.
En stor kraftig mand i meniguniform spurgte, hvilken form for
redningsmateriel vi kunne vente stillet til rådighed, når vi sejlede

med kutter.
Løjtnanterne, der ikke kunne vide noget herom, forsøgte at slå det
hen og var så uheldige at sige, at det skulle han ikke bekymre sig
om nu, det skulle nok blive ordnet.
Manden reagerede omgående, rejste sig op og afslørede et bryst
med en stor gang ”sildesalat” af ordensbånd og råbte: Mit navn er
major Havtorn af de britiske commando raids i Burma, må jeg så
få et svar?
SMK fik herefter besked på ikke fremover at sende så unge instruktører.

Hjemmeværnstoget i Roskilde
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

F

lotillen havde fået til opgave at deltage ved hjemmeværnstogets ophold i Roskilde. Vi var sejlet derned fra Skovshoved
med MHV 61, nogle af os skulle herefter deltage i hjemmeværnstoget medens andre blev ombord i fartøjet nede i havnen.
Fra toget kunne vi tilbyde interesserede en sejltur hvis de bevægede sig ned til havnen. Fra toget havde vi konstant radiokontakt

til fartøjet. Under en af sejladserne hørte vi pludselig fartøjsføreren
melde ”Vi står på grund” al samtale i toget standsede øjeblikkelig
og mange valgte nu at gå mod havnen for at se hvad der skete.
Fartøjet var naturligvis ikke gået på grund men vi fik megen opmærksomhed på grund af fartøjsførerens melding.

Konesejlads 2005
Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

E

n gang om året inviterer vi vores ægtefæller med på en
”konesejlads” tiden er nu indtruffet.
Vejret er høj solskin og vi demonstrerer vores sikkerhedsmateriel på agterdækket, blandt andet overlevelsesdragten.
Karsten, der er tilbage fra et længere ophold i Århus, bliver iklædt

overlevelsesdragten (det har han ikke prøvet før) og bliver herefter
bedt om at hoppe ud på den blå hylde.
Vantro spørger han om jeg mener det, hertil er svaret – hop så i!
Straks lyder det fra Karstens kone Jette – giv mig straks bilnøglerne.
Det skabte en del morskab.
Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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Militær anstand
Gengivet ved Vagn Damgaard, HVF 363 Skovshoved

E

n episode fra staten af 1950’erne hvor SMK sendte instruktører til hjælp ved uddannelsen af Flotillen.
To unge løjtnanter skulle instruere, de var sendt på en
uriaspost og var ikke informeret om hvad de skulle undervise i.
De startede fra grunden med militær anstand og ville lære gasterne
at banke på en dør på rette vis.
Gasterne brummede i salen og mødelederen måtte gribe ind. Man
enedes om at dette var en fejltagelse, hvorfor man i stedet ville
besvare spørgsmål.
En stor kraftig mand i meniguniform spurgte, hvilken form for
redningsmateriel vi kunne vente stillet til rådighed, når vi sejlede

med kutter.
Løjtnanterne, der ikke kunne vide noget herom, forsøgte at slå det
hen og var så uheldige at sige, at det skulle han ikke bekymre sig
om nu, det skulle nok blive ordnet.
Manden reagerede omgående, rejste sig op og afslørede et bryst
med en stor gang ”sildesalat” af ordensbånd og råbte: Mit navn er
major Havtorn af de Britiske commando raids i Burma, må jeg så
få et svar?
SMK fik herefter besked på ikke fremover at sende så unge instruktører.

Oprettelse af Marinekompagniet
Uddrag gengivet med stor respekt for Jørgen Mortensen´s notater og
Marinekompagniets forhandlingsprotokol. Nedskrevet af Vagn Damgaard.
Forhistorie
en 4. april 1944 stiftedes i Kongens Lyngby en afdeling
af Marineforeningen i Danmark. Den fik straks overordentlig stor tilslutning og samlede gamle orlogsgaster fra
omegnen til sammenkomster med nationalt formål. I foråret 1946
afholdtes et foredrag med film om Svenske Hjemmeværn, hvilket
gav en gruppe af medlemmerne den ide, at der også herhjemme
burde oprettes et maritimt hjemmeværn.

D

Næstformand i Marineforeningen i Lyngby overassistent E.C.
Larsen, senere kaldet ”Kuglelynet”, indsendte forslag til Marineforeningen i Danmarks bestyrelse om at Marineforeningen i Danmark, burde stå for oprettelsen at et ”Maritimt Hjemmeværn”.
Bestyrelsen kunne ikke acceptere dette før foreningen fra K.D.
Ibsen havde modtaget direktiver i den retning.
Viceadmiralen havde imidlertid udsendt et cirkulære, der udstak
retningslinier om et maritimt hjemmeværn, som Marineforeningen lod som om man ikke havde kendskab til dette cirkulære, eller
man havde virkelig ikke dette kendskab er uvist.
I begyndelsen af maj måned 1946 afholdtes et møde på Hotel
Lyngby af følgende medlemmer af Marineforeningen i Lyngby:
E.C. Larsen, Johannes Kjær, Jørgen Hansen og Lauritz Krogh,
hvor der blev vedtaget at fortsætte forberedelserne til oprettelse af
et maritimt hjemmeværn og nogle dage senere afholdtes nyt møde
i Glyptotekscafeen. Deltagerne var foruden de forannævnte, Anker
Olesen, Knud Damgaard, Kaj Kramer Mikkelsen, KL Westenholtz samt Micheelsen fra ”Land og Folk”.
1
2

Senere viceborgmester i Lyngby-Taarbæk kommune
Senere første flotillechef i Skovshoved
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Dette resulterede i et nyt møde den 24. maj på Lottenborg hvor
OK Westenholtz, Micheelsen fra ”Land og Folk”, Kaj Kramer
Mikkelsen fra ”De danske Hjemmeværnsforeninger”, Anker
Olesen fra landsledelsen i Marineforeningen samt E.C. Larsen og
Johan Kjær deltog. Resultatet var en endelig beslutning om oprettelse at et maritimt hjemmeværn.
Der udsendtes indbydelse til stiftende generalforsamling på
restauration Lottenborg den 31. maj 1946 med foredrag af KL
Westenholtz. Der mødte 30 mand, fortrinsvis medlemmer af
Marineforeningen i Lyngby og der valgtes en bestyrelse, som fik
følgende sammensætning:
E.C. Larsen		
Karlo Hansen		
Johan Kjær		
Carl Eliasen		
Jørgen Hansen		
Lauritz Krogh		
Jørgen Mortensen2

formand
næstformand
næstkommanderende
kasserer
sekretær
repræsentant
suppleant

E.C. Larsen meddelte at han havde nedlagt sit mandat i Marineforeningen som protest mod afvisningen af forslaget om oprettelsen af et maritimt hjemmeværn. HHK prins Knud var deltager
i stiftelsesmødet og var en uvurderlig støtte for dette nye skud på
forsvarets stamme.
Ernst Høeg Hansen, som var indehaver af Lottenborg, var os en
meget stor støtte i oprettelsen af Marinekompagniet. Han gav
altid gratis opvarmede lokaler til rådighed og det var tit han måtte

bede os om at ”skrubbe af ” når klokken var tre om morgenen,
hvad den ofte blev.
Marinekompagniet
Den 31. maj 1946 er Marinehjemmeværnets egentlige stiftelsesdag efter FH Jørgen Mortensens opfattelse og ikke 1952 som
officielt meddelt.
Det var almindelige mennesker, som nu skulle administrere et militært foretagende med alt hvad dette kunne indebære af ansvar og
byrder. Men man havde gode rådgivere overalt og nogen erfaring
fra den for et år siden afsluttede besættelse.
Det var bemærkelsesværdigt, at den første skrivelse udsendt den
14. juni indkaldte til våbeninstruktion hele tre aftener nemlig: 20.
juni, 26. juni og 21. juli 1946.
Den 22. juni modtog kompagniet indbydelse til at deltage i en
natøvelse ved Humlebæk. Øvelsen foregik i natten mellem den
22. og 23. juni. Vores mødested var Tuborg havn hvorfra vi sejlede
til Humlebæk, alle mødte og øvelsen forløb programmæssigt med
undtagelse af en episode hvor medlem K. Ketcher affyrede et skud
efter afslutning. Johan Kjær foreholdt ham det urimelige i dette
og K. Ketcher afslog at adlyde hvorefter han ekskluderedes pga.
lydighedsnægtelse.
Indkøb af fartøj
Den 8. august 1946 afholdtes et møde med formål at indkøbe et
fartøj for maritim træning. Købet blev vedtaget og alle var med til
at finansiere dette køb ved udstedelse af andelsbeviser af kr. 2,50,
fartøjet blev henlagt i Taarbæk havn. Det viste sig senere, at båden
var i yderst dårlig stand og trods mange medlemmers frivillige
indsats kunne den indsamlede kapital ikke klare udgifterne og den
6. august 1947 så man sig i stand til at sælge båden med stort tab.
Som særlig flittig ved istandsættelsen må fremhæves Helge Johansen fra Kongens Lyngby, han ofrede mange timer på motorbåden,
men måtte opgive og vende tilbage til sin modelsamling af gamle
orlogsfartøjer.
Øvelsesvirksomhed
Der afholdtes denne sommer en mængde øvelser bl.a. skydninger på Hvidegården og Aflandshage sammen med Livjægerne,
feltøvelse ved Ørholm sammen med 5. KMP, alarmeringsøvelse i
skovene ved Holte og sejladsøvelse med motorbåden til Helsingør,
men mistede skruen undervejs ved Snekkersten. Ved disse øvelser
var mødedeltagelsen stor ofte omkring 90 %.
I september måned bestiltes kedeldragter til alle mand og det viste
sig at de var ubrugelige og kassable da de endelig blev leveret.
Kompagniet måtte vente længe før betalingen blev returneret.
Kompagniet havde indenfor egne rækker mange forhåndenværende befalingsmænd og de virkede nu som instruktører, bl.a.
kan nævnes: Poul Zachariasen, Rasmus Teglbjerg, læge Bonne
Jørgensen, våbeninstruktion ved Therkelsen, Virum og endelig
sømandskab ved Jørgen Mortensen.
Marinekompagniet deltog i salg af lodsedler til fordel for hjemmeværnssagen og nåede at blive de bedste sælgere i landet med 700
solgte.

Rasmus Teglbjerg planlagde to større øvelser for kompagniet i
1947 efter indbydelse fra Ringsted. Øvelsen foregik i skovene omkring Skjoldenæsholm og kompagniets folk blev i lukkede lastbiler
kørt til området omkring Hvalsø og sat af forskellige steder og
skulle herefter søge frem til samlingsstedet. Øvelsen skulle illudere
faldskærmsnedkastning, det lykkedes alle mand at finde frem til
samlingsstedet. Øvelsen afholdtes helt uden ammunition.
En senere øvelse med ca. 2000 mand fandt også sted ved Skjoldenæsholm alle disse mænd blev i lejet DSB tog transporteret fra
København til Hvalsø som de straks besatte. Øvelsen udartede sig
i et større slag næste morgen omkring Skjoldenæsholm hovedbygning.
Senere er en øvelse af Zachariassen kritiseret for dens spejderagtige
karakter, men dette blev på mødet imødegået af Arveprins Knud,
der mente at øvelsen absolut ville være gavnlig for mandskabet.
Medlemsblad
I november 1946 udkom ”Partisan” første gang som medlemsblad
for 5. og 6. KMP samt Marinekompagniet under AFS II. Bladet
udkom kun i november og december hvorefter det overgik som
afsnitsblad.
Generalforsamling 1947.
Der afholdtes generalforsamling i Marinekompagniet den 27.
februar hvor der blev vedtaget følgende ændringer til lovene:
§ 3. b – Foreningen tilslutter sig RGN VI under AFS II, og deltager i afsnittets ledelse efter de til enhver tid gældende regler.
§ 6 – (af referat fremgår) Optagelsesbetingelserne ændres med det
formål at øge tilgangen er det ikke længere et krav at kompagniets
medlemmer ikke samtidig skal være medlemmer af Marineforeningen, men disse for dog fortrinsret således at kompagniet ikke
mister sit maritime præg. Et enkelt medlem protesterede mod
denne vedtagne ændring.
Jørgen Mortensen indvælges i bestyrelsen som sekretær.
Samtidig med generalforsamlingen på afsnittet møde hvor Mandrup Poulsen udpeges som organisatorisk leder og Riis Nielsen
som militær leder og Kaj Kramer Mikkelsen som næstformand.
Fra bestyrelsesmøde den 30. maj 1947 anføres i protokollen:
Pkt. 1 f: Formanden meddelte at der på kompagniets vegne var
afsendt tre kondolencetelegrammer i anledning af kong Christian
den X´s død.
Pkt. 2 b: Anmodning om optagelse af Knud Christian Frederik
Michael, tronfølger, prins af Danmark, orlogskaptajn, Sorgenfri
slot er modtaget den 3. maj 1947. Optaget.
Pkt. 4: Herunder blev der truffet bestemmelser om følgende regler
der gjaldt for udlejning af motorbåden.
Arbejdet med oprettelsen af Marinekompagniet havde tæret meget
på E.C. Larsen og han måtte aflastes og det blev herefter Rasmus
Teglbjerg der forestod øvelsestilrettelægning.
I hovedledelsen ønskede man oprettet en såkaldt ”første linie”
allerede i september måned men måtte droppe sagen igen da der
kun meldte sig 50 mand ud af 700 mand.
Ved møde den 8. december forespurgt Arveprins Knud til den
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danske stats bidrag til Hjemmeværnet og fik oplyst at dette var
200.000 kr. om året, hertil oplyste arveprinsen at man i Sverige
gav 800.000 kr. og at Norge havde Hjemmeværnet inkluderet i
Hæren.
I referat fra bestyrelsens møde den 8. december 1947 fremgår
at formanden beklager sig over manglende tilslutning af såvel
instruktører som medlemmer ved efterårets øvelser og det blev diskuteret om 1) Om der i det hele taget var interesse for at bestå, 2)
Eventuelt lade kompagniet indgå som gruppe i en større forening
og 3) Opløsning af kompagniet. Karlo Hansen mente at medlemmerne var for gamle til at tiltrække unge mennesker, da kun
skydning havde de ældres interesse men mente dog at kompagniet
skulle bestå. Formanden foreslog herefter at der dannedes en
skytteafdeling for de ældre og en mere aktiv afdeling for de yngre.
Våben hos 2 ustabile medlemmer blev inddraget.
Krise marts 1948.
Situationen blev bedømt til at landet kunne komme i kamp med
kort varsel.. Marinekompagniet lå herefter i stadig alarmtilstand,
våben og ekstra ammunition deltes ud og oplagtes på strategiske
steder i kompagniets område. Marinekompagniet pålagdes strengt
at tilintetgøre alt billedmateriale, samt medlemslister. Mandrup
Poulsen meddelte at dette var foretaget i afsnittet og E.C. Larsen
meddelte at dette omgående også vilde blive udført i kompagniet.
På samme møde meddeltes at et hvervekontor i Lyngby havde 28
mand til iklædning ved kompagniet.
Lov om Hjemmeværn
På bestyrelsesmøde drøftedes den netop i Rigsdagen vedtagne
Hjemmeværnslov af 16. juli 1948 med ændringer af 23. april
1952, og det endte med at prins Knud indkaldte til møde på
Sorgenfri slot for at vedtage hvilke foranstaltninger man skulle
foretage sig for at få vor sag fremmed mest mulig. Indbudte blev:
Københavns kommandant OB Skjoldager, E.C. Larsen og prinsen
selv. Resultatet udeblev ikke, men det varede dog længe inden
”Det Maritime Hjemmeværn” så dagens lys.
På mødet på Lottenborg meddelte Mandrup Poulsen at han var
overanstrengt og måtte trække sig tilbage fra det meget krævende
arbejde. Besættelsesmagten havde ladet ham mishandle for mistanke om illegalt arbejde. Mødet fastlagde herefter at man skulle
fortsætte arbejdet i det nye Hjemmeværn og beholde våben og
ammunition indtil ordre kom om aflevering.
Det var med bange anelser at den nye distriktsleder Børge Jensen
blev inviteret til møde på Lottenborg for at fortælle om det nye
statshjemmeværn og mange kaldte ham slagteren som ville splitte
vort nøjsommelige foretagende for alle vinde. Børge Jensen var
”hærmand” og da Prins Knud under mødet spurgte ham hvilken
berettigelse han havde til at bestemme over søfolk og marinere
svarede Børge Jensen ”Den eneste berettigelse jeg har, er at mine
forfædre har været sørøvere på Læsø i mange år, og derfor mener
jeg at kunne tale også her”.
Prinsen erklærede da, at det for ham var fyldestgørende nok og anbefalede os alle at tage imod Børge som én af vore egne. Da Børge
endelig havde besvaret alle mulige og umulige spørgsmål, var hele
forsamlingen blevet klar over at denne mand var én af vore og han
blev hyldet spontant. De såkaldte ”natbusser” varede til meget sent
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og der var vundet mange for det nye Hjemmeværn.
Opløsning af Marinekompagniet
Den 26. marts 1949 afholdtes generalforsamling på Lottenborg
med bl.a. ”Opløsning af foreningen på dagsordenen”. I sin beretning omtalte E.C. Larsen de forud omtalte begivenheder og berettede om udfaldet af mødet på Sorgenfri blev: Marinekompagniet
bliver et Marinedetachement under distrikt III og hvis man nåede
op på 80 mand, da ville det blive et selvstændigt kompagni.
Mandrup Poulsen oplyste at vi ikke måtte lade os opløse før
afsnittet og under de nuværende forhold havde vi et særligt ansvar
for landets sikkerhed. Følgende resolution blev forelagt af E.C.
Larsen og vedtaget.
”Hjemmeværnsforeningen Marinekompagniet opløses som hjemmeværnsforening, idet foreningen som sådan fortsætter til ordre
om våbenaflevering foreligger, generalforsamlingen bemyndiger
den siddende bestyrelse til at fortsætte og varetage foreningens
interesser til da”. Efter afleveringen fortsætter foreningen som støtteforening for det danske Hjemmeværn.
MARINEDETACHEMENTET
Iklædning
Den 26. maj 1949 blev på Kongevejens skole iklædt 25 mand
i australske uniformer og marinekompagniet var blevet et statsforetagende med Jørgen E. Mortensen som chef. De omliggende
kompagnier var tidligere iklædte og da alle nu havde uniformer,
blev der i Lyngby afholdt en parade for prins Knud.
Marinedetachementet blev i befalinger i starten benævnt ”10
kompagni”
I ”Hjemmeværnet Distrikt II, Distriktsbefaling nr. 3” af 7. juli
1949 er nævnt at Jørgen Mortensen er udnævnt til delingsfører
ved distrikt II og forretter tjeneste som kommandør for marinedetachementet, samtidig er Harald Hans Guldager ligeledes
udnævnt til delingsfører og forretter tjeneste som næstkommanderende ved marinedetachementet.
Samme befaling angiver at sekondløjtnant ved 1.L.G.B. Poul
Lund Zachariassen an-sættes som delingsfører ved distrikt II som
instruktør og kommandobefalingsmand ved marinedetachementet.
Videre i befalingen anføres:
Efter kompagniomraade 10 tilføjes nyt stk.:
Marinedetachementet
Jørgen Mortensen, Akcacievej 11, Virum pr. Lyngby. Tlf. Frederiksdal 6948.
Menig I af marinedetachementet Ejnar C. Larsen afgives til
distriktet for der at forrette tjeneste som maritim sagkyndig for
distriktslederen. E.C. Larsen forbliver stående i nummer ved
marinedetachementet.
I ”Hjemmeværnet Distrikt II, Distriktsbefaling nr. 4” den 1. november 1950 er nævnt at Jørgen E. Mortensen bevilges sygeorlov
fra den 2. november d.å. og indtil videre samt at kompagnichef
J.H.B. Barfod afgår som chef for 4. kompagni og ansættes som
kommandør for flotillen.
Endelig den 1. april 1950 forelå den officielle anerkendelse af Flo-

tille nr. 1 København Nord med ansvarsområde: Kyststrækningen
fra Smidstrup i Nord og Onsgaardsvej i syd.
Marinehjemmeværnet dengang benævnt Det Maritime Hjemme-

værn blev dog først en selvstændig enhed på lige fod med Hjemmeværnsregionerne den 23. april 1952.
Nyt fra MHV 3/69 – HJV 20 år.
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HVF 368 Køge

N

Flotillen i bugten
år Hjemmeværnsflotille 368 Køge fejrer sig selv den
5. juni, er det en dobbelt fødselsdag. Den 5. juni
1999 var nemlig dagen, hvor flotillen modtog MHV
815 KUREREN, som dermed afløste MHV 70
SATURN efter 22 års trofast tjeneste. KUREREN har siden været
omdrejningspunkt for de ca. 100 frivillige, der har deres gang på
havnen i Køge. Tilgangen har de senere år været så stor, at flotillen
for tiden kan oppebære fire besætninger, hver med flere end de
normale 12 medlemmer. Det gør, at der til tider kan blive lidt
trangt i styrhuset (især om vinteren), men besætningerne er glade
for nye medlemmer, og en mentorordning skal sikre, at de ”nye”
hurtigt finder sig tilrette.
Togter
Ud over de almindelige sejlaftener, hvor man øver for at holde sig
skarpe i de forskellige ruller samt førstehjælp, tager KUREREN
også på længere sejladser. I 2008 deltog vi således i en fælles baltisk
miljø øvelse (BALEX DELTA), der foregik i farvandet ud for Kaliningrad. Selve turen derhen gik fint, øvelsen ditto – KUREREN
trak flydespærring med miljøskibet Gunnar Thorson. Det var den
russiske variant af gæstfrihed, der blev lidt af en prøvelse. Skibene,
der skulle deltage i øvelsen, blev anvist en kajplads uden for lands
lov og ret og spærret ude bag pigtråd. Det var forbudt at bevæge
sig uden for området, og da samtlige deltagere på tredjedagen
blev budt på buffet, skulle de igennem to checkpoints, stige ind i
ventende busser, for til sidst at blive kørt 35 meter. Det samme, i
omvendt rækkefølge, gentog sig et par timer senere. Dog var der
sidste dag en guidet tur til selve Kaliningrad, en tidligere tysk by
(Königsberg), der blev jævnet med jorden under krigen. Arkitektonisk var der ikke så meget at komme efter, men der var besøg på
et ravmuseum samt et gammelt sovjetisk forskningsskib (Vityaz)
– og så er det jo vodkaens hjemland.

Sommeren 2013 gjaldt det så en fælles SAR-øvelse med base i
Rønne. Igen var det flere af landene i Østersøen, der deltog. Flankeret af Bornholms frivillige beredskab.
Når det gælder de mere uformelle langture, hvor det drejer sig om
at vise flaget, er Tyskland uovertruffen. KUREREN deltog i Kieler
woche i sommeren 2011, og denne sommer går turen til Heiligenhafen (en af de længere på hele 9 dage).
Samarbejde
Flotillen har i en årrække samarbejdet med Politi og SKAT og
ligeledes er det til stadig gavn og glæde at lave helo-hoist øvelser
med søværnets helikoptere. Det lader til at være gensidigt, for der
skal være vægtige grunde til, at de ikke kommer ud, når det er
aftalt.
Der har også været plads til mere uformelle tiltag. I foråret 2010
indledtes et samarbejde med den flyvende deling fra Hjemmeværnseskadrille 225 (ESK 225) Roskilde. Der blev indgået en
lokal hensigtserklæring om et samarbejde, der skulle udnytte de
fordele, der er ved både at have sejlende og flyvende enheder i forbindelse med SAR eller havmiljø overvågning. Det foregår ved, at
enhederne bevæger sig efter et søgemønster – der kaldes ”Creeping
Line Single-Unit Coordinated”. På denne måde, kan store havområde gennemsøges effektivt. Og enhver der har holdt udkig efter et
objekt på havoverfladen ved, hvor svært det kan være at finde. Selv
fra et fly kan det til tider være vanskeligt.
Samarbejdet kulminerede i oktober 2011 med en FLIGHTEX,
hvor fly fra Vamdrup, Skive, Maribo, Odense, Sindal og Rønne
deltog. Et af de største problemer viste sig at være kommunikationen mellem fly og skib. Flyverne er vant til at snakke hurtigt,
og der er så tilpas meget støj oppe hos dem, at man nærmest skal
råbe.
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Det ellers lovende samarbejde med flyverne blev indstillet i 2013
af forskellige årsager, men vi håber, at kunne genoptage det engang.
På land
I den periode som her er beskrevet, har Logistikdivisionen mere
eller mindre ligget stille, men før i tiden var den som Kommandodivisionen en aktiv del af HVF 368. Større øvelser blev altid styret
fra Ksn, hvor personellet styrede både radio og kortbord og førte
toter (lister, hvorpå der blev skrevet alle oplysninger til brug for
øvelser).
I mange år var konceptet, at der skulle lægges miner i havnen fra
MHV 70 i en skarp situation, noget som også involverede Logdiv.
Vores øvelser havde også omdrejningspunkt på Ksn.
Efter renoveringen af Ksn i år er radiorummet genskabt, og en
signalgruppe skal oprettes. Der er hul igennem til Kureren - det
er testet - så fremtiden får forhåbentlig en snert af fortiden. Vi er i
hvert fald klar i den nye struktur af Logdiv.
I mange år havde Køge Kommune kystjageren ”Huitfeldt” som
adoptionsskib. Denne sommer bliver traditionen genoptaget ved
adoptionen af fregatten ”Niels Juel”. Så det bliver spændende,
om fregattens besøg kan samle køgeborgerne ved havnen som i
fordums tider.
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Og fremtiden?
Som alle andre flotiller passer vi vores gøremål: sejlaftenerne,
sejlweekender, de obligatoriske SURVEX’er og SAREX’er og så
selvfølgelig de lange togter. Dertil kommer skydninger – både på
skydebanen og fra skibet – førstehjælp og efteruddannelse til dem,
der er blevet lidt ”rustne”. Der bliver stillet stadig større krav til
uddannelse af gasterne, og udstyret på skibet bliver mere teknisk
og moderne. Søkortet er så småt fortrængt af elektronik, og kommunikationsgasterne har fået en ny radio (SINE) som supplement, der virker lovende.
Flotillebladet, ”Kompasset”, er desværre gået ind, men der er tiltag
til at få det op og køre igen, måske som e-udgave denne gang.
Mellem 2013 og 2014 blev flotillens lokaler renoveret, så de nu
fremstår i pæn stand. Alt i alt er flotillen, mandskab og materiel,
tunet til de opgaver, der venter forude.
Flotillens Chefer siden 2002
01 NOV 99 – 31 DEC 02 Leif Evald Sørensen
01 JAN 03 – 30 SEPT 03 Bjarne Holm Jensen
01 OKT 03 – 31 DEC 08 Kjeld Stjerndrup
01 JAN 09 – 06 SEPT 12 Torben Egon Andreasen
01 OKT 12 - 		
Per Bach Lauritsen

Marinehjemmeværnsflotille 471
Sagavej 7, DK-3700 Rønne

Å

rene 2002 – 2012 har været nogle spændende og travle
år for HVF 471, hvor der er sket en hel del.

I foråret 2003 under en stor gruppekonkurrence 03
(en konkurrence for specielt de grønne, men vi har også en aktie
med).
Ved festmiddagens begyndelse kom der en SAR – olieforurening
ved Hammeren - MHV 803 Aries var på vej ud af havnen på
mindre end ½ time.
Det skulle vise sig, at være FU SHANGHAI som var blevet påsejlet og var ved at synke.
Det skulle blive en af de længere aktioner flotillen har deltaget i.
Aries lå deroppe i en hel uge, efterfølgende deltog flotillen i en

turnus med andre MHV fartøjer og søværnet.
Der var et meget stort olieudslip, og stor fare for ødelagte strande i
syd Sverige og klipperne ved Hammer Odde og Ertholmene.
Januar 2005 modtog vi MHV 903 Hjortø under stor festivitas.
Der var linet op på honnørkajen i Rønne og vores general Jan
Norgaard navngav skibet.
Bagefter var der arrangeret – alt godt til ganen og maven – i festsalen på Bornholms Gymnasium og hvor der blev holdt taler m.v..
Hjemmeværnets Musikkorps musicerede og der var en rigtig god
stemning.
På Hjortø var der åbent skib for interesserede. Det var en stor succes, der kom mange for at se ”vidunderet”.

CH HJV Generalmajor Jan Norgaard, navngav MHV903 Hjortø d. 29. jan. 2005
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Vi havde fået kontakt med
marinehjemmeværnet på
Gotland og var nu inviteret
fra 16. – 29. juli 2006. Det
var en rigtig god tur - selv
om der var vind i sejlene –
Hjortø var temmelig livlig.
Modtagelsen var hjertelig
og der var arrangeret en
masse for os. Sejlads blev
der også trænet. I alt nogle
dejlige dage, som kan være
svære at gengælde.

På vej til Gotland, Visby aug. 2008
Et stort arrangement d. 5. april 2006 i f. m. 60 års dagen for russernes afgang fra Bornholm. Hendes majestæt dronning Margrethe II og hans kongelige højhed prins Henrik deltog først ved
højtideligheden i Sct. Nikolaj kirke og derefter ved kransenedlæggelsen ved monumentet for savnede søfolk under 2. verdenskrig.
Her deltog alle 3 værn (vi er jo et enhedsværn her på Bornholm).
Sommertogt i 2007 var et af de længere (14 dage).
Det gik gennem Göta kanalen. Vi blev fulgt af den svenske presse
og blev omtalt i flere aviser. FARF Robert Juul og NK Curt Hallberg var med på hele turen, der blev skiftet ud i besætningen efter
8 dage. Turen var fantastisk med masser af sluser og ikke mindst
sejladsen over Vänern og Vätern forbi Visingø. Det var en spændende sejlads, kanalen er jo meget smal visse steder.
Det var en lang tur, men kan varmt anbefales.
Den 16. oktober 2007 sagde vores flotillechef Palle Hansborg farvel, han havde været chef i 7 år og synes, at der skulle nyt blod til.
Den 23. oktober sagde vi goddag til en ny flotillechef Per Wistisen
ved en reception i Hyttefadet. Han kom fra de ”grønne”, men han
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Sjövärnskårens fartøj ”SVK70 Höjskär” aug. 2008.
skulle nok blive omvendt.
Der har været mange gode sommertogter i hele Danmark fra
Gedser til Skagen, på Læsø igennem Limfjorden til Vesterhavet.
Mange øvelser bl.a. en tur til Estland – Saaremaa.
Til byjubilæet i Bremerhaven som var en fantastisk tur, hvor vi
sejlede gennem Kielerkanalen – en stor oplevelse.

Øvelsestogt til Bremerhaven juli 2008.MHV809 Antares,
MHV902 Manø, MHV903 Hjortø,
MHV904 Lyø, MHV905 Askø og MHV906 Fænø.

Besætning fra venstre: Curt Hallberg, Arne B. Nielsen,
Kai Christensen, Bent Ole Hansen, Flemming Rasmussen,
FARF Robert Juul, Hans Pedersen, Børge Jørgensen og Bjarne
Stefaniuk.

Besøg i Saaremaa ”Estonia Navy Fleet Reviev” jun 2006, 900 klassen - Udsætning af oliespærre.
Baltic Sarex i 2009 en øvelse hvor 20 fartøjer + 5 helikoptere fra
Sverige, Letland, Litauen, Polen, Finland, Tyskland og Danmark
deltog. HVF 471 deltog med MHV903 Hjortø.
Vejret var meget dårligt, det blæste kraftigt (20-22 sm) og desværre måtte et element, med ”POUL ANKER” som var under
”terror” angreb, afbrydes før tid.
En helikopter havde observeret en mindre redningsflåde øst for
Dueodde.
Det viste sig, at objektet ikke indgik i øvelsen. Kl. 22.20 indgik
LIVE SAR alarmering.
Hjortø stak til søs kl. 23.25 efter at gaster (som deltog i Trolling
Master Bornholm, droppede deres deltagelse heri) for at deltage

i eftersøgningen, hvilket viser at SAR operationer tages særdeles
seriøst.
Alle fartøjer deltog + helikopterne. Desværre viste det sig, at det
var en polsk fiskekutter med 5 mand, som var gået ned. Alle 5
druknede.
Øvelsen sluttede kl. 13.00.
Besætning: FARF Curt Hallberg, Jan Sköld, Erik Hansen, Kaj
Ove Hansen, Bent Ole Hansen, Lars Hansen. Bjarne Stefaniuk.
Gert Jensen, Kaj Christensen, Lone Keldsen og Lasse Dyrnits.
En øvelse vi aldrig glemmer.
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Eftersøgningsområde, syd for Dueodde.

Baltic Sarex 2009 – Retur til Rønne Havn efter en Live SAR

Året 2009 var et travlt år. I maj måned fik vi besøg af vores
venner fra Gotland.
Vi havde arrangeret bustur rundt på Bornholm. Først til
Hammershus Ruiner med guide (Jens Fassel) som er en
fabelagtig fortæller, så de fik indblik i både deres og vores
historie.
Vi kørte videre, så de fik set vores rundkirker, på Bornholmerpladsen spiste vi røget sild m.m. og fortsatte til Svaneke, hvor vi fik smagt på Bornholmsk øl, bolsjer, is m.m.
Vi var rimelig heldig med vejret, det blæste lidt, men var
dog tørvejr.
Om aftenen havde vi arrangeret en lille fest i Hyttefadet,
hvor vi havde en dejlig aften med god mad og en masse
snak, det var jo ikke alle, der kunne være med på busturen.
Det var dog ikke fest det hele, det var også arbejde, en
øvelse med udlægning af oliespærre som p.g.a. vejret måtte
foregå i Rønne Havn, det blæste alt for meget udenfor
molerne.
På 4. dagen blev der sagt farvel og på gensyn.
Gotlænderne havde det dejligste vejr at sejle hjem i.
Besætningen fra SVK70
Höjskär besøger
Historisk, Sven,
Harild fortæller.

Besøg fra Gotland i 2009, Sjövärnskårens fartøj, ”SVK70 Höjskär”.
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Vi blev inviteret til Szczetin i Polen til Headquarters Multinationalt Corps Northeast sammen med Søværnet og de andre flotiller i
Danmark, vi var dog de eneste som deltog.
Det var et togt på 4 dage og en kæmpe oplevelse.
Besætning: FH Per Wistisen, FARF Jan Sköld, Erik Hansen, Curt
Hallberg, Torsten Menzel, Mogens Koch-Hansen, Palle Andersen,
Børge Jørgensen, Lars Hansen, Hans Pedersen, Flemming Pedersen og Flemming Rasmussen.
Vi havde åbent skib og det blev noget af et tilløbsstykke, der var
tykt af folk og børnene fik lov til at prøve ”vandkanonen”.

Vores forsvarsminister Søren Gade var ombord og spurgte meget
interesseret til vores arbejde, han var utroligt vidende om Marinehjemmeværnet. Det var en oplevelse af de rigtig gode.
Headquarters var meget glade for vores deltagelse, og vi blev
inviteret derned igen til deres juleafslutning. Flotillen takkede for
invitationen.
Henrik Pedersen, Jan Sköld, Palle S. Andersen og Curt Hallberg
rejste til Szczetin i december 2009.

Forsvarsminister Søren Gades besøg ombord på MHV903
Hjortø, i f.m. Headquarters Multinational Corps Northeast
10 års jubilæum i Szczecin (Stettin) Polen, SEP 2009.

Ovenstående fotos fra besøget i Szczecin (Stettin)
Polen, SEP 2009
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Senere på året fik vi til vores store overraskelse og glæde ”Frivillighedsprisen” til bedste Hjemmeværnsenhed, som blev uddelt for
1. gang.
Prisen blev på Kastellet overrakt af forsvarsminister Søren Gade til
HVF 471 og modtaget af en meget stolt flotillechef Per Wistisen
og næstkommanderende Henrik Pedersen.
I 2010 var der specielt én ting, som optog os og det var opsendelsen af raketten ”Tycho Brahe”. HVF 471 var særdeles involveret
i dette både i planlægningen og Hjortø blev brugt som base og

afviger fartøj.
Desværre blev det en fuser, men Peter Madsen og Kristian vor
Bengtson (Foreningen Copenhagen Suborbitals) var stadig fuld af
fortrøstning.
De kom herover til en flotilleaften og holdt et forrygende godt
foredrag om starten på raketten og til affyringen.
Man siger GÅ ALDRIG TILBAGE TIL EN FUSER. Det passer ikke helt for i august måned 2011 lykkedes det og hvilken
forløsning, både hos Peter og Kristian, men så sandelig også hos os
i HVF 471.

Hjemmebygget ubåd og raket ”Tycho Brahe” 2010.

En forventningsfuld besætning på vej til Gotland, FARF Erik
Hansen, Palle Andersen, Robert Juul, Kaj Ove Hansen, Bent
Ole Hansen, Lone Kjeldsen, Leni Larsen, Lasse Dyrnits, Andreas
Westh, John Christensen, Hans Jacob Brünings, som gæst deltog
Ole Larsen fra DBH.
Vi var i Karlskrona en stor oplevelse.
Anders Svensson, som er hjemmehørende i Kalmar, fik et ”lift” til
Visby.
Nær Visby kom ”Höjskär” med 20 knob imod os med en vinkende besætning stående på fordækket.
Vel i havn og efter en hyggelig snak på kajen, var der klar til
aftenskafning.
Resten af dagene var arbejdsomme, men der var også plads til hyggeligt samvær med Gotlænderne.
138

|

Samtlige HVF historie 1952-2012 60 år

Den 28. maj forlod vi Visby kl. 09:00 og var hjemme igen den 29.
maj kl. 15:00.
Et dejligt sommertogt var slut.
Foruden alle sejladser, øvelser m.v., som er nævnt, har vi jo også
haft mange andre spændende sejladser med Politi og Told. Ikke
at glemme adskillige VIP ture, samt vores daglige øvelsessejladser,
hvor der bliver øvet i udlægning af oliespærre, sejlads med gummibåd m.m.. Afholdelse af kurser for speedbåd, dæksgast, BMseminarer og meget andet.
Vores årlige flotillefester med og uden påhæng samler mange
gaster, og til vores flotilleaftener kommer ca. 2/3 af styrken.
Det må siges, at flotillen er særdeles aktiv, det håber vi den fortsætter med i mange år fremover.

Beredskabsdag i Allinge 2008.

Øvelsessejlads udlægning af flydespærring 2009.

Flotillefest 2009.

Med venlig hilsen, Lone Hallberg, Historiker,
HVF 471
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6 siders Historien

HVF 367 - Dragør
Fragmenter Fra Flotillens Fortid
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Våbenskjoldet
Flotille 367 Dragør

Blasonering:
Skjoldet vandret delt.
I første felt en fyrlanterne i sølv og guld på blå bund.
I andet felt en rød kanon på sølvbund.
Skjoldet hviler på et anker, hvorover en kongekrone, omgivet af et mari-neblåt guldkantet bånd,
hvori i guldskrift navnet MARINEHJEMMEVÆRNET.
Nederst, i et banner, står HVF Dragør 367.

Motivering:
Fyrlanternen symboliserer Ndr. Røse Fyr og kanonen Dragørfortet, begge beliggende i flotillens
operationsområde.

Bæringstilladelse:
Der er ikke givet bæringstilladelse til tjenesteuniformen, men selve skjol-det må bæres på kampog arbejdsuniform venstre overarm 1 cm. under mærket ”DANMARK”. Og hele våbnet må bæres
på sweaters og andre private effekter.
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I efteråret 2000 fik samtlige flotiller i Kongeriget, besked om at
nedskrive deres historie.
Det var hensigten til MarineHjemmeVærnets 50 års jubilæum i
juni 2002, at få udgivet et JUBIskrift, som skulle være historien
om 40 flotiller,
3 distrikter samt Skolen på Slipshavn, sluttende med nylig gennemførte ændringer.
Flotillens ledelse nedsatte et ’historisk’ udvalg bestående af folk
med dybe rødder i Flotillens fortid: Der var Axel Ravn, Gunner R.
Hermansen, Finn (Våbenmester), Jørgen Møller, John Strøbæk og
Jørgen Falkenberg.
Da der var blevet afholdt nogle møder, mente man, at noget skulle
skrives ned, og Den Gamle Redacteur blev tilkaldt for med spids
blyant at nedfæl-ge de vise ord.
De historier, der denne vinter blev fortalt i Falkenbergs lejlighed
i Kastrup, var mange og spændende og blev suppleret af skriftlige
beretninger, fra blandt andre tidligere Flotillechef, nuværende havnefoged i Dragør havn, Bent Kofoed samt udklip fra den fyldte
Scrapbog.
Ikke alt lykkedes, således blev Gunner Hermansen ramt af sygdom, før væsentlige detaljer i hans beretning var nedskrevet . Den
eksakte dato for Flotillens oprettelse af basehavn Dragør, er derfor
stadig ukendt, men ef-terfølgende er det blevet konstateret, at det
er sket over flere omgange.
Datoen for deadline blev løbende skubbet, og jo længere fristen
blev, jo mere materiale blev tilvejebragt. Jørgen Falkenbergs
beretning om Våben-divisionen og kanonerne på Fortet var så
omfattende, at vi bad om ekstra plads eller at det blev optaget
som separat kapitel. Som bekendt skete dette ikke, ligesom der
blev skåret meget ned på det fremsendte. Vi kun-ne ikke holde os
indenfor de tildelte 6 sider, så vi fremsendte 8, men de blev skåret
ned til ca. 4 sider!!

der yderlige-re KBH. I – Skovshoved samt KBH. II – Holmen
Efter den officielle etablering af et egentligt Marinehjemmeværn, ændre-des disse numre til henholdsvis:
321: København Nord og fra 1973 til: HVF 363 (Skovshoved)
322 : Københavns Red HVF 364 & HVF 365 (366) fra år 2000
til HVF 369
323 : København Syd HVF 367 Dragør
Opgaverne forandredes også. Da Flotille 323 skulle dække hele
Amager og endog noget af Hvidovre, blev den delt op i 3 (senere
4) divisioner:
Div. 1 = Kastrup
Div. 2 = Dragør
Div. 3 = Sorte Rende
Div. 4 = Prøvestenen (fra 1955)
Operationsområdet gik fra den sydlige indgang af Københavns
Havn, som var benævnt ”Sorte Rende”, og hele vejeh rundt om
Amager.
I 1952 delte vi fartøjet DMH 56 med Skovshoved, men d. 13
november 1954 fik vi tildelt DMH 60 som egen enhed.
I vinteren 55/56 bliver der isat ny Hundestedmotor på 45 HK,
men den tog vi med over i vort næste fartøj, DMH 59, som vi
overtog i april ’57.

Nærværende hæfte vil råde bod herpå, og vil forhåbentlig være det
første af mange, der beskriver fragmenter fra Flotillens fortid.

Dette var hvad vi sendte ind:

Arne H. Bülow
Wiedergården 3
2791 Dragør

Begyndelsen
Allerede før det egentlige Dansk Marine Hjemmeværn (DMH)
blev grund-lagt i 1952, var der en operativ sømilitær enhed klar på
Amager. Den se-nere Flotille 367 Dragør, opererede med en enhed
fra Kastrup Havn alle-rede fra 1951, nogle mener endog, at der
var en Sø-division i 1949.
Der var opnået kajplads nedenfor de store oliebeholdere hos
DANSK ES-SO i Kastrup Havn, ligesom et kælderlokale var
stillet til rådighed på hav-nen. Herfra afgik de sejlende patruljer
til Sundet og Køge Bugt med en 10 meter lang chalup HJV-M /
DMH 8.
Flotillen betegnedes da som KBH. III. På dette tidspunkt var
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DMH 56 (Y 331)
I maj måned 1960 overførtes DMH 59 til HVF 319 Roskilde, og
vi fik DMH/MHV 61, Betelgeuse, et ældre fiskefartøj fra 1929.
I mellemtiden er det første fartøj, specielt bygget til Marinehjemme-værnet, MHV 70, blevet søsat fra Orlogsværftet (d. 11.11.57).

Efter et ophold hos flotillen i Fredericia overgik den til at være
skolefartøj, der kunne stilles til rådighed for flotillerne i Københavnsområdet.
Basehavnen for DMH 59, skulle være Holmen, og da vi i mellemtiden hav-de måtte opgive havnepladsen i Kastrup til fordel
for Flådens Leje, blev det vores opgave at hente fartøjet fra Præstø,
hvor det henlå.
Vinteren 1960 var usædvanlig hård, så skibet lå indefrosset i den
kolde Præstø havn. Det lykkedes dog flotillens folk, ved hjælp af
bl.a. den senere flotillechef Bent Kofoed-Hansen, samt DF for
Dragør division, Jacob Jahn og DF for Sorte Rende, senere FH
Vilfred Hansen at hugge fartøjet fri, og få det gennem fjorden og
sejlet det til Holmen.
Sverige
Forsvarsvilje og eventyrlyst har altid går op i en højere enhed i
Marinehjemmeværnet.

MHV 82 - ENØ. Bygget 1941 af Holbæk Skibs- og Bådebyggeri
som minestryger. Indgik i flådens tal 18.8.41 som MS 5, hejste
kommando samme dag.
Allerede fra 1955 var der international udveksling mellem sømilitære hjemmeværnsenheder i Norden. Sammen med Helsingør,
Skovshoved,
Holmen samt Køge afholdtes Dansk – Svenske stævner i samarbejde med Sjøværnskåren. Op gennem halvtredserne, tresserne
og halvfjerd-serne foregik konkurrencerne skiftevis i Sverige og i
Danmark. De fandt altid sted en weekend, således at man i løbet
af fredagen sejlede til konkurrencestedet, om lørdagen fandt den
egentlige konkurrence sted, altid afsluttende med en stor banket
lørdag aften, og om søndagen returnerede man så til egen basehavn.
Under et af stævnerne, som blev afholdt i Ystad, var der ved at
opstå internationale forviklinger.
Stævneledelsen havde glemt at advisere told- og andre myndigheder om, at et NATO-fartøj (MHV 70) ville anløbe havnen.
Helt galt var det ved at gå, da besætningen myldrede i land iført
kampuniformer og med maskinpistoler. Sagen blev dog klaret på
et par timer.
I 1964, året før vi selv overtager den, låner flotillen MHV 82 og
tager på togt til Kiel sammen med MHV 69. Her viser flotillens
mandskab, at med det rette grej og den rette uddannelse, er vejen

åben for nye muligheder.

Gunner G. Hermansen
* 20. juni 1926
† 30. april 2002

I 1970 tiltræder Gunner G. Hermansen som flotillechef, og hans
første opgave er at få enheden, MHV 82 - ENØ, til Dragør,
som fast base-havn. Chefen for Dragørfortet OK Dahlerup samt
formanden for Dragør Sejlklub, Wilhelm Wieder, kunne straks se
fordelen i at have en effektiv søstrids- samt sørednings enhed placeret her, da det ville give en væsentlig hurtigere indsatsmulighed i
det trafikerede farvand omkring Dragør.
Daværende Borgmester Karlsen var ligeså fremsynet, så han
tildelte Flotillens enhed fast plads i havnen, og på Dragørfortet fik
vi plads til administrationen, de faglige divisioner, samt den stadig
voksende Våbendivision.
Vi kunne herefter hjemføre fartøjet til den hyggelige by på
Amagers sydspids. Det var en stor dag, og vi har nydt de pittoreske omgivelser lige siden.
I 70’erne begyndte man også at bygge stålskibe til Marinehjemme-værnet. Nye skibes implementering er altid vanskelig, men
i 1973, da den første nybygning af 90’erklassen, MHV 90, blev
søsat i Sakskø-bing, var der ingen tvivl.
Det blev tildelt flotillen i Dragør.
Årsagen var dels flotillens høje (aktivitets-) niveau, dels vor
omsogn for og vedligeholdelse af MHV 82 ENØ.
Det sidste skyldes i ikke ringe grad, daværende Fartøjsmester
Mogens Eriksen.

MHV 90 –BOPA
Bygget 1973 på Sakskøbing Maskinfabrik & Skibsværft. Tilgik
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HVF 367, Dragør ved færdiggørelsen 1973. Blev navngivet 8.
oktober 1988 BOPA af generalmajor R. Gottlieb
Redning af Heste i Øresund
MHV 90 er blevet budt meget. I august 1977, i forbindelse med
assi-stance til kapsejladsen Møn Rundt, ligger BOPA stationær
ved ”Tvillingerne” med bl.a. FARF Claus Nielsen, og NK Axel
Ravn ombord.
Her følger et uddrag af den efterfølgende rapport.
Kl. 17:45
Vi bliver prajet af en svensk lystsejler der melder, at et lille brunt
fiskerfartøj havde fundet 2 heste og nu havde
besvær med at holde dem oppe.
Kl. 18:20
MHV 90 går til undsætning. På pos 55°35’4 N – 012°43’7 E fragter doryen de 2 heste fra den lille båd til BOPA, hvor de fortøjres
agten om styrbord og bagbord. Skruen frakobles,
medens man får diverse trosser omkring hestene, samtidig med at
man holder hovederne oven vande.
Kl. 18:40
Anmodes MAS DRG om at tilkalde Falck med hestegjorder og en
dyrlæge, da man ikke kan hejse hestene ombord uden at beskadige dem. MHV 82 og MHV 1 er samtidig kaldt til assistance.
Ombord i MHV 82 er, rent tilfældigt, en dyrlæge, der siger, vi skal
vente, til vi får det rigtige grej til bjergning af heste.
Kl. 19:20
Meddeler MAS DRG at Falck er underrettet. I mellemtiden er et
redningsfartøj fra Lufthavnen kommet frem med to mand, der
af politiet havde fået besked på, at der mangle de mandskab på
stedet. Den stammede fra det lille skib, derførst fandt hestene, og
som havde tilkaldt hjælp. Lufthavnsbåden returnerede derefter, da
vi havde folk nok.
Kl. 19:30
På pos. 55°34’1 N – 012°43’5 E har man diverse samtaler med
LYRA og politi, hvoraf det fremgår, at der har været en mængde
misforståelser. Blandt andet troede man, at hestene var døde.
2 gange måtte vi give LYRA vor position, angiveligt fordi forskellige mennesker beskæftigede sig med sagen.
Omsider melder LYRA, at Falck vil komme i en hurtig
Coronet motorbåd.

Mens vi driver mod syd (det kunne ikke lade sig gøre at sejle
MHV 90 eller gå langsomt p.g.a. hestene i vandet), passerer
færgen ”Hamlet”. Over LYRA anmoder vi færgen om langsom
passage.
Færgen sejler fint forbi uden spor kølvand.
Kl. 20:20
ankommer Falck med dyrlæge i en lille motorsejler fra Dragør. To
røde lys over hinanden samt arbejdslys
etableres på MHV 90.
Kl. 20:25
Påbegyndes ombordtagning af hestene.
Kl. 20:35
1st hest ombord og i live – får indsprøjtning af dyrlæge
Kl. 21:00
2nd hest ombord og i live – får indsprøjtning af dyrlæge
Kl. 21:08
Propel til. Lanterner og stadig to røde lys tændt.
Kl. 21:21
Sdr. Røse tværs om bagbord. Anmoder over VHF lodsen om at få
havnefogeden til at holde vor havneplads fri
Kl. 21:45
Ankomst Dragør, men må gå ud igen, da kajplads optaget af flere
skibe.
Kl. 21:54
Melding om kaj fri. Bliver på vej ind chikaneret af færge for
indgående, der lyser på MHV 90, og giver et langt signal, der får
hestene til at spjætte.
Kaptajnen oplyser senere, at vi havde tændt de røde lys for næsen
af ham.
Kl. 22:00
Ankomst Dragør. Hestene tages iland til hesteambulancen. Begge
ved godt mod. Mængder af tilskuere på kajen
Kl. 22:15
Operation Hest Slut.

Artikel i Amager
Posten 9 august
1977
Efterfølgende
blev der udstedt
et certificat til besætningen, som
særlig tak for den
store indsats.
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NORGE
1979, da MHV 90 var tilgået og testet, var vi gearet til
længere tog-ter, og vore tanker går til broderfolket i Nord.
Flotillen ansøgte og der blev bevilget et togt til Norge sammen med Køge Flotillen og deres MHV 70.. Togtet varede
fra den 6 til 15 juli 1979 og med daværende OS John Strøbæk
som FARF og SG Jørgen Møller som NK.
Som ved alle senere togter var formålet at træne besætningerne
i sej-lads af længere varighed og at indøve den i dens funktioner.
Specielt var der lagt vægt på indøvelse af navigation, kommunikation, sanitets-tjeneste, sømandskab samt ruller. Togtets første
anløb var Porsgrunn og derefter Oslo. En minutiøs sejlplan var
udarbejdet, men viste sig at skulle ændres væsentligt. Sjøheimevernsområde 121 (SHV 121) Oslo, som Flotillen var i kontakt
med, stillede 2 erfarne navigatører til rådig-hed for sejladsen fra
Porsgrunn til Oslo. Det var daværende fenrik Carl A. Andreassen
og kvartermester Jens Sundbye, som foreslog, at der skulle sejles
indenskærs til Oslo. Forslaget vedtoges og en fantastisk sejlads i
den smukke norske skærgård fulgte, hvor deres duelighed blev
klart dokumenteret. Uvante, som besætningen var med skærgårdssejlads, oplevedes ”nervepirrende” øjeblikke i de snævre
farvan-de, dog med masser af vand under kølen.
Ved ankomsten til Oslo kom repræsentanter for SHV ombord,
og de var synligt imponerede ikke mindst over MHV 90. Selv sejler de fortrinsvis med udskrevne fartøjer som fiskerbåde og større
private fartøjer. Begge fartøjsførere blev præsenteret for det norske
hjemmeværns generalin-spektør Knut Østbye. Fenrik Andreassen
havde arrangeret besøg på Hjemmefrontsmuseet på Akershus og
på Sjøfartsmuseet på Bygdøy.
Turen hjem via Læsø var ikke uden dramatik. I 15 - 20 m/s
måtte en lyst-båd, som opsendte grønne raketter, tages på slæb
til Læsø. En vanskelig og tidskrævende opgave. Af mangel på tid,
måtte besætningen efterlade MHV 90 på Læsø og tage færge og
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tog til København, hvor storebælts-færgen gik på grund uden for
Nyborg. Den næst weekend blev MHV 90 afhentet og sejlede til
Dragør i meget hårdt vejr.
Trods disse genvordigheder var togtet en succes og det blev
indledningen til et mangeårigt samarbejde med SHV 121, hvor
senere PL Calle Andre-assen på nordmændenes side, fungerede
som en god og engageret for-bindelsesofficer, og som i dag er en
meget god ven af Flotillen.
I 1981 foretoges et togt til Norge i samarbejde med Flotille 362.
Enheder-ne var MHV 90 og MHV 23, og ruten gik fra Dragør
til Hals Barre, gennem Limfjorden via Thyborøn til Kristiansand,
Risør, Oslo og retur til Dragør efter et kort ophold på Læsø. På
hele togtet deltog PL C.A. Andreassen og fenrik A. Paakær fra
SHV 121 i Norge. SHV 121 inviterede MHV 90 og MHV 70
i 1983 til et togt i Norsk farvand sammen med et fartøj ”Kaholmen”, fra SHV 121. Ruten var dennegang fra Dragør til Tvestein
Fyr, hvorfra Kaholmen skulle deltage. Derefter Arendal, Kragerø,
Læsø (Østerby Havn) og retur til Dragør. Under sejladsen stødte
endnu et fartøj til, SHV fra Sandal, for at deltage i øvelserne.
Begge norske fartøjer ejes af befalingsmandsforeninger, vedligeholdes af disse, og udlejes til SHV. I Kragerø fik fartøjerne en fin
pressedækning.
1986 deltager BOPA i 17.maj festlighederne i Oslo, og i 1988
indgår Flotil-len i den årlige mønstringsøvelse i Oslofjorden. Vores
opgave var blandt andet at landsætte dele af besætningen som så
skulle angribe et mål skarpt bevogtet af en deling fra SHV. Angrebet lykkedes over al forvent-ning, Nordmændene blev fuldstændig
overrumplede og taget til fange. Indtil de blev overbevist om det
modsatte, troede de, at det var professi-onelle soldater, der var på
færde.
Igen var togtet en succes, og det var spændende at se Oscarsborg
inde-fra. Fæstningen var i 1940 med til at sænke den tyske krydser

Blücker, som gik ned med over 1800 mand. Den danske besætning havde lejlig-hed til, ombord på norske fartøjer, at skyde med
12,7 mm maskingevæ-rer.
I 1991 måtte vi låne MHV 93 for at få endnu en besætning
med, Notod-den blev anløbet, hvor vi så et kæmpestort Dannebrog, som fyldte den halve flagstang, og i øvrigt blev modtaget
med megen festivitas.
I 1996 skulle alle 3 besætninger af sted, så udover MHV 93
måtte vi også låne MHV 801. Køge med MHV 70 ville også med,
så vi var i alt 4 dette år plus Kaholmen, som stødte til os i Norge.
På vejen skulle vi også på et kort besøg i Kungshamn i Sverige,
hvilket var noget besværligt, da vi skulle have lods ombord og
ikke måtte sejle indenskærs, men det blev da til en hyggelig aften,
med en større banket på agterdækket, hvor alle no-tabiliteter i hele
Länet var samlet.
Det foreløbige sidste togt til Norge fandt sted i 1998, denne
gang med vores nyerhvervelse MHV 813, og vi lånte MHV 808
fra Skagen samt MHV 811 fra Helsingør, så vi var igen alle 3
besætninger aktiveret i frugtbart samarbejde.
TYSKLAND
I begyndelsen af 90’erne skete der store forandringer i Europa.
Murens mørtel mørnede, og en frisk brise ramte de støvede grå
byer i Øst. Stran-dende i DDR blev åbnet for folket, og de strømmede mod havet, der nu ikke længere var en pigtråds beklædt
begrænsning, men en udsigtsplat-form, på godt og ondt, for livet
i vest. Disse folk kunne, en juli dag i 1993, se konturerne af 3 grå
skibe hæve sig over horisonten. Det var den første eskadre fra det
Danske Marinehjemmeværn, der, i fredeligt øjemed besøgte den
tidligere fjende. Målet var Marinestützpunkt War-nemünde, en
forhenværende DDR-krigshavn, hvor nu kun den tomme skal
af tidligere tiders galskab ventede på bulldozerne komme. Man
hav-de valgt klasseskibene, MHV 90, MHV 70 samt MHV 20 til
at fremvise Ma-rinehjemmeværnets materiel, og redegøre for dets
grundidé, det frivillige maritime forsvar samt søredning. Det var
lidt af et kulturchok for over-borgmesteren og de tyske officerer
at se aldersfordelingen i besætninger-ne, som var mellem 25 og
65 år, men rystet blev de rigtigt, da kokken, efter en storslået og
veltillavet middag, slutter sig til selskabet ved kaffen, affører sig
kokketøjet, og tager sin uniform på. Det var nemlig flotillens chef,

KL Jørgen Falkenberg.
Det var et udmærket togt, men man følte virkelig, hvor svært det
kan være at smide årtiers tunge åg. Der var inviteret til åbent skib,
men in-gen turde eller ville komme ind på den øde flådebase, vi
var henvist til.
Den eneste vi fik ombord, var en ældre vagtpost, der beså agterdækket, mens hans trætte hund lå udstrakt på kajen.
MHV 90 Bopa
MHV 70 Saturn
MHV 20 Baunen
Vi har sidenhen været der igen, og tingene ER forandret.
De store togter østpå i 1995 og 1997, BALTEX’erne, var vi kun
involveret i ved PL John Strøbæks aktive deltagelse i planlægningen. Vi havde endnu ikke havde fået en 800-kl, men havde dog
folk med på forskellige enhe-der, der kunne komme hjem og
berette om livet i De Fremmede Lande.
Det Sociale Topmøde
Forårsmånederne ’95 var præget af FN’s Sociale Topmøde i København. Aldrig før havde Danmark modtaget så mange vigtige
personer fra så mange lande på én gang. I en lang strøm både kom
og afgik de, så sik-kerhedsapparatet var enormt. Alle ressourcer
blev mobiliseret, og som en naturlig del blev BOPA indsat til den
søværts beskyttelse af indflyvnings-banerne i Københavns Lufthavn. Underlagt patruljefartøjet Hajen patrulje-rede vi døgnet
rundt under hele topmødet. Vi skulle afvise alle lyst- og fiskefartøjer, der kunne rumme eventuelle terrorister. Mandskabets
store lokalkendskab gjorde, at denne opgave blev udført til alles,
også lokalbe-folkningens, store tilfredshed. Indsatsen blev så godt
modtaget af myn-dighederne, at vi også var på banen, da broen til
broderfolket stod færdig og Røde Kors havde arrangeret forskellige
aktiviteter i Pinsen 2000.
Endelig ved broindvielsen den 1 juli samme år var vi afviserfartøj
ved Pe-berholmen, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe
sammen med det svenske kongepar foretog indvielsen af Øresundsbron.
SAR-missionerne
Som hos alle andre flotiller omfattende, mange og nogle dramatiske.
Af mere specielle skal nævnes flyvebåden Cindarella der, i 1993,
med 280 mennesker ombord, udsendte MAYDAY da den var i
fare for at blive bordfyldt, idet skottet fortil, grundet stor fart i høj
sø, blev trykket ind. BOPA ankom som andet skib til Flakfortet,
hvor Cinderella havde søgt nødhavn. Samtlige vore uldtæpper,
vi havde næsten 50, blev udleveret til de forkomne passagerer.
Besætningen fra BOPA ydede herefter en god psykisk førstehjælp.
Flyvebåden ØRNEN var ligeledes ankommet til Flak-fortet, men
strandede på det sydlige molehoved, hvor den hårde beton-mole
begyndte at gnave hul i det tynde aluminiumsskrog. BOPA blev
af ØRNENs kaptajn anmodet om at yde assistance med flotbringning, hvilket John Strøbæk gjorde så overbevisende professionelt,
at skibsføreren i den efterfølgende rapport til rederiet Scanlines,
roste BOPA og dennes besætning så meget, at overfartslederen
senere i et brev til Chefen for HJV fremsendte rederiets tak og taknemlighed for BOPAs indsats.
Skrivelsen med bemærkningen BZ Well Done blev herefter fremSamtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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sendt til BOPAs besætning.
Eller i 97, en dag med ca. 17 m vind i sekundet, da et yderst svagt
”Mayday” på engelsk oplyste en postion midt på Amager !!, Hverken Gø-teborg Radio eller Lyngby Radio kunne få noget sammenhængende ud af signalerne. BOPA fik nødråbet pejlet til det
nordlige Køge Bugt og afgik umiddelbart. En stenfisker hører også
nødråbet, men har ingen mulighed for at krydspejle så den tilkaldte helikopter fortsætter ud af BOPA’s registrerede stedlinie og
finder til sidst havaristen. Grundet det hårde vejr, samt at sejlende
stadig var oppe, kunne helikopteren ikke sende én mand ned, så
BOPA’s mandskab måtte i gummibåden og herfra entre sejlbåden.
Ombord fandt man en bevidstløs person liggende under kahytsbordet. Han havde hjertestop men blev genoplivet og overført til
BOPA, hvorfra helikopteren hoistede ham. Patienten overlevede,
og besætningen fik en hædersgave fra Hjemmeværnsfonden for
indsatsen. I det hele taget er Øresund, ud for Amagers Sydspids, et
sted hvor SAR alarmer alt for tit lyder. Talrige er de fartøjer der er
blevet slæbt af grundene her, og få er de personer, der ikke kunne
reddes.
Havari
Men BOPA har også selv været ’på den’. Det var en skøn juni
aften i ’97. BOPA var blevet udlånt til en anden flotille, der
skulle på sommertogt til Nordtyskland. Besætningen var kommet
ombord i Dragør havn, og deres egen enhed lå og ventede ude på
reden, så afgangen havde nok været for forceret. I hvert fald var
man ikke opmærksom på sejlrendens ud-strækning, så man gik
til bagbord for tidligt og rammer en kolossal sten på kanten af
sejlrenden og går på grund.
Fartøjsføreren kontakter PL John Strøbæk, SØ-DIF 367 og følgende sam-tale finder sted:
”Davs John, det er mig der har lånt BOPA”
”Hej med dig, hvordan går det”
”Det går ikke så godt – vi står på grund”
”Nåe, det er der mange før dig der har gjort, men hvad, du har jo
jeres eget skib med, så han kan vel trække dig fri ?”
Der bliver en lille pause så siger han: ”Det går ikke for vandet vælter ind i skibet” vil du ikke være så venlig lige at kigge ud til mig ??
Jeg har alvorlige problemer” !
Efter en meget kort pause svarer John, ”Jeg er på vej – ”hvor står i?”
”Lige udenfor Dragør havn” lyder det spagt.
Herefter begynder en lang og dramatisk nat, hvor John Strøbæk
får sam-let noget af sin besætning samt håndværkere fra byen
og kæmper mod det indtrængende vand, mens BOPA vipper på
kanten af sejlrenden og sit endeligt i dybet. Ved hjælp af dykkere
ude, smede inde, en grisehud fra slagteren samt hårdtarbejdende
pumper og svedende bødere, lykkes det at redde BOPA, og igen
få den fortøjret til kajen for yderligere reparation, før den kan
bugseres på værft. John Strøbæk har skrevet en længere beretning,
der desværre ikke er plads til i dette værk, men den er pligtlæsning
i Admiralitetet og en del af grundbogen på Havariskolen i Hvims.
Samarbejdspartnerne
Dragør Brandvæsen
Selvom Dragør har en central beliggenhed, tættere til alle samfærdselså-rer kan man vel næppe komme, er der stadig et tilta148
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lende lokalt islæt, hvor frivillige foreninger florerer. Da Strøbæk
skuer over vandet mod Drogden Fyr og det uendelige antal skibe,
der dagligt passerer, går opga-vens omfang op for ham. Hvad nu
hvis der sker er skibskollision i dette farvand ?. Man må forstå,
at på dette tidspunkt sejlede der endnu færger mellem Dragør og
Limhamn. Brandchef for Dragør Brandvæsen, Børge Schantz,
kontaktes, og den første samarbejdsaftale i landet mellem brandværn og marinehjemmeværn etableres og det bliver aktivt indøvet
og underskrives d. 18 oktober 1994.Da Dragør Brandvæsens
indsatsom-råde dækker havn og red, bliver det Flotillens opgave
at assistere ved ”ulykke på sø”, transport, støtte & know how,
ligesom fartøjet skal levere sprøjtekapacitet ved brand på land.
(Baunen kan levere 30 m³ vand i ti-men, fra havnemole til midten
af gamle by).
Fartøjsberedskabet Sundet Syd
Året før, i juli ’93 havde Strøbæk i samarbejde med Sundets Marinedi-strikt ved OK B.B. Thygesen, etableret Fartøjsberedskabet
Sundet Syd, et netværk af sejlklubbernes motorbåde med VHF,
der kunne aktiveres i tilfælde af omfattende eftersøgninger. Et
specielt inddelt søkort, med ind-tegnede og nummererede felter,
er blevet uddelt. 2 gange om året bliver der afholdt øvelser, og i
vinterens løb indkaldes til møde på Dragør fortet, hvor radiokommunikation øves, og informationer gives. Vi har nu en del erfaring
og kan roligt sige at det virker.
Københavns Lufthavn
Lufthavnens nærhed har altid øvet stor indflydelse på Dragør og
dens aktiviteter. Til indsats ved ”Flyulykke på vand” rådede lufthavnen over oprindeligt 3 små fartøjer Køluka I, II, III. Navnet
kommer fra Køben-havns Lufthavn Kastrup, og de var bemandet
med brandfolk med lidt kendskab til søen. Daværende brandchef
Axel Ravn, i øvrigt medlem af flotillen, henvendte sig til John
Strøbæk og fik indgået en aftale om
fælles øvelser og assistance ved ulykker. Brandchefen sponserede af
eget budget monteringen af speciel radio til kontakt med tårn og
OC, og Distriktet mente det var fint, så længe de ikke selv skulle
betale. I aftalen indgår også, at John Strøbæk jævnligt eksercerer
de stakkels brandfolk i SAR-udregninger og søgemønstre. Dette
samarbejde virker
så fortrinligt, at vi betragtes som et naturligt led i deres alarmering.
Øresundskonsortiet
Byggeriet af den faste forbindelse over Øresund var Flotillen også
involve-ret i. Da VTS åbnede d. 2 september 1996, skete det i
en nybygget barak på toppen af Dragør Fortet. Vi indledte straks
et formidabelt samarbejde med CH Drogden VTS, OK Preben
Jacobsen, Øresundskonsortiet HVF 367 og Drogden VTS afholdt
i alt 3 store øvelser samt en antal undervisnings aftener i SAR på
engelsk ved PL John Strøbæk. Dette var på opfordring fra konsortiet, og som tak fik vi et fjernsyn med video til vores nybygning
MHV 813, som snart skulle leveres. Det var ikke altid lige nemt at
holde søgemønstret med den blanding af nationaliteter og skibstyper konsortiet betjente sig af, men specielt husker jeg hollænderen,
der førte et land-gangsfartøj og anmodede om at forlade sin plads,
da han skulle afhente en større entreprenørmaskine på Peberholmen, og da timeprisen for nævnte maskine var 700.000,- ville en
forsinkelse have stor fiskal betyd-ning.
Det var trist et trist syn at se VTS stryge standeren for sidste gang

d. 30 juni 1999, men ”Øresundsbron” var færdig, og en ny epoke
skulle begyn-de.

med op i niveau og SAN-delingen har også i mange været år fast
bestanddel ved SAREX’erne i MHD II.

Vi har ligeledes indgået et samarbejde med Storkøbenhavns
Bered-skabskorps, hvor vi yder assistance og stiller personel til
rådighed ved forureningsulykker på land, ligesom Baunen naturligvis er klar ved oliefor-urening på søen.

Men som gammel artillerist var hans store interesse dog 40 mm
MK M/36 lvFv50.
Allerede i 1986 var han med helt fremme ved indførelsen af
maskinkano-ner i MHV og en af de drivende kræfter ved den intensive træning på Stevns mod sømål. Det var en rigtig god kanon
til det, den skulle bruges til og et godt samlingspunkt for folkene
på fortet. Dragør fik da også et antal meget dygtige kanonbesætninger.

Barsebäck beredskabet skal også nævnes. Selvom værket forhåbentlig snart er under afvikling, har vi stadig grej ombord til
sporing af radioaktivt nedfald, og vinkelmålere til de store eksplosioner.
SAS Flight Academy
Selvom det er mange aftaler, bliver de alle aktiveret årligt, og vi
har jævn-ligt vor samarbejdspartnere med på aftensejladserne.
Som et sidste kurio-sum kan nævnes en årlig øvelse for SAS Flight
Academy, som vi afholder sammen med Lufthavnen. Mellem
40 og 50 flykaptajner, styrmænd og stewardesser, bliver smidt i
vandet, hvorefter de skal samles op via red-ningsflåder og gummibåde. På trods af at, det altid afholdes på en normal arbejdsdag
i dagtimerne, er der aldrig mangel på besætning !! I øvrigt udtalte
en amerikansk observatør, Captain Colby fra Florida, at han ikke
havde set noget så effektivt noget andet sted. Hvis han skulle være
så uheldig at skulle gå ned på vandet med et fly, så skulle det være
i København.
Dato

Aftale

14 juli
1993

Fartøjsberedskabet Sundet Syd

18 okt.
1994

Dragør Brandvæsen

22 nov.
1995

Dragør Redningsberedskab

23 dec.
1995

Københavns Lufthavns Brand & Redningsvæsen

10 okt.
2000

Beredskab Storkøbenhavn

SOK best.
110

Barsebäck Beredskab

Våben - Divisionen
Landdivisionerne har vel altid stået lidt i skyggen af de sejlende
enheder, men i 1992 får flotillen et konglomerat der gør en
forskel. Jørgen Falken-berg tiltræder som flotillechef, og som
Sø-divisionsfører udnævnes John Strøbæk. Siden har tingene
ikke stået stille i Dragør. Falkenbergs engage-ment og ambitionsniveau var det højest tænkelige. Våbendivisionen skulle kunne
matche en hvilken som helst Hjemmeværnsstyrke i Danmark, og
helst også hovedparten af det stående forsvar. Deres træning blev
intensi-veret, patrulje- og anden feltuddannelse, var supplement
til bevogtning og bassinovervågning. I en årrække blev næsten alle
skydepræmier på Ama-ger tildelt HVF 367. Faglig division fulgte

Som Falkenberg selv skriver, da det i 1999 bliver vedtaget at kanonerne skulle skrottes:
”Det var med vemod, at vi tog afsked med de sidste operative 40
mm kanoner, de stod til det sidste på Dragør Fort. Men vi beholdt en
kile, pibe og en automat til minde om dette pragtfulde våben”.
Som en naturlig følge af sin ildhu og dygtighed, bliver Jørgen
Falkenberg i år 2000 CH HVF 200 BON MOBA, Marinehjemmeværnets del af den nye 3000-mandsstyrke.
Ny Chef
Flotillen overtages af John Strøbæk, den anden halvdel af konglomera-tet. Med enestående energi og vedholdenhed har han
utrætteligt kæm-pet for at Sø-division var helt fremme, og trods
ringe oliemængder har han bibeholdt et højt uddannelses- og
aktivitetsniveau.
Sammen med Jørgen Falkenberg har han forfægtet Marinehjemmevær-nets grundidé, i alle instanser, lige fra yngste gast, over besætningerne, divisionerne, distriktet, Hjemmevænskommandoen,
Forsvarskommando-en, og til den Kommitterede og Folketinget.
BAUNEN kommer
I julen 1997 bliver det Dragør Flotillens tur til at overtage en
800-kl. Før-ste skib i 3de serie, MHV 813, kan afhentes i Søby
og sejles til Dragør. Det var igen en stor dag. Byen flagede og en
tusindtallig skare var mødt op på havnen for at overvære Borgmester Birgitte Rinhardt navngive skibet, ”BAUNEN”.
Fremtiden
Her ved udgangen af det andet årtusinde er der blevet skruet godt
ned for oliehanerne. Men da det også sker for andre, får vi nogle
uventede chancer. Søværnet var i mange år inviteret til Hansaugen i Rostock, men har måtte melde forfald. Marinehjemmeværnet overtog, så i år 2000 var vi på uofficielt besøg ved Varnaflodens bredder.
Endnu lever eventyret, men hvor længe?
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MHV 813 Baunen– bygget 1997 på Søby Maskinfabrik og Skibs-værft, som første skib i serie 3.
Efterskrift:
Flotillens dualistiske ledelse der i 2003 blev genskabt.
Jørgen Falkenberg

John
Strøbæk
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Skibsliste for Flotille 367
Periode

Navn

Historie

1951

HJV-M 9 (i)
HJV-M/DMH 8

Bygget 1900 som chalup til den tyske kejseryacht HOHEN-ZOLLERN
Indkøbt 1918 til København, solgt videre 1925 til Hellerup og navngivet
NUSS og fra omkring 1940 MUSSE. Solgt 1944 via stråmand til OK
Hasager Christiansen, der bragte den til Bornholm, hvor den anvendes til
illegal trafik til Sverige. Overdroges til Søværnet i 1945. den 1 november
1948 ændres navnet til P 106. Udlånt til MHV ca. 1951. Fra 1951 ved
HVF 323 København Syd. Juli 1953 ændredes betegnelsen til HJV-M 8.
Afgik 7.10.56 fra HVF 322 – Københavns Red.

1952
Var 11.52 ved HVF
Kbh. I Skovshoved og
Kbh. III Dragør på
delebasis.

K 1 Y 331 DMH 56 (I)
Havde øgenav-net
Gummi-krydseren

Byggeår 1928, navn F/f VIKING – H.165 ejer L.P. Hansen – Hundested.
November 1939 lejet af Søtransportvæsenet som L.1. Fra maj 1940 indgået i Rigspolitichefens Kystbevogtnings-tjeneste som K.1.
Minesprængt og sænket i Øresund 19 april 42. Besætningenreddet. Hævet
i løbet af 1942 og igen i tjeneste efter Reparati-on ved Nordhavnsværftet i
Kbh. Blev d. 29 aug. 1943 taget af tyskerne og i tysk tjeneste. I 1944overgik ejerskabet til Staten. I 1945 atter i Søværnet som K 1.02 marts 1951
udrustet og udlånt til MHV. Var i November1952 ved HVF Kbh. I
(Skovshoved) og Kbh. III (Dragør) pådelebasis. Op til oktober 52 havde
også Helsingør flotillen væretmed i gruppen. 01 april 51 ændredes navnet
til Y 331. Den 1april 1954 overdraget MHV til ejendom som DMH 56
og fraseptember 1954 fast tildelt HVF 321 København Nord.

13 nov. 1954
udfaset Marts 1957

MH 60 (1)

Oprindelse ukendt. Overtoges 13.11.54 af HVF 323, Køben-havn Syd,
ved en højtidelighed i Kastrup Havn. Fik 11.55 – 01-56 isat ny motor
(Hundested, 45 HK) udgik alle-rede i Marts 1957

15 april 1957
til maj 1960

P 15
Y 345
DMH/MHV 59

Byggeår 1935. f/f hed i 1938 ENA K.130 ejes af A. Nielsen, Rødvig.
Lejet af Søtransportvæsenet 8.4.40 til mineafsøgnings-tjeneste. Fra 1.4.41
Obs & Bøjefartøj med A 15. 1.5.42 overført til Patruljefartøj som P 15.
29.8.43 beslaglagt af tyskerne og anvendt af dem til 1945. Fra 10 juli 45
igen i Søværnet. AUG-DEC 1950 til rådighed for Skovshoved. Marts
1951 udlånt til MHV. Stationeret ved HVF 18 Grenå. 1 april 51 ændres
til Y345. 4.7.53 til HVF 329 Rønne. Pr. 01.04.1954 overdraget MHV til
ejendom. I det tidlige forår 1957 under eftersyn på Nyborg værft, hvor
bl.a. motoren fra DMH 60 isættes. Derefter overgivet til Dragør flotillen.
Fra maj 1960 tilknyttet HVF 319 Roskilde. 1962 grundstødt og ødelagt
ved Spodsbjerg Fyr i nærheden af Hundested

April 1960
til 16 august 1965

Y 349
DMH/MHV 61
Betelgeuse

Byggeår 1936 i Thyborøn f/f METTE L. 40
7.4.42 udlejet til Søtransportvæsenet til minestrygningstjene-ste som P 24.
Blev 29.8.43 taget af tyskerne og var i tysk tjeneste ved Netzsperrflotille
som ARBEITSBOOT 31 til 1945, hvor den 7.7. kom i Søværnet benævnt
Y 349. 5.2.57 udlånt til MHV. Fik i foråret 57 ilagt ny motor Alpha Diesel og fik nyt styrehus. Fra 1.9.58 indgik den i MHV som DMH 61. April
1960 overført til HVF 323 København syd, og d. 16.8.65 til Skovshoved.
Foråret 1974 kom den til Rønne, og i 1976 til Køge. Den ender i 1978 i
Præstø. Er ved årtusindskiftet under kondemnering.
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Periode

Navn

Historie

18 dec. 1965
til 30 sept. 1973

MHV 82
ENØ

Bygget 1941 af Holbæk Skibs- og Baadebyggeri som mine-stryger. Indgik
i flådens tal 18.8.41 som MS 5, hejste kom-mando samme dag. Blev d.
29.8.43 taget i Nyborg af tyske styrker efter kamp. Sejlede i 1943 – 45
i tysk tjeneste med betegnelsen VS 1212 og blev i maj 45 genfundet i
Køben-havns frihavn. Hejste atter dansk kommando 17.10.45 Var i 1951
og 1953 stillet til rådighed for Slipshavn fik 1.4.51 nav-net ENØ M 562
og blev fra 1960 omklassificeret til skolefartøj med nr. Y 388. Overgik
31.8.65 til MHV og fra d. 18.12.1965 stationeret ved HVF 323/367,
Kbh. Syd. 30.9.73 overført til HVF 362 Helsingør, med ny Alpha Diesel
isat. Blev overført til HVF 366 Kbh. Havn i 1982.
Flotillen udflytter i 1997 til Brøndby Strand og ENØ flytter med.

18 april 1973
til 20 dec. 1997

MHV 90
BOPA

Bygget 1973 på Sakskøbing Maskinfabrik & Skibsværft.
Tilgik HVF 367, Dragør ved færdiggørelsen 1973. Blev navn-givet 8 oktober 1988 BOPA af generalmajor R. Gottlieb
Under udlån til anden enhed, 14 juni 1997, grundstøder den i udsejlingen
fra Dragør havn, og får revet et stort hul i bun-den, men reddes efter en
større indsats.
Bliver 20 december 1997 overgivet til HVF 283 Nakskov

20 dec. 1997
til
??

MHV 813
BAUNEN

Bygget 1997 på Søby Maskinfabrik og Skibsværft, som første skib i serie 3.
Overdraget HVF 367 ved en højtidelighed i Dragør Havn d. 20 december
1997.
Navngives ”BAUNEN” af Borgmester Birgitte Rinhardt.
Monteres i foråret 2000 med ny gummibåd med styrekonsol ligesom der
under værftsopholdet samme år, som forsøg, monteres selvstyrer ombord
på Baunen.

Dato

Chefer

01 - 01 - 1951

FH Niels Christian Bruun Beyer
NK J.M. Palsager

01 - 07 - 1953

Fg. FH Hans Christian Valdemar Krag Christensen
NK Aage Christiansen

01 - 10 - 1953

NK Jens M. Christensen

12 - 03 - 1954

H.C.V. Krag Christen udnævnes til FH

01 - 04 - 1954

NK Poul Gerhard Tycho Honnes de Lichtenberg

01 - 04 - 1955

Fg. FH G. Honnes de Lichtenberg

01 - 09 - 1955

G. Honnes de Lichtenberg udnævnes til FH

11 - 12 - 1967

G. Honnes de Lichtenberg dør

31 - 12 - 1967

G. Honnes de Lichtenberg afskediges

01 - 01 - 1968

HFF O. Vilfred Hansen udnævnes til FH
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Dato

Chefer
NK er Bent Villerslev

16 - 04 - 1970

Gunner Hermansen udnævnes til FH

01 - 07 - 1972

HFF Bent Kofoed Hansen udnævnes til FH
NK bliver Axel Ravn

01 - 04 - 1976

Gunner Hermansen udnævnes atter til FH
NK bliver Fritz von Bülow

1983

NK Jan Sigsgaard

1984

FH Fritz von Bülow
NK Jan Sigsgaard

1992

Jørgen Falkenberg bliver udnævnt til FH

2000

FH John Strøbæk
NK stadig Jan Sigsgaard

Det var så det første af forhåbentlig mange hæfter. Ideen har jeg fået af læge Ove Carlsen, nu bosat i Vejle, men født og opvokset i Dragør. Ad snørklede veje fik jeg kendskab til hans små skriverier om opvæksten i Dragør for snart en menneskealder siden. De var delt op i
forskellige emner, og hvert hæfte var på en snes sider.
Konceptet var brugbart, idet man kan opdele flotillens historie i mindre og mere overskuelige afsnit, der så kan færdiggøres og publiceres enkeltvis. Jeg kan kun anbefale metoden til alle, der vil beskrive den epoke af menneskes historie, man selv deltog i. Af igangværende
projekters kan nævnes:
Den Første Tid:
Som bygger på arkiverne fra Georg Jensen, der mellem 1951 og 1955,
var medlem af flotillen (dengang Flotille III).
Traditionerne:
Flotillens årligt tilbagevendende begivenheder.
Norgestogterne:
Vi har et så fyldigt materiale om sejladserne til den tidligere koloni i nord, at det bliver til mere end ét hæfte.
Togterne til Tyskland:
Beretningen om Varnovflodens lyksaligheder
De Fremmede Lande:
En personlig skildring fra BALTEX 95
Divisionerne på Land:
Det ofte oversete, men altid villige personel.
MHV 90 - BOPA:
25 års effektiv indsat for Danmark.
Hvis nogen har materiale af interesse liggende, vil Historisk Udvalg gerne orienteres, så vi kan registrere, kopiere og evt. publicere.
Forfatteren takker for udvist interesse. Arne H. Bülow, Wiedergården 3, 2791 Dragør
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EN FLOTILLE AF TIDEN

HJEMMEVÆRNSFLOTILLE 369
2000 - 2011
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H
Forord

vorfor nu en bog om Hjemmeværnsflotille 369
historie vil mange nok tænke? Flotillen er jo ikke så
gammel, og den kan da umuligt have nået at bedrive
noget af historisk betydning? Imidlertid er det der
bliver lavet i dag jo historie i morgen. Ligesom de aktiviteter der
planlægges udi fremtiden jo også hurtigt bliver historie.
Forsvarsforliget der kom i 2000 var i sig selv historisk idet der for
førstegang blev tale om at sammenlægge, og nedlægge enheder i
Marinehjemmeværnet. Dette betød blandt andet at de to tilbageværende Hjemmeværns-flotiller på Marinestation Holmen blev
sammenlagt.

Farvel til fortiden
Hjemmeværnsflotille 369 Holmen eller som den bliver kaldt i
daglig tale Flotille 369 Holmen. Er resultatet af en sammenlægning af de to flotiller HVF 364 Københavns Red og HVF 365
Holmen.
I forbindelse med at Søværnet begyndte udflytningen fra Holmen
i starten af 90’erne. Stod det klart at behovet for hjemmeværnsenheder ville blive mindre. Derfor flyttede HVF 366 Københavns
Havn den 10. maj 1997 til Brøndby og fik Køge Bugt som operationsområde.
Med forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig i 1999 fremkom
så ideen om nedlægning og sammenlægning af enheder. I første
omgang var det råds organisationen, informations- og oplysningsudvalgene der kom på arbejde. Idet Hjemmeværnskommandoen
og Marine-hjemmeværnsdistriktet sendte spørgeskemaer ud for at
få klarlagt hvordan de frivillige mente det ville påvirke organisationen.
I august 1999 kom så nyheden fra MHI at HVF 364 og HVF 365
skulle sammenlægges. Rådsorganisationen anbefalede på et møde
2. oktober at planen blev iværksat. For at få mere klarhed over
situationen afholdt distriktschef OK Tommy Hansen allerede den
4. oktober et møde med de to flotillechefer Tom Wismann (HVF
364) og Carsten Bjørnslev (HVF 365), og deres respektive næstkommanderende Christian Østergaard (HVF 364) og Flemming
R. Sieben (HVF 365) på distriktet. På dette møde fik distriktschefen lovning på at man fra alle sider ville arbejde positivt på
sammenlægningen.
Umiddelbart var en sammenlægning oplagt. Hvad enkelte gaster
da også havde givet udtryk for allerede før ideen blev officiel. Med
Søværnets udflytning var de to flotiller flyttet til nye lokaler på Vej
21, og havde samme operations område. Opgaven så også let ud
idet de to flotiller supplerede hinanden godt med hensyn til hvilke
divisioner der fungerede bedst.
Dette begyndte en helt ny debat. Godt nok var begge enheder
”maritime”, men mens HVF 364 havde været mere søværts havde
HVF 365 traditionelt været mere landværts. Idet HVF 365 igennem årene havde taget sig af bevogtningsopgaver. Hvilket også
betød at flotillen i tidens løb ikke havde fået tildelt de største
fartøjer.
Derfor havde de fleste af de aktive i de to flotiller da også deres
bud på hvordan en sammenlægning burde foregå, og hvad den
skulle munde ud i. Dette resulterede beklageligvis i at rygterne
svirrede selvom stabene i de to flotiller og informationsudvalgene
gjorde hvad de kunne for at undgå det.
HVF 364 foreslog at Carsten Bjørnslev skulle udpeges som chef
for en ny flotille med Tom Wismann som næstkommanderende.
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Hvad kom der ud af det? Det mit håb at denne bog kan være med
til at vise nogen af de resultater der er opnået igennem årene. Ligesom det mit håb at denne bog kan inspirere andre til at fortælle
deres oplevelser så en senere udgivelse kan blive endnu mere detaljeret. For det siges jo at man kan lære meget om fremtiden ved at
studere fortiden. Så ved at sikre fortiden kan vi måske være med
til at forbedre forståelsen for nogen af de ting der sker i dag.
LT Tom H. Andersen
L/Historie Gruppen
HVF 369

Når så Carsten Bjørnslev faldt for aldersgrænsen kunne Tom
Wismann igen blive udnævnt til flotillechef. Dette forslag viste sig
ikke at have
støtte i HVF 364’s egne rækker hvorfor det faldt til jorden. Det
stod også hurtigt klart at det eneste de to flotiller kunne blive
enige om var at en ny chef skulle udpeges fra egne rækker. Derfor
udpegede OK Tommy Hansen Flemming R. Sieben som chef for
den nye flotille der ville blive oprettet pr. 1. januar 2000. Som
næstkommanderende fik han Christian Østergaard.
Med udnævnelsen af en chef og næstkommanderende for den ny
flotille kunne arbejdet med at få udpeget resten af ledelsen gå i
gang. Denne kom til at se ud som følger:
FH Flemming R. Sieben
NK Christian Østergaard
KBM Agnar Christensen
IBM Bent E. Rask
SKYLÆ Jørgen W. Andersen
UDLE Christian Biltzing
PLO Carsten Bjørnslev

FARM Jens Salomonsen
F-DIV Hans P. Jacobsen
K-DIV Tom H. Andersen
S-DIV Morten Brandborg
V-DIV Thomas Gamst
FO-LAVAC Ole Mørch
Seniorlaug Gerhardt Nørgaard

Samtidig fik man også lovning på at det næste fartøj I 800-klassen
der blev bygget færdig ville blive tildelt flotillen.
Resten af 1999 gik herefter med at orientere gasterne i de to flotiller om den nye flotillestruktur, og hvilke tanker der var omkring
opstarten af den nye flotille.
Der var ingen af de to chefer der ønskede at deltage i en egentlig
nedlæggelses parade. Derfor ophørte HVF 364 og HVF 365 i
stilhed med at eksistere med årets udgang.
Opstarten
Ved opstarten overtog HVF 369 de to gamle flotillers domicil på
Vej 21 i det ene Takkeladshus. Disse bygninger opført fra 17271729 er Nyholms ældste bygninger.
Selve flotillens navn havde der også været diskussion om. For hvor
der var enighed om nummeret 369. Der viser de to gamle flotillers
tilknytning til det nedlagte MHD-3, og HJVR VI. Ja så passede
9-tallet udover at de var ledigt og til at de to flotillers sidste chiffer
i bogstaveligste forstand blev lagt sammen. Idet 4 plus 5 jo også
giver 9. Denne enighed kunne til gengæld ikke i første omgang
opnås om navnet.
HVF 364 der også havde heddet Københavns Red mente det var
mest passende at den nye flotille kom til at hedde København.
HVF 365 derimod mente at man som hjemmehørende på Holmen skulle fortsætte under dette navn. Og som bekendt var det
også dette navn der endte med at slå an.

Ligesom nedlægningen af HVF 364 og HVF 365 havde været
stille og ubemærket. Kom selve opstarten af HVF 369 også til at
foregå uden den store festivitas. Nogen valgte at deltage i Hjemmeværnsdistrikt Amagers Nytårsgudstjeneste, mens andre valgte at
deltage i Tjenestedskorpsets Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.
Det var nu ikke manglende vilje der gjorde at man ikke markerede
opstarten mere end man gjorde. I divisionerne havde man travlt
med at få det sidste på plads i organisationen. I nogen af divisionerne blev dette arbejde ikke gjort lettere af at divisionsføreren
og næstkommanderende kom fra hver sin flotille, og havde lidt
svært ved at blive enige. Af andre forskelle kan nævnes at man
ikke nødvendigvis mødte i samme uniform til aktiviteter. Idet folk
naturligvis stillede i den uniform de havde været vant til. Alt sammen var det dog ting der blev løst hen af vejen.
Fest blev der dog med stil den 27. februar 2000 da MHV 816 Patrioten langt om længe var klar til levering. Selve højtideligheden
foregik med en parade på Bradebænken.
Her overdrog den kommitterede for hjemmeværnet Poul Andersen skibet til distriktet ved distriktschef OK Tommy Hansen. Der
derefter overdrog det nye fartøj til FH Flemming Sieben. Afslutningsvis fik FH fra HVF 363 Skovshoved overdraget MHV 93

Hvidsten. Til sidst var der reception på Søværnets Officersskole.
Hvor Flemming Sieben og Christian Østergaard officielt fik deres
udnævnelser ligesom de afgående chefer blev takket for indsatsen.
Af mere muntre indslag kan nævnes at befalingsmændene i Kommando Divisionen overrakte Sø Divisionen en flaske (Nordsø)olie
da de tit havde hørt på beklagelser om mangel på olie til sejlads.
Siden er det så blevet vedtaget at den årlige flotillefest afholdes så
tæt på den 27. februar som muligt.
En smuk tradition der var overtaget fra HVF 364 var at man hvert
år på årsdagen for Hvidstensgruppens henrettelse. Nedlægger en
krans ved mindestenen ved Hvidsten Kro. Hvorefter man spiser
frokost på kroen før det igen går hjemad. En tradition der desværre blev gennemført for sidste gang i 2004 på grund af økonomien.
Omorganisering
1. januar 2003 overgik Marinehjemmeværnet til en ny enhedsstruktur. Dette betød også ændringer i organiseringen af HVF 369
der fra at bestå af 5 divisioner kom til at bestå af 3.
Kommando Divisionen og Sø Divisionen blev sammenlagt til
Operations Divisionen. Og Faglig Division blev sammenlagt med
Våben Divisionen, mens Uddannelses Divisionen blev bevaret.

KDO ELM
(Kommando Element)
FH (KL)
NK (PL)

ST ELM
(Stabselement)
KBM (OS), IBM (LT), PLO (LT),
SKYLÆ (LT), FO'r (LT)
O-DIV
(Operations Division)
DIF (PL)

DIV TROP
NK (LT), FARM (OS),
FARM ASS (SG)

L-DIB
(Logistik Division)
DIF (PL)

DIV TROP
NK (LT)

U-DIV
(Uddannelses Division)
DIF (LT)

DIV TROP
NK (OS)

Besætning 1

KSN GRP

V-GRP

FS/FP GRP

Besætning 2

KUS GRP

SAN GRP

Transport GRP

Besætning 3

Bassin GRP

Melde GRP

UDD Besætning

Melde GRP

Personel under
uddannelse

Organisationen som den kom
til at se ud i den ny struktur
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Der var stor enighed om at det var vigtigt hurtigst muligt at få
flotillen tilpasset den nye organisation. Dette blev dog ikke gjort
uden nogen utilfredshed i specielt Sø divisionen der blev pålagt
at reducere 5 besætninger til 3. Reduktionen blev dog klaret ved
at medlemmerne af en besætning skiftede flotille, mens to andre
besætninger blev lagt sammen. LT Carsten Bjørnslev havde længe
ønsket aflastning på jobbet som Planlægningsofficer hvorfor LT
Peter Karl Hagen blev flyttet over for at assistere, og med tiden
overtage hans opgaver. Dette gjorde at Kommando Divisionen
kunne gå ind som en naturlig del af Operations Divisionen uden
nedklædning af nogen. Som leder af Operations Divisionen blev
den hidtidige leder af Sø Divisionen LT Per Jetting udnævnt med
grad af Premierløjtnant.
Hvad angik Logistik Divisionen gik sammenlægningen uden problemer. Våben Divisionen var aldrig rigtig kommet i gang og stod
derfor uden nogen leder. Derfor blev den hidtidige leder af Faglig
Division LT Hans Peder Jakobsen udnævnt til leder af den nye
Logistik Division ligeledes med grad af Premierløjtnant.
Uddannelses Divisionen der siden LT Christian Biltzings død
havde været ledet af LT Per Jetting sideløbende med hans job som
leder af Sø Divisionen. Var allerede den 1. maj 2003 blevet overtaget af LT Peter Raffay der kom fra HVF 363 Skovshoved, og som
også efter omorganiseringen fortsatte som leder.
Herefter kom staben til at se ud som følger:
FH Flemming R. Sieben
NK Ole Fjordbøge
KBM Agnar Christensen
IBM Bent Rask
PLO Carsten Bjørnslev
PLO Peter K. Hagen
FARM Bjarne Kamper

FO-HHD AMG
Tom H. An-dersen
FO-LAVAC Ole Mørch
O-DIV Per Jetting
L-DIV Hans P. Jakobsen
U-DIV Peter Raffay

Udover selve omorganiseringen af flotillen betød det også at der
var enkelte gaster i besætningerne der fik nye titler af henholdsvis
Hovmester og Teknik-befalingsmand.
I slutningen af 2005 kom der et ønske om at nedskære antallet af
medlemmer i staben. Derfor kom staben pr. 1. januar 2006 til at
se ud som følger:
FH Flemming R. Sieben
NK Anders M. Elmtoft
KBM Per V. Christensen
IBM Bent E. Rask
SKYDE Peter Bech

LOGOFF Michael Hermanrij
OPO Per Jetting
TJ DEL Hanne Tullberg
PLO Peter K. Hagen
UDOFF Peter Raffay

Jobbet som planlægningsofficer blev ledigt da Peter Karl Hagen
blev nød til at stoppe i funktionen med udgangen af april 2006.
2006 bød også på en anden ændring idet distriktet stillede krav
om et mindste antal gaster pr enhed. Et krav den stedlige Tjeneste
Flotille HVF TJ 63 ikke kunne leve op til. Hvorfor den pr. 1.
januar 2006 blev underlagt flotillen som en tjenesteds deling.
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PL Søren Vennits, OK Jørgen Fink og KL Flemming Sieben
Med chefskiftet den 31. august 2009 kom der også ændringer i
staben:
FH Søren Vennits
NK Jens Warnock
KBM Per Christiansen
KOF Bent E. rask
SKYDE Peter Bech
LOGOFF Allan Christiansen

BON Aleks
OPO Mogens Timler
PLO Tom H. Andersen
UDOF Flemming R. Sieben
FARM Ole Crone

Miljøopgaver
En af flotillens vigtigste fredstidsopgaver er at bistå Søværnet og
andre myndigheder i forbindelse med miljøopgaver på havet. Normalt drejer det sig om olieudslip i forbindelse med grundstødninger, påsejlinger og deciderede skibsforlis. Her har flotillen deltaget
i to større operationer som de fleste nok har hørt om i pressen.
Først da tankskibet Baltic Carrier blev påsejlet af bulkskibet Tern i
Kadetrenden ved den vestlige indsejling til Østersøen. Den anden
da det cypriotiske containerskib Gdynia kolliderede med det
kinesiske bulkskib Fu Shan Hai nordnordvest for Hammer Odde
på Bornholm.
Kollisionen i Kadetrenden
Torsdag den 29. marts 2001 vågnede de fleste nok til et chok.
Lige efter midnat var tankskibet Baltic Carrier fra Marshall Øerne
blevet påsejlet af det cypriotiske bulkskib Tern i Kadetrenden.
Egentlig skete påsejlingen på tysk område, men Baltic Carrier drev
ind på dansk område.
I første omgang blev Miljøskibet Gunnar Thorsen alarmeret,
satte kurs mod stedet. Her kunne det konstateres at der lå en
oliepøl på 2700m3 på havet. Det hårde vejr i området gjorde indsatsen besværlig, og den værste oliekatastrofe i danmarkshistorien
var en kendsgerning.
Det viste sig da også hurtigt at opgaven var alt for stor selvom
Mette Miljø var blevet tilkaldt som forstærkning. Hvorfor flere
skibe blev tilkaldt fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Fra
Danmark deltog Miljøskibene: Gunnar Thorsen, Gunnar Seidenfaden, Mette Miljø, og Marie Miljø. Orlogskutterne: Thurø,
Rømø, og MRD4. Marinehjemmeværnsfartøjerne: Kureren, Askø
og Patrioten. Samt de civile arbejdsfartøjer John Madsen, James,
Auriga, Tervi, Krake og Greenpeace skibet Beluga.
Patrioten andel bestod i at en sammensat besætning under Fartøjsfører Morten Larsen var blevet anmodet om at slæbe en pram

Tankskibet Baltic Carrier
fra Holmen til området.
Årsagen til påsejlingen viste sig senere at være kommunikationsproblemer de to skibe imellem.
Olietankeren Minerva Helen

Fu Shan Hai synker
Kollisionen ved Bornholm
Lørdag den 31. maj 2003 kl. 12.18 indtraf en kollision mellem
det kinesiske bulkskib Fu Shan Hai og det cypriotiske containerskib Gdynia 3 sømil nordnordvest for Hammer Odde på Bornholm.
Dette resulterede i at Fu Shan Hai fik en lækage i bagbords side.
I første omgang holdt Fu Shan Hai sig flydende, men skibsføreren
blev dog hurtigt klar over at det ikke stod til at redde. Derfor gik
man efter at have sendt nødsignal til Lyngby Radio kl. 13.30 i
bådene. Og kl. 20.49 samme aften sank Fu Shan Hai.
MHV-803 Aries fra HVF 471 Bornholm og MHV 810 Luna
fra HVF 283 Nakskov blev straks indsat til transport af flydespærringer, og til at fungere som vagtskib da det stod klart at Fu Shan
Hai lækkede olie.
Arbejdet med at opsamle den udsivende olie, og pumpe den
der var tilbage i lasten op trak dog ud. Og efter en uges tid var
flotillen på Bornholm var ved at være kørt træt. Derfor blev der
rekvireret assistance andre flotiller.
Operationsofficer Per Jetting derfor den 10. juni til Bornholm
med en besætning. Her bistod de i 4 dage miljøskibene ombord i
MHV 803 Aries. Hvorefter HVF 471Bornholm igen var klar til at
tage over.
Oversagen til kollisionen skyldes at den vagthavende officer
ombord på Gdynia først for sent forsøgte at foretage undvige
manøvre.
Olieudslip i Øresund

Fredag den 18. januar 2008 skete der et olieudslip i Øresund da
olietankeren Minerva Helen skulle have pumpet olie om bord ved
Prøvestenen.
I første omgang frygtede SOK at der var sluppet 300m3
olie ud fra Prøvestenen. Undersøgelser i løbet af fredagen viste
dog at der kun var tale om 160m3 der var løbet ud i Øresund,
mens 40m3 løb ud på land da olieledningens manifold bristede.
Kl. 1330 blev FARF Johnny Nilsson kontaktet af BHM om flotillen kunne assistere med en forsyningsopgave. Opgaven bestod
i at sejle proviant ud til Antares fra flotillen i Skovshoved, Mette
Miljø og Gunnar Thorson.
Olietankeren Minerva Helen
Gunnar Thorson skulle desuden have deres kok tilbage (han
havde været til tandlæge), samt grej der blev leveret fra Flådestation Korsør.
Med tilbage skulle man så have olieprøver til dokumentation.
Johnny Nilson fik hurtigt kontakt til 5 gaster, der kunne gå fra
deres arbejde. Det var Dorthe Petersen, Martin Slott, Ole Krone,
Bjarne Kamper og Poul B. Christiansen. Så kl.1650 afgik Patrioten fra Holmen med kurs mod en position vest for Hven.
Kl.1730 havde man kontakt med fartøjerne, og kunne begynde
overflytning af diverse ting. Kl. 2015 var Patrioten tilbage på
Holmen.
STØTTE TIL ANDRE MYNDIGHEDER
Surveillance Exercise
Surveillance Exercise eller som det hedder i daglig tale SURVEX
er resultatet af en aftale Marinehjemmeværnet indgik i juni måned
2002 med Søværnets Operative Kommando angående farvandsovervågning. Denne aftale indebar at Marinehjemmeværnet
stiller to fartøjer til rådighed for Søværnets Operative Kommando
hver weekend året rundt.
Dette betyder at hver besætning har mulighed for en gang om
året at gennemfører en weekend sejlads. Hvor man udover at gennemfører farvands-overvågning også har mulighed for at indlægge
øvelser så der bliver trænet ting der måske ikke er så store muligheder for i det daglige.
En ikke uvæsentlig ting i disse spare tider er det selvfølgelig at
Søværnet betaler olieforbruget. Til gengæld sparer de selv udgifterne til at have skibe på søen. Fartøjerne har dog ingen politimyndighed på havet ligesom Søværnets skibe, men ellers foregår
overvågningen på samme måde.
Støtte til Politiet
Den udvidede grænsekontrol som er kommet efter SchengensamSamtlige HVF historie 1952-2012 60 år
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arbejdet mellem EU-landene trådte i kraft har dog betydet at
politiet har fået øget behov for også at optræde til søs. Da vi i
Danmark ikke råder over et ”Søpoliti” er der indgået aftale mellem
Hjemmeværnet og Politiet om at Politiet kan låne et Marinehjemmeværnsfartøj med besætning når behovet er der. Eksempelvis til
boarding af et skib for, at foretage kontrol eller anholdelser.
Der var dog ikke tale om en boarding opgave da Politiet bad om

Politiet om bord i Patriotens gummibåd
hjælp torsdag den 11. december. Under en julefrokost på Middelgrunden var der opstået tumult, og politiet havde behov for
transport af betjente. Med fartøjsfører Johnny Nilsson afgik MHV
816 Patrioten kl. 19.20 mod Middelgrunden, og var tilbage igen
omkring kl. 22.40.
I de senere år er reglerne for at færdes til søs både i erhvervs og
fritidsøjemed blevet skærpet. Derfor er politiets behov for hjælp til
at sikre at færdselsreglerne til søs bliver overholdt steget.
Derfor har politiet også fået uddannet folk på Marine-hjemmeværnets skole på Slipshavn. Således at de kan indgå på betryggende vis i besætningerne når de er med ude.
Et eksempel på en sådan assistance fandt sted 16. september
2007. Her patruljerede Patrioten i Svanemøllebugten, og Københavns Havn. Patrioten som moderskib der udpegede mål, mens
gummibåden med to politiassistenter fra Københavns Politi kontrollerede at tingene var i orden ombord på de både man mødte.

prinsesse Victoria kom på officielt besøg i maj 2007.
Her patruljerede Patrioten i Københavns Havn, mens chaluppen sejlede gæsterne i land. Senere patruljerede man igen, mens
den danske og svenske kongefamilie blev sejlet fra Amalienborg
til Operaen. Samt indgik i evakueringsberedskabet under forestillingen.
Naval Cooperation and Guidance for Shipping
Før diverse nyhedsmedier begyndte at fortælle om de mange
kapringer af skibe omkring Afrikas Horn. Var der ikke mange der
tænkte på at pirateri stadig er et stort problem i vores moderne
verden.
Samtidig er verden også blevet mere kompliceret. Antallet af
militære operationer til søs er steget. De civile skibe er registreret i
et land, mens deres ejere er bosiddende i et andet.
Derfor oprettede NATO en NCAGS organisation med hovedkvarter i Northwood, der i dag er verdensomspændende, som et
tilbud til skibsfarten i områder med embargo, pirater, terror og
lign. Formålet er at kunne holde civil trafik adskilt fra militære
operationer samt at kunne yde beskyttelse.
Da TJ DEL blev underlagt HVF 369 1. januar 2006 betød
det også at flotillen blev en af kun tre flotiller der indgik i denne
organisation. Mens SVN stillede officerer til at beklæde de ledende
funktioner. Var det TJ DEL der uddannede de operatører der
havde til opgave at skabe et brugbart billede af situationen. Således
at skibe på vej ind og ud af området kunne blive briefet. Ligesom
de også indsamlede almindelige efterretninger der kunne have
betydning for flådens operationer.
Skønt delingen udførte et vigtigt stykke arbejde med internationalt islæt blev den desværre nedlagt med udgangen af 2009 på
grund af mangel på personel.
Øvelserne foregik oftest ved MAD eller SOK. Normalt var der
også deltagelse af officerer fra udlandet. Hvilket altid gav øvelserne
et internationalt præg.
Marine Force Protection

Officielt besøg fra Sverige
En anden lidt utraditionel opgave hvor flotillens fartøj Patrioten
yde assistance til politiet. Var da det svenske kongepar og kron-

Patrioten foran Operahuset
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NCAGS øvelse på Holmen med deltagelse fra SVN
I 1999 nedlagde SVN deres BON enheder. Imidlertid steg terrortruslen som bekendt med det der skete 11. september 2001. Derfor forøgedes behovet for BON DEL i MHV. Hvilket resulterede
i at man besluttede at opgradere MHV’s tidligere V-DIV til BON
DEL (i dag forkortet MFP). Samt samle dem i færre enheder.
Med sin tilknytning til MAS KBH var det naturligt at HVF
369 fortsatte med at have en MFP DEL da de udgik af standard

organisationen i 2003.
MFP DEL har til opgave, at bevogte kajanlæg og havnebassiner.
I det daglige samarbejder MFP DEL med HVF 200 Sjælland og
HVF 201 Korsør når der er større bevogtningsopgaver. Såsom når
SVN har skibe liggende i Københavns Havn og lign.
Med SVN øgede deltagelse i internationale engagementer er
det ikke usandsynligt. At en fremtidig opgave også vil blive at
yde sikring af SVN skibe i fremmed havn under internationale
operationer.
Fremtiden
Mange vil sikkert sige ”Hvad skal vi med et Hjemmeværn?” efter
murens fald har vi jo ingen fjender. Dette kan måske nok også
virke rigtigt hvis man med ”fjender” tænker på landene omkring
os. Det falder udenfor nærværende skrifts område at analysere
dette nærmere.
Fakta er dog at med murens fald har farerne omkring os også
ændret sig. Såsom da NATO med dansk deltagelse bombede
Serbien fra 24. marts til 10. juni 1999. Terroraktioner som den
11. september 2001 i New York og Washington, og igen 11. marts
2004 i Madrid. Og før den 7. december 1941 var der vel ikke
mange der troede på at japanerne kunne bombe Pearl Harbour.
Ligesom det øvrige totalforsvar indgår hjemmeværnet, og dermed HVF 369 i Anti-Terror beredskabet. Dette beredskab betyder
at enkelte ting kan sættes i værk uden nødvendigvis, at skulle
aktivere hele flotillen.
Derfor dagligdagen også ændret sig for flotillen. Hvor man før
lagde vægt på et koldkrigs scenario. Er det i dag træningen med
samarbejdspartnere i ind- og udland der er i højsædet.
Chefer

Udnævnt til SL i HVF 365 01. 06. 1978
Fungerende NK i HVF 365 01. 09. 1988 til 31. 08. 1992
Udnævnt til PL og NK i HVF 365 01. 03. 1995
Udnævnt til FH i HVF 369 01. 01. 2000

Søren Vennits
01. 09. 2009 –

Optaget i Marinehjemmeværnet i HVF 241 24. 08. 1995
Udnævnt til SG i HVF 241 18. 08. 1998
Udnævnt til LT i HVF 241 01. 03. 2001
Udnævnt til PL i HVF 241 16. 03. 2003
Fungerende UDOF i HVF 241 15.11.2004
NK HVF 369 01. 11. 2006
FH HVF 369 01.09. 2009
Fungerende Operationsofficer 14. 02. 2008
FARTØJER
MHV 93 Hvidsten
Sin unge alder til trods har HVF 369 allerede haft to fartøjer. Ikke
fordi vi har været hurtige til at slide dem ned. I forbindelse med
sammenlægningen havde distriktschef OK Tommy Hansen lovet
at det første fartøj af 800-klassen der blev færdigbygget ville blive
tildelt flotillen.
MHV-816 Patrioten var dog ikke klar til aflevering ved flotillens
oprettelse den 1. januar 2000. Og da HVF 365 allerede før nedlæggelsen havde overdraget sit fartøj til HVF 254 Fakse Bugt. Var
det naturligt at den nye flotille til at begynde med overtog HVF
364 skib MHV 93 Hvidsten.
Byggeår: 1975
Længde: 19,7m
Skitse af MHV 93 Hvidsten

Flemming R. Sieben
01. 01. 2000 – 31.08.2009
Aftjent værnepligt i søværnet 1967
Optaget i Marinehjemmeværnet i HVF 366 19. 01. 1970
Udnævnt til SG i HVF 365 01. 11. 1976
Udnævnt til OS i HVF 365 01. 07. 1977
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Bredde: 5,7m
Dybde: 2,5m
Højde:

Deplacement: 85t
Armering: 2 – MG/62
Besætning: 12

sten fra MHV-93 flotillens første fartøj.
Ligesom enhederne af 800-klassen er den bygget på Søby Værft.

90-klassen var den første serie hjemmeværnskuttere der var bygget af stål. MHV-93 blev bygget på Sakskøbing Maskinfabrik og
Skibsværft. Da det i 1988 blev besluttet at navngive hjemmeværnskutterne fik MHV-93 navnet Hvidsten.
MHV 816 Patrioten
Da HVF 369 fik overdraget MHV 816 Patrioten blev MHV 93

Skitse af MHV-907 Hvidsten
Byggeår: 2007
Længde: 27,2m
Højde: ?m
Deplacement: 95t
Skitse af MHV 816 Patrioten
Hvidsten overdraget til HVF 363 Skovshoved.
Byggeår: 2004
Længde: 23,0m
Bredde: 5,5m
Dybde: 2,0m

Højde: 13,7m
Deplacement: 83t
Armering: 2 – MG/62
Besætning: 12

MHV 816 Patrioten er bygget på Søby Maskinfabrik og Skibsværft A/S. Den blev navngivet af den kommitterede for hjemmeværnet Poul Andersen den 27. februar 2004 ved overdragelsen til
HVF 369.
MHV 816 Patrioten var et af 3 fartøjer der har fået installeret
elektronisk søkort. Grunden til dette er at søkort på papir snart
ikke vil blive lavet mere. Det system som MHV 816 Patrioten
har fået installeret er ”Electronic Chart, Display and Information
Systems” (ECDIS) fra det Canadiske firma Offshore Systems
International Ltd. i Vancouver. Det er det samme system som
Søværnet har blot i en mindre udgave.
Overgangen fra papir til skærm var dog ikke let. Systemet har
dog den fordel at det også kan bruges til mange andre ting såsom
indplotning af sejlruter, og søgemønstre i forbindelse med søredningsaktioner.
MHV-907 Hvidsten
I foråret 2009 blev det besluttet at miljøskibene skulle flyttes fra
Marinestation København til Frederikshavn. For at bevare miljø
beredskabet i København blev det samtidigt besluttet, at MHV907
Hvidsten skulle flyttes fra HVF 114 Aalborg-Hals til HVF 369
Holmen senest 1. oktober 2009.
Den præcise overtagelse skete ved at en sammensat besætning
fra flotillen modtog skibet i Grenaa den 19. september hvorefter
det ankom til Marinestation København den 20. september om
morgenen. Hvor det blev modtaget af resten af flotillen.
MHV-907 Hvidsten blev navngivet af Aalborgs borgmester
Henning G. Jensen den 8. Marts 2008. Den overtog navnet Hvid162
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Bredde: 5,7m
Bredde: 2,0m
Armering: 2 – MG/62
Besætning: 12

Våbenskjold
Ligesom de øvrige flotiller
i Marinehjemmeværnet
har HVF 369 også et våbenskjold. Det var et stort
ønske blandt de gamle
flotillers gaster, at den nye
flotilles våbenskjold skulle
være en blanding af de to
gamle flotillers.
Derfor kom det efter
nogen debat til at se således ud:
Blasonering: I rødt
felt tre bølgelinjer i sølv
hvorover tre skibskanoner
i guld, pælevis anbragt,
hvoraf midterste er sænket.
Motivering: Skibskanonerne viser tilknytning
til Holmen symboliseret
ved batteriet SIXTUS, opkaldt efter Christian VI, der var af den
Oldenburgske slægt, hvis farver var guld og rød.
De tre bølger symbolisere henholdsvis Øresund, Københavns
Red og Københavns Havn, som er flotillens arbejdsområde.
Godkendt af H.M. Dronning Margrethe den 7. maj 2001.
KILDER
- Diverse korrespondance og skrivelser
- Flotillebladet
- Hjemmeværnsbladet
- Skibskendingsbog I
- Søulykkerapporter fra de nævnte kollisioner
- HVF 369 Hjemmeside
- SOK Hjemmeside
- Søfartsstyrelsens
Hjemmeside
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