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Uddrag af posttjenestens dagbog
Flådestation Korsgr Postkontor, som er bemandet med
Kontorbetjent Ole Bent Nielsen og Kontorbefjent Helene
Laursen, er at finde på f0rste
sal i den ostlige del af bygning
16. Posttjenesten er en meget
benyttet funktion på flådestationen, og mange af laserne
har daglig kontakt med kontoret.
Af Kontorbetjent Ole Bent Nielsen, Posttjenesten

Hvis &j omsætningshastighed er udtryk for succes, ja så
går det ufattelig godt i flådestationens posttjeneste. Hver
morgen kommer den rade post
med indtil flere kasser med
post udefra. Breve og småpak- Morgenposten fordeles til afker. Aviser og reklamer. Da- delinger, sektioner, skibe m.v.
-gen starter med at fordele posten til de forskellige afdelmier kvitteringsbog, &r de kan udog kontorer. Fffrst fordeles i leveres til modtager. Men
dueslag - stor reol med mange hvem må kvittere? Begrebet
rum - for derefter at blive ud- posauldmagt er ukendt for
leveret til afdelinger og konto- mange og har faktisk ikke værer samt skibe i havn. Det lyder ret anvendt her i mange år. På
meget simpelt, men uheldigvis den gamle mindre flådestation
er adressen ofte ufuldstændig. kendte alle jo d e , så det var
Kun et navn, og så bliver det ikke noget problem. Men i dag
noget af et job at finde ud af, bliver behovet s t m e og starre.
hvor forsendelsen skal hen. For mange kommer og beder
Der er faktisk beskæftiget ret om post til en enhed eller afdeså mange på flådestationen, og lin& og så er posten lige blevet
vi kan ikke kende alle. Allige- afhentet af en anden person!
vel er ca. 90% af posten for- Når N. 4 melder sig for at fa
r
Det må kaldes post, er det ved at være lidt
delt f ~middag.
h5j omsætningshastighed.
-1s. Det skal dog bemærkes,
I den indgående post er der at enkelte afdelinger har indhver dag et antal anbefalede %rt kort, som giver ihændehabreve, som skal registreres i
veren ret til at kvittere og

får

modtage post. Tak for det.
Tilbage til adresser. Når der
kommer et brev til Hr. Jensen Smæmet DK, så h i e r det,
men heldigvis siger afsenderen
os ofte noget, og så lykkes det
alligevel at finde modtageren.
Er der ikke angivet nogen afsender, så bliver det svært.
Brevet kan ikke returneres, så
nu må man prme sig frem. Når
Hr. Jendet endelig lykkes,
sen besked om at korrekt
adresse fremmer ekspeditionen.
Kært barn har som bekendt
mange navne. Flådestationen
bliver bl.a. kaldt Flyvestation,
Marinestation og lignende. Af
skibsnavne kan nævnes Mine-

station Korsnr).
Kuverter er mange ting og
&des i et utal af stnrrelser. På
de mindste er der lige plads til
adressen, så man udnytter
pladsen optimalt. Nu står
posttjenesten med et problem.
Brevet skal gennem en fiankeringsmaskine, eller værre endnu. Forsynes med en label med
påtrykt porto. Uheldigvis har
vore ''i5mærker7' et fonnat på
4 x 13,5 cm. Adressen er nu
godt gemt eiler mere eller mindre ulæselig. Næste eksempel:
Afsender skal sende et brev - 1
ark A4. Man griber nærmeste
kuvert - også i format A4 - og
indhentet postkontoret. Her m k e r det sendt. Man tænker
ses Ole Bent Nielsen i fard ikke på, at den tomme kuvert
med at sende elekhoniskpost.
vejer over 20 gram (bjeste
vægt for et brev til 3,75 kr.),
kommando stadig på Holmen og nu koster hele herligheden
og har intet postalt med mari- pludselig 5,00 kr. Har afsender
nestationen at @re. Den ltor- valgt at bruge stnrste dækkurekte adresse er stadig: Smær vert, er det nu ikke længere et
nets Materielkommando, Hol- brev, men en pakke til 24,50
men, 1433 abenhavn K. At kr. Man tror, det er en skrnne
Holmens gamle vejnumre bli- men det er dagligdagen her på
ver udskiftet med nye vejnavne postkontoret.
er omtalt mange gange, men
For at fa alt til at hænge
endnu foreligger der ikke no- sammen, mnderer en kontorgen ny adresseliste for institu- betjent 2 gange dagligt på
tioner på marinestationen. Men kontorer og værksteder for at
et rygte siger, at den er på vej.
udlevere og aaiente, hvad der
Post, der skal ud af huset, nu måtte være af intern og
ekstern post. Men posttjenemodtages ofte sent på dagen.
Uheldigvis er anbefalede breve, stens arbejde er nu ikke alene
intern post og udgående post post. Kontormeddelelser skal
blandet godt sammen Man trykkes. Flådestationsordrer
tænker ikke på, at sortering ta- skal trykkes, forsynes med
ger tid. At post til forsvarets navn på modtager og derefter
institutioner skal samles i fordeles. Tidsskrifter, publikasamlekuverter for at spare tioner, kundgifrelser, K o ' s
porto. At anbefalede breve skal stillimgsoversigt, SOK befaiing,
registreres her (vi har eget FKO befaling og meget andet
nummersystem mærket Flådefordeles. Rudekuverter med

-

strygeren Grnnland, Giinten,
Adriaterhavskrydseren og Fisker Hans Oifert. Sylowsvej
bliver til Sygelofisvej eUer
Snluftsvej o.s.v. En stillingsbetegnelse som Eskapadeofficer
giver stof til eftertanke. Og
man undres, når der kommer
brev til HDMS XXIM, a b magergades Postkontor. En
adresse, som forsvandt for år
tilbage i forbindelse med Holmens udflytning og nedlæggelse af Flådestation abenhavn.
Godt nok skal vi holde traditionerne i hævd, men ...
Nu er det jo ikke blot post,
der skal modtages, men også
post, der skal ud af huset. Også her ser man mange underlige adresser. Fordi man nu har
oprettet Marinestation Holmen, betyder det ikke, at al
post skal sendes dertil. F.eks. ligger Smærnets Materiel-

-
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re,&ger
åbnes og fordeles til
forhåbentlig rette modtager.
Posttjenesten trykker ca.
300.000 stk. fotokopi om året.
Sender post for ca. 160.000 kr.
om året. Og så hjælper vi imrigt sekretariatet i den tid, der
bliver til overs. Alt i alt. En
travl, men også interessant
hverdag med kontakt til mange
mennesker.

NB!
Husk private breve
skal være &ankerede, for vi
g0r det ikke. Men vi sender
det, og så far afsender eller
modtager en personlig hilsen
&a postvzsenet.

Kopimaskinen betjenes her af
Helene Lnursen.

FLS 9 (fzergebiiden) deltagelse i CUTTY SARK TALL SHIP RACE
Af Havueelementet, Fladestati-

on Korser
Flådestation Korsar Havneelement med FLS 9
(færgebåden) deltog ikke direkte i C U m r SARK TALL
SHIP RACE, men var u d l b t
til Marinestation Holmen i penoden 7. - 10. august 1996 til
stme for marinesiationens
deltagelse i arrangementet.
CUTTY SARK TALL
SHP RACE er et race for sejlskibe, der afvikles hvert &. I &
startede racet i Sct. Petersborg,
derfm til Tyrkiet og sluttede i
abenhavn. Der var 118 deltagende sejlskibe, heraf kan
nævnes KHRUZENSHTERN
og MIR. Da d e 118 sejlskibe
ikke kunne ligge på Marinesta-

tion Holmen, blev de placeret på henholdsvis Amaliekajen og Langelinie.
FLS 9 opgave var at befordre skibsbesætninger samt medhjælpere til arrangementet mellem Maskingraven via Elefanten iii Nordre Toldbod samt
£?a Doben til Amaliehaven.
På de 4% dag anargementet varede &e FLS 9 at transportere 6.732
passagerer.

FZS9 i arbejde under CUllYSARK TALL SHPRACE i K~benhmn.
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Saværnsmesterskaber i skydning med pistol,
gevær og maskinpistol
Af seniorsergent N.LKnutsson,
Marinekaserne Koner

I dagene den 2 1. og 22. maj
1996 blev der afholdt SBværnsmesterskaber i skydning
med pistol, gevær og maskinpistol. De to stævner blev for
oistols vedkommende afholdt
på Hanebjerg Skyttecenter i
Nordsjælland og maskinpistolog g&ærskydt&gen på SBvæmets Grundskole.
Fra Flådestation Korsar var
der tilmeldt 2 hold. Et hold fra
Militærpolitistationen og et
hold fra flådestationen. Der
blev skudt 3 discipliner ved
Dansk Militær Idrætsforbunds

S@varnsmesteri pistol:
Fra venstre ses MOKS
EFerid, MSPC D. WNielsen

og OK K. Trap.

sbdning på pistol W49, og
her var der gode resultater til
foikene fra Flådestation Korsm
og Militærpolitistationen. Marinespecialist D.WNelsen blev
nr. 2 i denne skydning, og
Oversergent C.RNelsen blev
N. 5.
Ved skydning med grovpistol, som er et civiit våben under U.I.T. reglementet, hvor
Smæmet har skytter på det
militære landshold, var Korsm
ikke så godt skydende. Det
kan gmes bedre, men der
mangler pistoler til foreningen,
så der kan skydes mere med
disse våben. Det viste sig, at

Militærpoliti-folkene
geme
d e have været med i denne
form for skydning, men det er
svært, da Smærnets Idrætsforening ikke kan hjælpe dem.
Med samme våben bliver
der skudt militzr hurtigskydning, og her blev D.W.Nielsen
nr. 5. Der blev opnået gode r e
sultater, men vejret spillede her
en stor rolle, da der kun var 6
grader C på skydebanen.
På Smæmets Grundskole
stillede Flådestation Kors~r
kun ét hold, og det er for lidt,
da der er mange gode skytter
her. Det er tjenstlig idræt, der
her er tale om, og det er personlige våben, der skydes med.
Det kan forekomme, at en arbejdsleder ikke vil lade folk
deltage, da det arbejde, der
skal udfsres i de forskellige afdelinger, er mere vigtigt end at
passe
den
militære
idrzt/våbenuddannelse. Flådestationen deltog derfor i år i
maskinpistolskydningen med et
amputeret hold og kunne som
sådan ikke g ~ r sig
e gældende i
de
store
sammenhænge
(ærgerligt, da vi far har vundet
dette stævne - se i pokalskabet), men personellet fra 4.
Eskadre vandt en flot 2. plads
for hold. TILLYKKE med det.
Det er rart at se folk &a skibe
ne vinde så flot ved dette
stævne, og så er det Garste
gang i flere år, de deltager.

Med henblik på gemrskydningen gik det på samme måde som ved maskinpistolsbdningen, og her er
der ikke meget at s!uive om.
Stævnet var som altid arrangeret fint, og det blev
afviklet under gode og ordnede forhold. Her var vejret
fint.
Det er mit håb, at der inden næste år vil vzre en stor
opbakning og tilmelding til
dette stzvne, som vil strække sig over to dage. Der vil
muligvis være feltskydning
på programmet, det har der
vzret tale om i flere år.

Vinderne af 2.pladsenfor hold i mkinpistol:
4. Eskadre's hold bestående a f H.Jensen, A.Jmgensen,
FGyldenborg, J.Craben og Uensen.

,-'

Fortjenstmedaljen i Selv
M e M e r Ejgii Rasmussen, Fladestation K o m , er den 7. august 1996 af Hendes MajestH Dronningen tildelt
Fortjenstmedaljen i Selv.
Chefen for FlZidestation Koner, Kommand~irJmgen F. Ewaid, overrakte mekaniker E j a Rasmussen fortjenstmedaljen ved en bjtidelighed p&flådestationen samme dag.

Fra venstre ses Chefsergent O.Dimpker, Varhester J.S. Nielsen, Mekaniker Ejgil Rasmussen,
Senionnekaniker Steen K. Jensen, Kommand0r J.F.Ewald og Kommand~rkaptajnL.H.Skotte.
~

~.
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Boardinguddannelse ombord på
korvetten OLFERT FISCHER

Af Orlogskaptajn Finn Hansen,
Nzstkommanderende OLFERT
FISCHER

Som et led i forberedelserne
til eventuel deltagelse i operation SHARP GUARD har S0væmets Frmandskorps afholdt kursus for OLFERT FISCHER's boardmghold (AIS
320) ombord på kometten i
ugerne 21 - 22, medens skibet

befandt sig på Flådestation
Korsm.
Kurset har til formal at forberede besætningen på eventueile opgaver i form af kontrol med handelsskibe og den
last, der medbringes. Korvetten er tilmeldt NATO's umiddelbare Reaktiomstyrke og
skal derfor med kort varsel
kunne sættes ind i laiseområder, hvor der måtte være behov for dette.

Uddannelsen
omfattede
bl.a. skydninger, @isk træning, selvforsvar, fnrstehjælp,
evakuering af sårede fra eget
boadinghold samt diverse teori om færden på skibe samt
kropsvisitering m.v.
Det var fhste gang et så
omfattende kursus af denne art
blev atholdt. Deltagerne h
OLFERT FISCHER finder e&
ter kurset, at de er godt rustet
tii de kommende opgaver.

Pistolskydning
med kappeklædt ammunition,
men en ans0gning til den lokale politimyndighed resulterede
Den traditionelle pistol- heldigvis i en dispensation fra
skydning mellem de syd- og instruksen for banens brug.
midsjællandske
militære
For at gennemfme skydninidrætsforeninger havde Smær- gen inden for den fastsatte tid,
nets Idrætsforening Korsm afviklede vi præcisionsskyd(SIF KOR) som arrangr af ningen på 200 m banen og duårets Gmste stævne fiedag den elkurtigskydning på pistolba3 1. maj 1996.
nen, der har moderne anlæg til
Stævnet anioldes 2 gange den slags skydning.
om året, og værtsskabet går på
Stævnet startede traditionelt
skift mellem de foreninger, der med, at formanden Ingolf
har adgang til en skydebane af Knutsson b5d de f i e m d t e
en vis stnrrelse.
skytter velkommen til stævnet,
Flådestation Korsar råder og vi hilste på hinanden med et
desværre ikke over en moder- glas Gl. Dansk. Skytterne blev
ne pistolslqdebane, men en herefter delt op i 6 skydehold,
henvendelse til Korsm S N e - og skydningen kunne begynde.
forening resulterede i en aftale
55 skytter fia 7 foreninger
om lån af deres bane og klub- fordelt i de 4 Masser havde
hus. Deres bane lider desværre fulgt vores invitation, så der
af den alvorlige fejl, at den ik- var travlhed både på banen og i
ke er godkendt til skydning

Af Seniorsergent E. Ben& Petersen, Infirmeriet
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bureauet, hvor resultaterne
blev regnet sammen efterhånden som holdene havde skudt
færdige. Som hjælpere havde
vi indforskrevet skytter fra såvel Bådestationen som Artiuerikursus Sjællands Odde, hvor
en del af vore dygtige skytter
gm tjeneste.
M. godt 1100 var skydningen overstået, og medens de
sidste resultater blev gjort op,
blev der dæket bord, så vi i
fællesskab kunne nyde cafeteriets velsmagende smmebr~d,
og snakken gik rundt bordene,
hvor der var fred og ro til at
hilse på gode skyttekammerater fia hzr og flyvevåben.
Da den værste sult var stillet, kunne Ingolf foretage
præmieoverrækkelsen, hvor
SIF KOR tog godt fia.

( 259

1 247
1 242

, . . . ............ .
i; ':.:+$;$
j.i;@;$i.$.-i;:;i.j:j

: :. . . . .:
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IB.V.Petersen, SIF KOR

I CBLund, SIFKOR
I K.L.Larsen, SILR

1 263
1230
1220

På billedet ses vinderen afKlasse 4:
Marineoverkonstabel B. Kpetersen

-
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Til a v n e t s bedste skytter
er udsat en pokal og for 6.
vang tilfaldt den SSG Poul
a
Erik Smensen LVGI for 287
point. Pokalen blev således
igen vundet til ejendom, men
Poul Erik genudsatte pokaleq
så der ikke i den mrmeste
fremtid skal investeres i nyt
s~lvt~j.
Holdskydningen blev med
snævrest mulig maran vundet
af Luftværnsgmppen (LVGI)
med 8071281 med holdet &a
Sundets Marinedistrikt på 2.
pladsen med 8071280. SIF
KOR'S fkrstehold, bestående
af Kresten Trap (272) - Jimmy KB.Schinidt modtager holdJensen (267), - Thomas T r a ~ ~ r ~ m i e n
(257) besatte 3. pladsen.
I det gode vejr fik SIF KOR
afviklet et godt stævne i snævert samarbejde med Korsm
Skytteforening, et stævne vi fik
meget ros for. Næste gang
skytterne m d e s bliver til efteråret, hvor garnisonen i
Næstved vil stå for arrangementet. SIF håber så på at
stille i lige så stærk opstiliing
som denne gang.

.

Froknst indtages i Korsm
Skytfeforenings klublnrs

-
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"Lys for enden af tunnelen"
Af Materielmester Beony Reved,
Chef for Lagersektionen

Forsyningsafdelingen, herunder Lagersektionen, har eksisteret i sin nuværende organisation i ca. 4 år. Dette indlæg
er tænkt som en beskrivelse af
de funktionsbetingelser og arbejdsvilkår, som Lagersektionen har udviklet sig under i
denne periode. Det vil også
være naturligt i den forbindelse
at beskrive Lagersektionens
funktioner og opgaver.
Historik/ planlzgning
Folketingets beslutning i
1988189 medfarte, at Flådestation Knbenhaw skulle nedlægges, og aktiviteter og funktioner på Holmen udflyttes til
Flådestation Korsar og Flådestation Frederikshavn. Det gav
anledning til en langvarig udflytningsplanlægning i Forsvarskommandoen, Smæmets
operative Kommando og Savæmets Materielkommando.
Folketingsbeslutningen med&e også indbb af den daværende Scanglasbygning i
Korssr, som skulle ombygges
til nuværende Forsyningsdepot Noret. Bygningen skulie
rumme forskellige aktiviteter,
bl.a. lagerhaller for forsyningstjenesten på Flådestation Korsar.
I Smæmets Materielkommando'~udflytningsplan indgik
en ny midlertidig organisation
og bemanding for Flådestation
Korsnr, heninder også for den

Reng~ringaf skuffer og reoler efrcr
udfyiningen og senere ombygning
af depotet

nye Forsyningsafdeiing. Fordelingen af materiel fra Holmen
til henholdsvis Flådestation
Korsar og Flådestation Frederikshavn blev fastlagt.
Den midlertidige bemandingsnorm for Forsyningsafdelingen på Flådestation Korsar
var reduceret kraftigt i forhold
til bemandingen for Forsyningsafdelingen på Holmen.

Reduktion af personelnormer
blev foretaget, bl.a. på baggrund af fnlgende fomdsætninger:

-

Reduktion af materiel ved
udfasning (sanering).

-

Et
handelsvarekoncept,
hvorefter handelsvarer anskaffes ved lokalindksb.

Placeringen af flådens skibe
ved Flådestation Frederikshavn
og Flådestation Korsen indgik
som et væsentligt element i den
midlertidige bemandingsplan.
Det var oprindeligt planen, at
korvetterne skulle til Flådestation Frederikshavn. Korvetterne blev imidlertid baseret ved
Flådestation Kors~r,og de anvender en væsentlig del af flådestationens ressourcer, ikke
mindst Forsyningsafdelingens.
En anden fonidsætning var begrebet "40160 pulje" - et udtryk for, at Flådestation Korsm
og Flådestation Frederikshavn
skulle l ~ s henholdsvis
e
40% og
60% af de forsyningsmæssige
opgaver. Jf. tilgængelige MILLAG statistikker er de faktiske
forhold i dag nærmere omvendt.

nens hovedopgaver. Vi modtaFer udflytning
flådestation Korsm plan- ger, kontrollerer, oplægger på
lagde i samarbejde med SB- lager og registrerer i MILLAG
væmets Materielkommando alle forsyningsgenstande, indlokalefordelingen af Forsy- b b t af Smæmets Materielningsdepot Noret's 32.600 kommando. Vi foranlediger
etagekvadratmeter. Lagersek- returnerede forsyningsgenstantionen råder i dag over ca. de efter besigtigelse videre16.000 etagekvadratmeter. Fm sendt for reparation hos civile
udflytningen fra Holmen hlev leveranhrer eller militzere
der iværksat ombygninger og værksteder. Og den vigtigeste
renoveringsarbejder på Noret. opgave: Vi leverer forsyningsDer hlev udfærdiget tegninger genstande til alle enheder
over indretning af kontorer og (skibe) og tjenestesteder inden
reolopsætninger i lagerhaller. for Flådestation Korsiar forSmæmets Materielkommando syningsområde, herunder enhar indloabt ialt ca. 16 km b- heder deployeret til udenlandbende reoimeter, en væsentlig ske farvande. Disse opgaver
fors~gervi at bse på et b j t
del er k s t opstillet undervejs.
kvalitetsniveau, bl.a. ved at
fremskaffe og levere rekvirereLagersektionens opgaver
Det vil her være relevant de forsyningsgenstande hurkort at skitsere Lagersektio- tigst muligt til enhederne og
tjenestestedeme.
Udflytningen påbegyndes
I august måned 1992 påbegyndtes den @siske udflytning
af materiel til Forsyningsdepot
Noret. Fmst fra den daværende Forsyningsafdeling på Flådestation Korsm, som holdt til
i bygning 14 på flådestationen.
En måned senere begyndte udflytningen af materiel fm Flådestation abenhavn's Forsyningsafdeling.
Det skal eernhæves, at Forqmingsafdelingen på det tidspunkt manglede at besætte en
hel del nyoprettede stillinger,
såvel på lederside som på manuelt niveau, idet vi skuUe afvente, om afskedstniet personel på Holmen mskede at besætte de nyoprettede stillinger
ved Flådestation Korsar.

Her ses et afmit af de 16 km [#bende reolmeter, derforefindes i Lagersektionen
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Udflytningen fra Holmen og
opbygningen aflagersektionen
skulle for en stor del klares af
nyansatte, sammenlagt/-bragt
personel og med manglende
personelressourcer på ledersåvel som på manuelt niveau.
Der skal ikke megen fantasi
til at forestille sig at det hurtigt ville gå galt, set under den
vinkel, at udflytningsmatenel,
nyindk~bt materiel, reparationsmateriel og lokal indbb
materiel væltede ind af dmen.
Det sammenholdt med, at Lagersektionen jo
samtidigt
skulle l ~ s sin
e primære opgave:
at udlevere forsyningsgenstande til enheder og tjenestesteder.
Forsyningsafdelingen
Yændte alarmlysene", og S0væmets Materielkommando
reagerede hurtigt. Ekstraordinært fik vi over flere omgange
tilfnrt midlertidige personelnormer, så vi kunne ansætte
det wdvendige personel for at
klare udflytningen af materiel
e a Holmen.
Ombygninger på Noret
Midt i problemerne med
udflytningen fra Holmen opstod nye problemer. Farst
skulle der opfnres en væg
mellem depotet og autoværkstedet. Det skete omkring 3 s skiftet 199211993, Herefter
forvandledes Lagersektionen
til en byggeplads, hviiket har
stået på mere eller mindre
f?em til i dag, og formentlig
fnrst afsluttes i 1997.
Fnlgende bygningsprojekter
skal nævnes:

Anvendelse af gaffelstabler ved
pallereoler

-

Opbygning af brandvægge i
depotet efter krav i?a
brandmyndighedeme.
- Tilslutning til fjernvarmeanlæg med opszetning af wdvendige installationer og
med nedtagning afgamle,
herunder nedtagning af et
sprinkleranhg
gammelt
over hele depotet.
- Opfirsel af brandkit magasin.
- Installation af sikkerhedssystem på Noret.
- Op@ldning af ramper i depotet.
- Udskiftning af tag, vinduer,
porte samt diverse renoveringsarbejder på Noret.
- Installation af automatisk
brandmeldeanizeg (ABA).

-

Etablering af rngudlufiningsskakt og sluser i vægge.
Udskiftning af lys overalt i
Lagersektionen.
Opbygning af brandvæg på
top-floor.

Hertil skal lzgges de mange
opgaver, som blev os pålagt
undervejs:

-

Etablering af Mellemlager.

- Opbygning af Mobiliserings-

-

lager.
Opbygning af Depot Boeslunde samt utallige oprydningsopgaver.

De iværksatte byggeprojekter afstedkom, at vi formentlig
måtte nedtage og genopbygge

omkring 20% af de opstillede
reoler, og herunder omlægge
oplagte forsyningsgenstande.
Jeg tror ikke, at det kræver
særlig megen fantasi at forestille sig, hvilke mistrationer det
afstedkom blandt personellet i
Lagersektionen. Vi har reelt
udfort vores arbejdsopgaver,
gående på en byggeplads igennem 4 år, under betingelser og
arbejdsvilkår, som har været
fuldstændigt urimelige.

en "udnytningskonto", når
udviklingen viste, at det var
rmdvendigt.

Personel
Vi har investeret mange ressourcer i personellet. Ud over
de periodiske funkrionssamarbejdsudvalgswder har det ofte
været mdvendigt at afholde
inteme mader i Lagersektionen, hvor medarbejdere og ledere har lyttet til hinanden og
skabt den rmdvendige forståelse for problemstillinger og mForbedringer
Der skal ikke herske tvivl sker om forbedringer. Forsyom, at de fleste ombygningsar- ningsafdelingens ledelse har
bejder også har betydet væ- også valgt at tage personellet
sentlige forbedringer for La- med på råd i bsningen af langt
gersektionen, bl.a. ved et for- de fleste pålagte opgaver. Der
bedret arbejdsmilj~og en klar er foretaget udvekslingsiure til
Frederikshavn
forbedring af personellets sik- Flådestation
Forsyningsafdeling
for d e perkerhed. Ombygningsarbejdeme
i Lagersektionen har selvfelge- sonelgrupper. Væggene i delig skabt et utroligt ren- potet er blevet malet i venlige
gmingsproblem i de opstillede farver til stor gavn for arreoler. Hidtil har rengmings- bejdsmilj~et. Vi har ophængt
opgaven været en daselig op- kunstbieder i depotet, venligst
gave, men efter at Chefen for udlånt afKunstforeningen.
Forsyningsafdelingen adskillige
Der har selvfdgelig undergange har forelagt S m m e t s vejs været uenigheder mellem
Materielkommando
rengn- ledelsen og personellet om
ringsproblememe, har vi fået holdninger,
arbejdsmtiner,
stillet 7 halve årsværk til rådig- fleksib'ilitet og i perioder et alt
hed for resten af 1996 til 10s- for stort arbejdspres. Problening af rengmingsopgaver i merne er blevet bst igennem
Lagersektionen.
dialog. I samarbejde har vi
Forsyningsafdelingen har indfe,rt
rotationsordninger,
som helhed foretaget væsentli- hvilket har været mdvendigt
ge materielinvesteringer over- for at give en s t m e mobilitet
alt for at kunne lnse pålagte og en bedre jobtilfredsstilielse
opgaver på en mere tilfredsstil- for den enkelte medarbejder.
lende måde. Scwæmets MateDet er en af ledelsens malrielkommando har stillet 0ko- sætninger i Forsyningsafdelinnomiske midler til rådighed fra gen, at alle personelgrupper
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skal være glade for at gå på
arbejde hver morgen. Det mener vi bedst opnås gennem
dialog samarbejde og ved, at
den enkelte medarbejder har en
indholdsrig og afvekslende arbejdsdag.
Status

Det har været min mening
med denne artikel seri& at beskrive den virkelighed, som har
været vores arbejdsvilkår igennem de sidste 4 år. Det har været hårdt, kravene har ofte været på grænsen af, hvad man
kunne forvente, personellet
kunne klare. Men det har også
været utroligt udfordrende og
inspirerende konstant at blive
stillet overfor nye - tilsyneladende umulige - opgaver med
krav om at finde brugbare 10sninger.
Vi var fra starten en flok
mennesker, bragt sammen til
lejligheden, som skulle lnse en
tilsyneladende umulig opgave.
Målet er nu ved at være nået.
VI er igennem tunnelen og kan
se lyset forude! Det er min
opfattelse, at Lagersektionen i
dag består som en fast forankret enhed, med en b j moral
for l~sningaf arbejdsopgaver.
Jeg vil geme afslutte denne
artikel med at sige, at Forsyningsafdelingen's ledelse og
medarbejdere ikke ligger under
for Janteloven, men vi er lidt
stolte over det, vi hidtil har
præsteret.

15

Dansk M i l i t ~ Idrætsforbunds
r
landsmesterskab i skydning

til man kunne se resultaterne
oppe på tavlen.
Den 12. juni skulle der skydes med pistol og gevær, og
gik fht for de fleste. Derefdet
Af Seniorsergent N.LKnutsson,
ter afgang til Viborg, hvor der
MarinekaserneKorsnr
var indkvartering af de ca. 100
Den 12. til 14. juni var Sa- mand, som deltog i stævnet.
Den 13. b r t e vi til Nyveværnets Idrætsforenings Skydeudvalg til Dansk Militzr station Kamp meget tidligt om
Idrætsforbunds Landsmester- morgenen for at skyde med
skab i skydning, som var ar- maskinpistol og feltskydning.
rangeret af Sergentskolen i Her fik alle fh Korsar fine reSanderborg sammen med Vi- sultater. I feltskydning så det
en overgang ud til, at vi kunne
borg Garnison.
Vi startede 6 mand b
j med nå en 3. plads, men den smutfint vejr og fandens tidligt om tede. Om aftenen var der fælmorgenen med store forvent- lesmiddag med gule ærter, og
ninger til stævnet, som skulle de smagte godt, og der var rivise sig at blive et af de bedste, geligt af dem. Derefter var der
vi endnu havde deltaget i. præmieoverrækkelse. Der blev
Stævnet var virkeligt planlagt ingen præmier denne gang,
fint og med en fin resultatfor- men en del fhe holdplaceringer, feks. en 4. plads i pistol
midling. Der gik ikke lang tid
ud af 20 hold. I feltskydning,
fra skytterne havde skudt,
som jo nok er en af de fineste

Snvmmets Idrmtsforening Kormr 's
h& afpokale~ved DA47 den 12.-14.
juni 96 i Vingsted

inden for miiitærskydning fik vi
en 5. plads ud af 15 hold.
Den 14. juni skulle vi skyde
i Vigsted, så det var igen tidligt op og afsted, for det er ikke smart at komme i sidste
ajeblik. Vi kmte kl. 0700 efter
at have pakket bien og spist
morgenmad og var i Vingsted
ca. M. 0825 klar til at skyde
hurtiggrovpistol og
skydning, som for os var h kl.
0900 til kl. 1200. Derefter gik
der lang tid til det var slut, da
resten af skytterne skulle skyde
i
h kl. 1200 til 1500. Ved
1230-tiden så vi, at vores farstehold lå til en fmsteplads, og
det var ved at være for spændende, da vi begyndte at se
mellemresultateme; der var
forskellige foreninger, der
kunne nå os. MEN ... det gorde de ikke.
Smærnets Idrætsforening
Korsm vandt en farsteplads i
grovpistol helmatch, og en
%rsteplads i militær hurtigskydning. Skytterne fra fmsteholdet er Orlogskaptajn K.
Trap, Marineoverkonstabel T.
Trap og Marinespecialist D.W.
Nielsen. Individuelt blev T.
Trap nr. 4, K.Trap nr. 5 og
D.W.Nielsen N. 19.
Ved den samlede stilling
gennem alle sbdningerne blev
Smærnets Idrætsforening Korsm N. 8, men nåede ikke at E
points til udfordfingspræmie B,
som ligger i holdmesterskabet.
Tillykke med detfine resulfd!

Politi, Flådestation og Hjemmevsrn i kamp om vandrepokal
AT Kaj Johansen, Grenningen 52,
Korser

Onsdag den 19. juni 1996
var dagen, som mange vil huske. Det var nemlig dagen,
hvor Danmark måtte sige farvel til videre deltagelse i EM i
fodbold. Men det var også dagen, hvor K o r s ~ rPoliti, Flådestation K o r s ~ rog Hjemmeværnsenhedeme i Korsnr
Kommune for 47. gang på pistol dystede om, hvem der
skulle have deres navn på den
vandrepokal, som blev udsat i
1987, og som for at blive ejen-

dom skal vindes enten 3 gange
i træk elier 5 gange iait.
Stillingen fm dagens konkurrence var, at Hjemmeværnskompagni 5201 med en
sejr kunne vinde pokalen til
ejendom, idet dette kompagni
vandt i 1994 og 1995, hvorimod de m i g e deltagere kun
kunne få deres navn på pokalen, men ikke vinde den til
ejendom i år.
Det blev en spændende
dysi, og en overgang så det ud
til, at 5201 skulle vinde, men
så blandede 5204 og flådestationen sig, og fmst ved det ai-

lersidste skud blev det afgjort,
hvem der skulle vinde vandrepokalen denne gang.
Men så viste det sig, at de 2
bedste hold havde mjagtig
samme antal points - nemlig
518. Så måtte der fintælling til,
hvilket vil sige: regne ud, hvem
der var bedst i skivesbdningen. Og så fandt man vinderen,
idet Flådestation Korsar havde
346 i skive, medens Kompagni
5204 "kun" havde 341. Og flådestationen kunne for 4. gang
få sit navn indgraveret på pokalen - så nu har de chancen
for at vinde den til ejendom
næste år.

Efter skydningen samledes konkurrencedeltagerne i flådestationens cafeteria til spisning, præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær og her overraktes medaljer til de 2, som havde opnået bedste
resultater. Det blev:
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Ved enhver konkurrence er
der een, der er uheldig. Det var
der også den dag, og det ved
deltagerne, så det er der ingen
grund til at offentliggme. Men
det skal dog nævnes, at denne

uheldige deltager 6k en af bagermester Poul Nissen skænket
kagemand, som blev parteret
og fortæret til kaffen (ja, altså
ikke Poul Nissen, men kagemanden).

Hjemmeværnsforeningen
for Korsar og Omegn, som
står for dette arrangement,
kunne endnu en gang konstatere, at skydningen havde vzeret
veiiykket.

Dybdemåling i Korsor Bådehavn og yderhavn

Havneelementets motorbåd med RESON's .specinluds@- monteret i stcanen
Af Kaptajnl0jtnant Mogens Rasmussen, Chef for Baseselctionen

Fra torsdag den 27. juni til
fiedag den 28. juni 1996 blev
Korsar Flådehavn og Yderhavn dvbdemålt. Formålet med
dybdeopmålingen var for det
farste at fa dybdeopmålt flådehavnen, idet m& havde en
formodning om, at skibstrafik-

ken til og fia Korsar ]Havn og
ikke mindst DSB færgerne har
ændret vanddybdeme. For det
andet var Flådestation Korsar
havnearealer blevet udvidet ind
i Yderhavnen (Civilhavnen),
.. og
den del var ikke helt dybdeopmalt.
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Arbejdet blev udfart af det
civile firma RESON ved Per
Stenstrup, 1 af 3 bradre som
eier h a e t RESON fia Slangemp, idet Saopmålingen ikke
kunne udfore dybdeopmåihgen p.gr.a. andre opgaver.
Opmålingen blev u&rt sam-

men med Flådestation K o m
Havneelement.
Firmaet RESON har u W
andre specialopgaver for SBværnet; bl.a. udfkirte RESON
sammen med Smæmets Materielkommando mandag den
24. juni 1996 choktest af RESON SEABAT SONAR syd
for Korsar. Testen blev gennemfmt af personel fra Minedepot Ew med assistance fra
Flådestation Korsar Havneelement.

Firmaet RESON S specialzrdstyr opstillet z Havneelementers motorbåd

Socialrådgivning i Porsvaretlpå Flådestation Korsar
Af SoeialrAd~ivcrBente Prekjær

Forsvarets socialrådgivere
er ansat i Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste,
som refererer direkte til Forsvarsministeriet.
Forsvarets
Oplysnings- og Veifærdstjeneste b r e r fysisk hjemme på
Svanem~llensKaserne. I marken opererer 17 socialrådgivere, som sammenlagt betjener
70 tjenestesteder.
Den farste socialrådgiver
blev ansat i Smærnet i 1951,
men Smærnet havde allerede i
1943 oprettet en regelmæssig
konsulentvirksomhed. På daværende tidspunkt var det væsentligste problem at opnå en
rimelig ~konomisk hjælp til
værnepligtige med forsmgerpligt, men arbejdet og pro-

blemområdeme har gennem
årene skiftet karakter i retning
af et vejlednings- og rådgivningsarbejde, der omfatter tjenesten og personlige eller familiemassige problemer for
den enkelte tjenstg~rende.
Af opgaver kan Mgt
nævnes forebyggelse af efterkassation, væmepligtsudsættelselfiitagelse. Under tjenesten kan rådgivning/onentering blive aktuel ved ovedbrse1 til civilt arbejde, orlov,
kontraktophm i utide samt
frigivelse af bonus.
I forbindelse med FN og
F O R er socialrådgiverne på
banen med orientering fix og
efter udsendelse, ligesom de
deltager i pårmendemder.
Under udsendelse er der tale
om rådgivning for de udsendtes familier. Endelig er de på

banen ved hjemsendelse i utide.
På Flådestation Korsm er
socialrådgiver Bente Frakjær
at træffe hver mandag fra 1013. Jeg træffes på telefon 58
30 82 95. Telefonsvareren giver altid besked om, hvor jeg
træffes. Jeg sidder i samme
bygning som tillidsmændene:
skråt til Wre, når man kommer ude h den store parkeringsplads. De mrige hverdage
træffes jeg på Antvorskov Kaserne, tlf. 53 52 66 77 lokal
221.
Det er vigtigt for mig at slå
fast, at min rådgivning er åben
for alle, og at jeg har tavshedspligt.

4. Eskadres deltagelse i svelse BOLD GAME 1996
Traditionen tro deitog 4.
Eskadre igen i år i melse
BOLD GAME 1996 i perioden
22. april - 15. maj, og en tradition er det, idet BOLD GAME
er den ældste maritime NATO
melse, som der fortsat &oldes hvert år. BOLD GAME er
en melse for torpedomissilbåde og har til formål, for de
deltagende enheder at udveksle
taktikker og erfaringer, samt
gennem fælles forståelse at
forbedre samarbejdet mellem
nationeme, ligesom der, for at
skabe et godt socialt samvær
på alle niveauer, dystes inden
for forskellige aktiviteter i
land. Blandt disse kan nævnes
pistolfodbold, sv&g,
skydning og tovtrækning.
De deltagende enheder kom
fra Danmark, Norge, Tyskland
og England; i år var ikke færre
end 29 skibe med. Fra DanWILLEMOES-kl.,
mark
STANDARD
FLEX-ki. i
kamprollen, SKINFAXE og
minelæggeren M0EN som
kommandoskib. Fra Norge
HAUK-kl., STORM-M. og
VALKMRIEN og fra Tyskland
148-kl. (TIGER-kl.), MAIN,
WESTENSEE og ODENWALD. Fra Storbritannien
deltog fire 20 mm bevæbnede
LYNX-helikoptere fra Royal
Naw 815 Sauadron af disse
var de to af den nye Mk 8 serie
med IR kamera, mens de andre
to var af den ældre type Mk 3
helikopter.

Sammen med de britiske
helikoptere opererede også en
LYNX fra Smæmets Flyvetjeneste d e i tæt samarbejde med
Torpedobådenes Mobiie Base
(MOBA). Af yderligere s m e
til melsen var adskiilige fly fra
det tyske og danske flyvevåben. Under hele melsen blev
der af teknisk karakter ydet
stme fra Den Mobiie Vedligeholdelsesafdeling (MOVA).
BOLD GAME forbb over
3 uger opdelt i 2 faser, hvor
man i Brste fase g e n n e a e
en =!&e procedurer og våbenmelser, Blte hinanden lidt på
tamdeme og lærte de andres
særheder at kende. I fase to

overgik man til et mere kompliceret "set up" og endte i år
med en krisestyringsmelse af3
d~ignsvarighed.
T i opfyldelse af formålet
deltes BOLD GAME styrken
op i mindre grupper, der var
sammensat af enheder fra de
deltagende nationer, så man
derigennem blev en "Jille familie" inden for sin egen gruppe.
0velsen startede i 0stersneq
hvor danskere og nordmænd
opererede sammen mod tyskerne under forlægning mod
Warnemiinde.
I fase et, som i år foregik i
tysk-dansk farvand, medes inden for de enkelte grupper

I forbindelse med melsen ydede Flådestation Korser statte til den norske
torpedobådERLE (bagersi), der her ses sammen med hjalpefartfitjet
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Det lidt sarprmgede skib VALKYRIENpbvej ud affladhavnen.

mange forskellige melser,
heriblandt snmandsskab, melser med helikoptere, overvågningsmelser,
skydemelser,
formationssejlads og små taktiske melser. Mange oplevelser
og erfaringer blev hstet under
denne fase.
Eksempelvis er de norske
og tyske torpedomissilbådes
mindste fart 9 knob på 6n
skrue - en rar ting at vide, når
man skal gå på siden. Ligele
des lærtes eller genlærtes igen i
år, at engelsk ikke er engelsk
Det at tale tysk-engelsk eller
norsk-engelsk h v e r trænede
danske nrer. Man kan så let
forestille sig, at det var lige så
for nordmænd og tyskere.
Mangen en britisk helikopter-

pilot eller observatm må i sådanne situationer have fået lejlighed til at trække på smilebåndet.
Et andet eksempel er evolering - formationssejlads - under anvendelse af 4 bogstavssignaler. Hvert bogstav blinksignaleres mellem enhederne
og er af en hvis betydning i relation tii en bestemt formation.
Efter at blinksignalet var
modtaget, blev der sejlet kækt
og hurtigt op i den nye station.
Alt var fiyd og gammen, indtil
det gik op for den pågældende
enhed, at enkelte bogstaver
kan have en national betydning, der ikke b ~ g e is forbiidelse med NATO-procedurer

(dette gælder for danske og
norske torpedomissilbåde).
Adskillige luftforsvarsmelser blev afholdt, hvor specielt
de tyske TORNADO fly imponerede ved deres demonstration i lavtnyming. Mange
"hoist" melser, d.v.s. melser
hvor personel eller materiel
blev hejst op eller f3et ned på
skibene, blev også afholdt med
danske og britiske helikoptere.
Det viste sig ved flere lejligheder, at det ved disse melser
med de britiske LYNX dårligt
kunne kaldes "hoist", idet de
svævede kun ca. 2 meter over
fordækket.
Efter den fmste uge endte
de samlede styrker op i Kiel
for at holde weekend. Efterfdgende mandag forlagdes mod
danske farvande, og allerede
om aftenen afholdtes i.f m. forsyningsanbb i forskellige danske provinshavne en samarbejdsmelse med derværende
marinehjemmeværnsflotiller.
0velserne g e m e h r t e s med
flotiller i Middelfart, Assens,
Korsar, Kalundborg, Nyborg
og Svendborg. Dette var specielt nyt for de tyske torpedomissilbåde, der var meget
begejstrede.
Efter en uge i danske farvande sluttede fase et med en
taktisk melse i Kattegat, og
efter at slaget var tabt hhv.
vundet, sejlede BOLD GAME
styrken til Aalborg til endnu en
velfortjent weekend.
Umiddelbart efter ankomst
Aalborg blev der afholdt parade for 4. Eskadre foran de
danske enheder. h a g e n var
dels, at chefen for de danske

enheder, kommandm H.
Muusfeldt, anskede at præsentere sig som eskadrechef for 4.
Eskadre og dels for at overrække
den
nyindstiftede
NATO-medalje.
Den nye NATO-medalje
blev indstiftet for at kunne give
et synligt bevis på værdsættelsen af personellets indsats i
operation SHARP GUARD i
Adriaterhavet. Den blev givet
til i alt 10 personer fra 4.
Eskadre, som havde forrettet
tjeneste efter 1. juli 1992 i
korvetter af NIELS JUEL-kl.
Medaljen har inskriptionen
"FORMER
YOUGOSLAVIA", og eskadrechefen udtrykte stor glæde ved at kunne
overrække
medaljen
på
NATO's Generalsekretærs og
Danmarks vegne på samme
måde, som general Jnrgen
Lyng i forbindelse med sit afskedsbesng som Forsvarschef
ved forsvarets tjenestesteder
tidligere på året havde gort
det.
Vejret havde indtil nu vist
sig fra sin allerfineste side med
megen solskin og varme, men
da BOLD GAME styrken

skulle afsejle Aalborg, var det
blæst op fra nordvest. En
planlagt navigationsur gennem
L i o r d e n blev delvis aflyst,
idet kun en norsk division sejlede vestover. Også atlenens
taktiske melse måtte afiyses,
så efter en luftforsvarsmelse i
Kattegat forlagde styrken henover Skagerrak til norske farvande, hvor sidste fase af
BOLD GAME skulle gennem&res.
Fase to var lagt an som en
krisestyringsmelse. To stater blå og gul - havde været i krig
med hinanden over rettighederne til visse landområder og
mineraiholdige maritime områder, men ved FN's hjælp var en
forebbig fredsaftale indgået.
Området var den norske s h r gård syd for Bergen, og melsen var tilrettelagt, så gule enheder skuile sejle gennem
transitkomdorer i blåt område.
Tilsvarende skulle de blå enheder sejle gennem transitkonidorer i gult område. Der måtte
kun medfmes bestemte typer
aflast. Det at holde et komplet
overfladebiede i den norske
skærgård med deltagende en-

heder med forskellige taktiske
datasysterner viste sig at være
en krævende opgave. Men med
hjælp fra helikoptere blev opgaven lettet betydeligt. Der var
i denne fase indlagt en udvikling, der tilsikrede en aget
spænding mellem blå og gul.
Efrerhånden som dagene gik,
ngedes spændingen mellem gul
og blå, og en konfYontation var
uundgåelig. Blå og gul mdtes
i et stme saslag i en af de
stnrre norske fjorde syd for
Bergen, og dermed afsluttedes
"krisen", hvorefter hele BOLD
GAME styrken sejlede til Bergen for der at hvile ud og af@re de sidste sportslige dyster
landene imellem. Mandag afholdtes en afsluttende parade
på Bergen Hus fæstning,
hvorefter BOLD GAME styrkerne tog afsked med hinanden
Ser man tilbage på BOLD
GAME 96, var det en udbytte- og oplevelsesrig melse for
4. Eskadre, hvor også mange
personlige venskaber blev indgået.

40 års jubilæum
Minestrygeren GR@NSUND fejrer fredag den 20. september 40 års jubilæum
for tjeneste i flådens tal. I jubilæumsarrangementet indgår bl.a. en reception,
der afholdes om bord GRgNSUND på gstkajen, Flådestation Korsgr kl. 1400- 1600.
Militært og civilt personel med tilknytning til minestrygerne er meget veikomne.
Chefen for GR0NSUND
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Fra en natportiers (eller vagtassistents) dagbog
Af chefsergent O.Dimpker, Personelbefalingsrnand

tilrejsende havde medbragt sin
Tilbage til selskabet i messeme. Klokken var nu blevet
hustru.
Samtidig med, at jeg klædte 2330, men der var stadig manTirsdag den 16. juli 1996.
mig på, undersiagte jeg, om ge gæster, hnjt humerr og bæEn god dag at have vagt ...
indkvarteringen var anfsrt på gerklang, Jeg bad Yvonne og
troede jeg. Alle betingelser var
listen fra Etablissementsfor- Sonja fra cafeteriet ringe, når
der: ferieperiode, godt vejr,
valtningen. Uheldigvis havde det hele var færdigt.
15. etape i Tour de France
jeg ikke fået en sådan liste
med Riis i spidsen. Men sådan
Jeg gik herefter til ro og var
denne dag. Jeg ringede til
gik det ikke.
va&avende officer. Han hav- netoi, faldet i savn. da telefonen ringede. Festen var slut.
de heller ikke fået en liste.
Jeg havde en anelse om, at
Nå, jeg gik ned til værelse
Jeg gik ned og lukkede
det kunne gå galt, da jeg alle3 for at underssge sagen. Den vinduer og låste dme. Tilbage
rede om efterniddagen havde
bjtstående ssofficer stod med i vagtassistentrummet kl. ca.
fået at vide, at messelokalerne
den autoriserede nagle og sag- O100 og til h j s .
var blevet lånt ud til en fest i
de, at han havde en klar aftale
forbindelse med en 50 års fadom at låne dette værelse. Jeg
For anden gang lykkedes
selsdag. Det betnd sen rundekiggede rundt. På gulvet var det mig lige at falde i s m , da
ring og aflåsning af messerne.
der nogle tasker, og på bordet det bankede på dmen. Kloken pakke cigaretter, noget tyg- ken var 0205. Udenfor stod et
Efter at have foretaget det
gegummi og ca. 17 kr. i små- nydeligt ægtepar i pænt taj og
sædvanlige i forbindelse med
penge. Der var en stor plasti- påstod, at de var de rette bevagten: runderinger, flaget,
cagtig kuffert, der efter min siddere af værelse 3. Også de
udlån af nagle til de værnemening lignede en dyretrans- havde en autoriseret nagle. Jeg
pligtige etc. tog jeg mit aftenport-kasse. Da jeg bemærkede, sagde goddag, godaften og
bad kl. 2300.
at de fomge ejere sikkert hav- godmorgen, så kunne de selv
Da bankede det på dmen.
de husdyr med, faldt dette ikke vælge.
Jeg åbnede forsigtigt dsren til
i god jord. Det viste sig at væJeg fandt deres taske, mens
baderummet og svarede. Det
re de nyes kuffert, vist nok jeg - ikke helt vågen - overvevar en ældre ssofficer af hnj
fruens beauty-box.
jede næste skridt. Jeg måtte
rang. Han var utilfreds med, at
finde et nyt værelse til dem.
Men noget måtte pres.
der på det værelse nr. 3, han
Jeg pakkede cigaretterne, Da jeg ikke vidste, hvilke der
havde lejet, befandt sig en tatyggegummiet og de ca. 17 kr. var tomme, måtte jeg benytte
ske og andre ting, der tydede
ned i en lomme i den taske, ferlgende metode: banke på og
på, at mmmet var udlejet til
der var for meget i værelset, lytte. Var der nogen, der nærandre.
og tog den med til vagtassi- mede sig daren, eller lad der
Jeg kunne godt b r e på
stent-rummet. Jeg bad det til- vred grynten bag den, var det
denne tilrejsendes stemme, at
stedeværende ægtepar blive om hurtigt at liste væk. Var
jeg burde lsse problemet med
boende og skrev en meddelel- der ingen lyde, åbnede jeg
det samme, men i anstændigse på y d e r h e n om, at man forsigtigt dmen med min hohedens navn tmede jeg mig
kunne henvende sig hos vag- vednagle. De ferrste to værelf m t og tog ssmilitært terj på.
tassistenten, da værelset var ser var heldigvis tomme, men
Det viste sig bagefter at være
bar præg af at være beboet, så
en rimelig disposition, da den optaget.

-

det gik ikke. 3. gang var åbenbart lykkens gang, værelse 15
var ledigt, så det fik det nye
ægtepar.
Begge "optrin" havde en
fællesnævner: ægtemændene
syntes at vaxe de mest fornærmede og forurettede, de
ville gerne have en forklaring
her og nu på, hvorfor det var
gået galt. Hustruerne derimod
virkede mere forstående og
taknemmelige over, at problememe blev l ~ s t Den
.
sidst
ankomne herre bad mig desuden oplyse mit navn, muligvis til brug ved en officiel kla-

ge over miseren. Det f& han
naturligvis.
Med bange anelser gik jeg
til ro. Jeg kendte jo Murphy's
lov. Når noget går galt, vil alt
gå galt. Hvad ville det næste
blive?
Der kom ikke flere gæster,
men det var umuligt at falde i
smn. F a t skulle ægteparret i
vaxelse 15 (det ligger lige ved
siden af, og væggene er tynde)
til ro, så var det for varmt, uret
tikkede for hqt, bleskabets
kompressor larmede, det begyndte at blive lyst, fugle-

fl0jt o.s.v., 0.s.v.. Det eneste,
der manglede, var en dryppende vandhane.
Jeg faldt i smn ca. 0445 og
nåede således at sove 1!h time.
Men Riis vandt, og det var
jo det vigtigste.
Efterord.
Hele miseren opstod, fordi
begge familier hed Nielsen
(navnet ændret), og fordi der
netop til værelse 3 er 2 sæt
officielle nsgler, et hos vagthavende officer og et hos
Etablissementsforvaltningen.

Medaljeuddeling i 4. Eskadre
Af kaptajnlvjtnant M. Ostermann, journalistisk redaktsr

Kommandgr H. Muusfeidt overrakker medaljer
"W&ervilj, og M o d

Torsdag den 8. august kunne Chefen for 4. Eskadre,
kommaudm H. Muusfeldt, ved en bjtidelighed i Blå
madesal, uddele en række medaljer til personel i 4.
Eskadre.
Marineoverkomtabel Per Jensen og marineoverkonstabel T i Nykjær modtog begge Den Polske Republiks
medalje for ''Offervilje og Mod", idet begge deltog i
redningsaktionen i forbindelse med den polske fmge
M/F JAN HEWLIUSZ forlis den 14. jamm 1993. En
tredie modtager af denne medalje kunne desværre ikke
v a e til stede, men iik i stedet sendt medaljen hjem
vedlagt et personligt brev 6a eskadrechefen. Det drejede
sig om marineoverkonstabel Betina Madsen, som for tiden er på barselsorlov.
Sergent Andreas T. Aagaard, marineaverkonstabel
Britt G. Hansen samt marineoverkomtabel Bjem Larsen
modtog NATO-medaljen for deres tjeneste i ko~etterne
under disses deltagelse i operation SHARP GUARD.
Yderligere to modtagere af denne medalje var tjenstligt
forhinnemlig sergent Pia L. Jensen samt marineoverkonstabel Carsten B. Blandt, som efierfelgende har
fået tilsendt medaljen.

Hæren, saværnet, fiyvevåbnet og hjemmeværnet sager
mænd og kvinder til en uddannelse som linieofficer.
Få en lederuddannelse og en karriere, der
fuldt ud matcher, hvad du kan opnå i det
private erhvervsliv- bliv officeri forsvaret.
Uddannelsen omfatter dels en almen
uddannelse, dels en militærfaglig. Den varer
4-6 år, alt efter v a n . Du får l0n under
uddannelsen, og kan se frem til en "h0je
re" uddannelse helt uden studiegæld!
Krav: 18-25år, godt helbred og
studentereksamen, HH, HF eller
I

HTX med gode karakterer i dansk, engelsk og
matematik. Foruden dine menneskelige
egenskaber vil der blive lagt stor v z g t i å din
evne til at motivere og inspirere andre.
Få mere at vide om uddannelsen som
linieofficer - få en brochure og et a n s ~ g ningsskema.
lif.: 4468 21 22 (ma.-fre. 09.00-15.00).
Fax 44 66 02 97.
Ansngningsfrist: Snarest.
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