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Det kan vi også ... 
Lige fra det tiakpunkt, hvor 

man m0der i Auderod mer 
man sig i militer optrceden for 
at kunne ophede korreki, hvis 
$eks. Forsvarschefen, For- 
svarsmmisteren eller Stats- 
ministeren skulle besgge en- 
heden. Disse kundskaber jik 
OLFERT FZSCHER's bescet- 
ning brug for under en VIP- 
sejl& den 5. maj 199 7. 

Al Kommanderkaptajn Jens 
Walther, Chef for OLFERT FI- 
SCBER 

Chefen for 2. Eskadre var 
vært ved VIP-sejladsen 5. maj 
1997, hvor statsminister Poul 
N p p  Rasmussen, forsvars- Her hilser Statsminister Paul Nyrup Rasmussen og Forsvarsminister 
minister Hans Hækkerup og Hans Hekkerup på Forsvarschex General Christian Hvidt og 

forsvarschef, general Christi- Chefen for 2. Eskodre, Kommandar SLund samt 

an Hvidt gæstede OLFERT Chefen for OLFERTFISCh'ER, Kommand~rkaptqn Jens Walther. 

FISCHER. Sejladsen gik fra 
S~ndre ~oldbód til vedbæk. 
Undemejs holdt eskadreche- 
fen et foredrag om korvetter- 
nes virke og opgaver. Gæster- 
ne fik også lejlighed til at se 
skibet rigget til i klartskib for 
at give det bedste indblik i, 
hvordan skibet opererer. Der 
var dog også plads til at se en 
mere underholdende del af 
skibet, idet statsministeren tog 
sig tid til et uformelt kig ind 
på opholdsbanjen. Alle gæster 
blev overfsrt til land med 
chaluppen fra Marinestation 
Holmen eRer et korf men 
hektisk bes0g. 

store forberedelser fomd for 
dette. OLFERT FISCHER 
havde kun en uge i havn til at 
forberede skibet til sejladsen. 
Alle var klar over, at skibet 
skulle tage sig ud fia sin bed- 
ste side, efter at man havde 
faet at vide, hvem gæsterne 
var. Maling og udskiftning af 
grej på dækket blev iværksat, 
og dæksbesætningen lagde 
kræfter i. Skibet kunne også 
nyde godt af at have enkelte 
gamle besætningsmedlemmer 
fra DANNEBROG, og resul- 
tatet udeblev ikke. Udover at 
tage sig godt ud skulle man 

stærkninger blev hentet fra 
Tambourkorpset, idet OL- 
FERT FISCHER ikke selv rå- 
der over trommespiller, og der 
var også behov for en trom- 
petist, da divisionshornblæse- 
ren desværre ikke havde mu- 
lighed for at deltage i sejlad- 
sen. Minuti~s gennemgang af 
tidsskemaer og ceremoniel 
sikrede, at intet kunne gå galt. 
Alt var klart til afgang, og 
OLFERT FISCHER forlagde 
til Kerbenhavn for at modtage 
gæsterne. 

At der ligger en krigsskib - - - 
o& udfme ceremoniel, når ud for A.P. biler-bygningen 

Selv om besraget ikke vare- gæsterne skulle ombord. For- i &benhavn, er ikke i sig selv 
de særlig lang tid, var der gået 
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noget, som påkalder sig den 
store opmærksomhed, men da 
OLFERT FISCHER's besæt- 
ning stod linet op, og skanse- 
vagten var etableret på agter- 
dækket, kunne man se tilsku- 
erne samle sig i små grupper 
på kajen. Eskadrechefen gik 

om bord, og ikke lang tid efter 
fulgte Forsvarschefen. Heref- 
ter regnede tilskuerne med, at 
det hele var overstået. Der var 
ikke mange, som bemærkede 
en lille gruppe, der gik langs 
kajen og talte sammen. Et æl- 
dre ægtepar dristede sig hen 

til OLFERT FISCHER's 
landgang for at fa et nærmere 
syn på skansevagten. De blev 
meget overraskede, da det gik 
op for dem, at gruppen af 
mennesker, som nu begav sig 
op ad landgangen, var Stats- 
ministeren og Forsvarsmini- 
steren med fslge. Jo, ægtepar- 
ret fik sig en anderledes ople- 
velse den mandag morgen. 

Efter besnrget udtrykte alle 
gæster deres tilfredshed og 
mskede at måtte komme igen 
på et tidspunkt, hvor der var 
bedre tid til at se skibet. 

OLFERT FISCHER kunne 
sejle tilbage til Flådestation 
Korsw og se tilbage på en 
veludf~rt opgave af den slags, 
man ikke får stillet hver dag. 

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen modtager skansevagtshonn0r 
om bordpå OLFERT FISCHER 

Forsvarets redaktsrkursus og -seminar 

Af Overassistent Vibeke Olsen, 
Lenningskontoret 

I perioden 17. - 20. marts 
1997 deltog journalistisk re- 
dakterr, kaptajnlnrjtnant Mi- 
chael Ostennann, og redakti- 
onsmedarbejder, overassistent 
Vibeke Olsen fra Flåden i 
Korssr i Forsvarets Redakten- 
kursus på Odense Kaserne. 

Vibeke Olsen deltog i både 
kursus- og seminardelen, 
mens Michael Ostermann kun 
deltog i seminaret. Kursusde- 
len, som fandt sted de 2 fsrste 
dage, var for redaktionsmed- 
arbejdere, som ikke fm havde 
deltaget i Forsvarets Redak- 
tmkursus, mens de sidste to 
dage (seminardelen) var for 
de lidt mere garvede. 

Kurset var bygget op om 
en kort gennemgang af en 
masse temaer omkring det at 
lave et tjenestestedsblad. På 
de fsrste to dage var temaeme 
bl.a.: En god historie, inter- 
view, at opbygge en artikel, 
layout, billedtekst, billedskæ- 
ring og sidst men ikke mindst 
nytænkning. Den tredie dag 
var der workshop med tema- 
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eme: Layout, billeder, redi- 
gering, interviewteknik og 
sprog i bladet. Den sidste dag 
blev vi delt op i grupper, som 
skulle finde "den gode histo- 
rie" og lave et lille blad. De to 
fsrste dage var der en del te- 
ori, men vi fik mulighed for 
praktisk melse de sidste to 
dage. 

Der deltog 26 personer fra 
alle tre værn i kursusdelen de 
to fsrste dage. Deltagerantal- 
let steg til 44 under seminar- 
delen. Mange havde medbragt 
eksemplarer af deres eget tje- 
nestestedsblad, og der foregik Kursusdeltagere i ferd meda! udarbejde forslag til e! blad 
en livlig udveksning med dis- 
se. Pauseme blev bl.a. bmgt 

at e*aringer med og hvor mange penge der hvilke materialer og udstyr 
de andre deltagere. bruges. Det er også forskel- man har til rådighed. 

Der er stor forskel ligt, hvor mange personer, der På et tidspunkt udvekslede 
hvordan de forskellige blade er med til at lave bladene, og jeg erfaringer og emner til 
er udformet hvor meget tid kommende blade med Kirsten 

Kaptajnl~jtnant Michael Ostermann modtager her 
Journalist Lars Borup's kritik af Flåden i Kors~r  

P. Gormsen fra Sergent- og 
Reserveofficersskolen i Fre- 
derikshavn. Hun troede vist, 
at det var en joke, at et kom- 
mende emne i Flåden i Korsw 
ville være et indlæg om en 
pelsevogn (se andet sted i 
bladet). Jeg fornemmede en 
lille misundelse over vores 
nye spisested. 

Apropos det at spise, så 
tror jeg, at det er et emne, som 
interesserer Kirsten en del, 
idet hun ved middagen onsdag 
aften havde en blændende ap- 
petit, da der blev serveret 
ostelagkage til dessert. Dette 
fik nogle af de personer, som 
sad Kirsten nærmest, til at gå 
ud i bkkenet efter rester, som 
blev placeret foran hendes &r 
- i tilfælde af at hun blev sul- 

FLADEN i Korser Nr. 211997 



ten i 10bet af natten. Håber at 
det smagte! 

Den sidste dag var der kri- 
tik af tjenstestedsbladene. 
Hver gang vi udgiver et blad, 
bliver der sendt eksemplarer 
til Danmarks Joumalisthejsko- 
le i &hus. På den baggrund 
f~lger  de med i udviklingen af 
vores blad, og på redaharkur- 
set får vi en kritik af vores ar- 
bejde. Kritikken i år gik bl.a. 

på, at forsiden kan F e s  bed- 
re, flere og bedre billeder, si- 
deopsætningen kan forbedres, 
bedre overskrifter m.m. Vi fik 
ros for, at vi har meget stof, 
men det kan "sælges" bedre. 
Vi har stadig meget at lære, 
men vi er jo kun glade amats- 
rer, som prerver på at blive lidt 
mere professionelle. Vore 1æ- 
sere er med til at F e  dette 
blad til et godt blad, og vi kan 
kun blive bedre, hvis I fort- 

sætter med at komme med 
gode indlæg, tegninger, fotos, 
kommentarer m.m. 

Kurset sluttede af med, at 
forsvarets tjenestestedsblad- 
pris "Katten" blev uddelt. 
"Katten" gives til det tjene- 
stestedsblad, som har gjort 
den stmste forbedring det 
sidste år. Det blev ikke FLA- 
DEN I KORS0q men en dag 
så måske? 

Korser Havns 200 års jubilæum 

Af Chefen for Forsyningsafdelingen, Kommander- - Frmandskorpset afholder forskellige de- 
kaptajn AT. Bechmann Jensen monstrationer, bl.a. angreb på minelæggeren 

MDEN, faldskæxmsudspring i vandet, high- 
Den 22. - 24. august 1997 afholder Korsm 

speed pick-up o.l, 
Havn et stort anlagt 200 års iubilæum med et - - 
meget omfattende program, der omfatter alt fra - 4. Eskadre sejler demonstrationssejladser 
international shantyfestival, ungdoms-musical, 

med store skolebarn fra civilhavnen og ud i 
jazz- og rockmusik, demonstrationer, udstillin- 

Storebælt. 
ger, konkurrencer, mad- og nltelte o.s.v. 

Smærnet deltager i festlighederne med en - Flådestationen udlåner forskelligt materiel, 
række aktiviteter. Til at koordinere disse er 

bl.a. uniformer til musicalen etc. 
nedsat en lille arbejdsgruppe under ledelse af 
Chefen for Forsyningsafdelingen. Fslgende s0- - Smæmet deltager i travalje-kaproning mod 
væmsaktiviteter er planlagt: 

forskellige civile hold. 

- aflægger Alt i alt deltager Smærn& i et meget stort 
flådebeseg i Korssr Havn hele weekenden. 

omfang i begivenheden og er derved med til at 
Skibet vil afholde "åbent skib" og deltager i 

profilere flådestationen og eskadreme i lokal- 
en mkke arrangementer i weekendens 10b. 

samfundet som en stor og betydende arbeids- 
plads i Korser. - Smæmets Tambourkorps deltager i åb- 

ningsbjtideligheden fredag den 22. august 
Forhåbentlig vil rigtig mange af såvel korso- 

og musicerer mndt omkring i Korsm. raneme som pendlere fra smæmet deltage i de 
mange aktiviteter med liv og lyst, så mrige 

- Smæmets Flyvetjeneste afholder helikop- korsoranere opdager, at smæmet er en stor og 

terdemonstration og udstilling af materiel. 
livlig del af lokalsamfundet, også når der skal 
festes! 
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40 års jubilæum 

Af Chefen for Forsyningsafdeiin- 
gen, Kommanderkaptajn k 
Bechmann Jensen 

Den 28. februar 1997 fest- 
ligholdt Forsyningsafdelin- 
gen, at Lederen af Rekvisiti- 
onselementet, Overassistent 
Erik Hvilsom, kunne fejre no- 
get så sjældent som 40 års 
jubilæum i statens tjeneste. 

Erik Hvilsom, som i mange 
år gjorde tjeneste ved Forsy- 
ningsafdelingen på Holmen, 
blev i 1993 "udflyttet" fra 
Holmen til Flådestation Kor- 
sar, men har bibeholdt sin bo- 
pæl i Nyboder. Forsyningsaf- 
delingen har siden nydt godt 
af Erik Hvilsoms store erfa- 
ring og viden på forsynings- 
området. 

På jubil~umsdagen fik 
Hvilsom ved en bjtidelighed 
hos Chefen for Flådestationen 
overrakt diplom, gratiale og 
Forsvarschefens gave. Lyk- 
anskningeme fortsatte ved en 
reception i cafeteriet, hvor 
gratulanter fra nær og fiem 
madte op. 

På billedet ses jubilaren, der sidste år modtogfortjenst. 
medaijen i s01v, ved det bugnende gavebord. 
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En pslse skal serveres med fsl'se 
... som det så rigtigt synges 

Pô brlledef ses cafelenabestyrer Mogens P. Larsen fl. h.} foranfladestatronens nye pslswogn 

Af seniorsergent Frede Schreder Skovlund, Cafete- 
net 

Den rade pnlse må vel nok betegnes som ss- 
væmets spise nr. 1. Den har - sammen med sin 
tro fslgesvend kakao - efterhånden været serve- 
ret utallige gange i Smæmet, især i de sejlende 
enheder, hvor den under melser eller under 
sejlads i den kolde Nordatlant næsten dagligt 
har været anvendt som "natmulje" - ofte under 
betegnelsen "krigskakao og klartskibspnlser" - 
til en sulten og træt vagt. Hertil er den også 
ganske anvendelig, idet det meste personel på 
post kan indtage dette meget kærkomne måltid 
uden stmre besvær, og så varmer det godt. 

Smæmets landtjenestesteder udgiver imid- 
lertid ikke så ofte et sådant måltid, så hvad var 
mere naturligt end at afhjælpe dette behov ved 

at etablere en pralsevogn inde på flådestationens 
område, hvor alt personel - mod en ringe beta- 
ling - så kunne nyde en r0d eller ristet med 
brird og samtidig lade tankerne drage tilbage til 
den rå og stormfulde nat på en af de sejlende 
enheder, hvor vedkommende indtog et lignende 
måltid. 

I efteråret 1996 begyndte ideen så at blive 
omsat til virkelighed. Muligheden for at leje en 
pæn stor pralsevogn blev underssgt og var til 
stede, idet firmaet Slagelse Udgros havde én 
stående. Denne blev besigtiget og fundet an- 
vendelig dog skulle den lige have en k r l i g  
gennemgang fmst. 

En tilladelse fra Chefen for Flådestationen 
var dog en altafgimende faktor for at ideen kun- 
ne realiseres. Chefen var heldigvis med på ide- 
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en og gav sin tilladelse. Ligeledes fandt ledel- 
sen en god plads - strategisk godt placeret - så 
den ikke kunne overses, og hvor chancen for at 
den blev passeret uafprmet var minimal. 

Man kunne nu næsten fornemme duften fra 
plsevognen på stationen. Der var nu blot til- 
bage at fa de veterinære myndigheder til at be- 
sigtige og godkende vognen, og med hjælp fra 
flådestationens tsmmere, malere og elektrikere 
samt en del velduftende vand og knofedt lyk- 
kedes dette også, og "Pnl'sååm" stod endelig 
flot og kampklar. 

Mandag den 10. marts 1997 kl. 1045 blev 
fastsat som start- og indvielsesdato. Slagelse 
M g r o s  havde sponsoreret det spiselige og 
bryggeriet Albani det drikkelige (sodavand) til 

denne festlige lejlighed, hvor særligt indbudte 
foretog en kvalitetskontrol på varerne. Ab- 
ningstiden blev sat fra kl. 1045 til kl. 1230, 
men måtte udvides til kl. 1300, da "Pnl'saam" 
var godt besngt. 

Det er nu godt tre måneder siden de fnrste 
rnde og ristede gik over disken, og status må 
nok være, at "Pnl'sååm" er kommet for at bli- 
ve. Den er godt besngt, er nkonomisk forsvar- 
ligt og - eftersom danskerne er det eneste folke- 
færd, som er ved at d0 af sult hver 4. time - 
uundværlig. 

Der mangler nogle læskærme, men disse 
skulle komme inden længe, og så er der selv- 
f~lgelig lige det med de små borde og stole! ! 

Der blii,,er langet en del poi.ser over .sl;rankeiz i polsevogr~ei.il. 
Her er Yvonne Madsen fra cafeteriet i fuld sving med at betjene kunderne 

Specialarbejder Benny Mortensen 
n-vder både menuen og vejret. 

S0vrernets hofret: Rodep~zlser og kakao 
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Korvetten PETER TORDENSKIOLD hjemme i Korssr 

Korvetien PETER TORDENSKIOLD ved Nordknjen 

Af orlogskaptajn kH.Skettmp, 
projektleder, Seværnets Mate- 
rielkommando. 

Efter et 11 måneders op- 
hold ved DANYARD-værftet 
i Aalborg returnerede korvet- 
ten PETER TORDEN- 
SKIOLD tirsdag den 13. maj 
til Flådestation Korssr, hvor 
skibet vil opholde sig resten af 
året fomd for genoptagelse af 
den operative tjeneste. 
PETER TORDENSKIOLD 

gennemfarer som den fmte  
enhed i skibskiassen levetids- 
forlængelse og midtvejsmo- 
difikation. DANYARD AAL- 
BORG har udferrt hovedefter- 
syn og de skibstekniske æn- 

dringer, der indgår i projektet, 
og skibet skal nu færdigudru- 
stes ved Flådestation Korsnr, 
Teknisk Afdeling - en opgave, 
som Teknisk Afdeling har stor 
erfaring i fra tilsvarende ar- 
bejde med udmstning af 
STANDARD FLEX 300 en- 
heder. 

Projektet om levetidsfor- 
længelse og midtvejsmodifi- 
kation af NELS JUEL- 
Massen - benævnt Korvetpro- 
jektet eller Mid-Life Update 

- består af tre sterre 
delprojekter inden for områ- 
derne 
- skibsmateriel, 
- signal- og telemateriel og 
- våben 

samt en række enkeltprojekter 
af mindre omfang. 

De skibstekniske ændringer 
eller levetidforlængelsen 
planlægges eksempelvis at 
omfatte ferlgende modernise- 
ringer: 

- Modernisering af stramfor- 
syningssystemet, herunder 
udskiftning af hjælpemoto- 
rer og generatorer og ind- 
farelse af et automatiseret 
system til lasfordeling og 
start-stop af hjsApemoto- 
reme. 

- Udskifbing af nærlig 
samtlige kabler. 



- Modemisering af maskin- 
overvågning og -kontrol, 
herunder nyindretning af 
maskinkontrolmm og ha- 
varicentral. 

- Forbedret brandsikring, 
herunder ændring af 
brandzoner og udskiftning 
af halonbrandslukningsan- 
lægget. 

- Modernisering af ventila- 
tions- og airconditionadæg 
til international standard 
for skibe, der skal operere 
under varme himmelstrng. 

- Forbedring af havmilierin- - 
stallationer, herunder ud- 
skiftning af renseanlæg for 
spildevand. 

- Etablering af to container- 
positioner på agterdæk for 
lodret startende luftfor- 
svarsmissiler (Sea Spar- 
row) som i STANDARD 
FLEX 300. herunder nv- 
indretning af agterskibet 
med nyt b l e -  og frysem, 
værksteder m.m. 

I tillæg hertil planlægges 
gennemfm en række forbed- 
ringer som en del af skibenes 
hovedeftersyn samt de xmd- 
vendige forberedelser til mo- 
difikationer inden for vhben-, 
sensor- og kommunikations- 
områdeme. 

Modifikationen af det 
elektroniske udstyr omfatter 
f a t  og fremmest installation 
af et nyt kommando- og kon- 

NATO datalink til overfarelse ny 3-dimensionel luftvars- 
af situationsbillede mellem lings- og overflade- 
skibe. Systemet, der er en varslingsradar som i STAN- 

r=. J'. 

Idriffstielse afkontrol- og overv&ningsanleg VIDANYARD-personel 

modificeret udgave af C3- 
systerneme i STANDARD 
FLEX 300 og THETIS- 
klassen, skal erstatte det eksi- 
sterende CEPLO-anlæg med 
dets nationale datalink. 

På sensorområdet omfatter 
modifikationen installation af 

DARD FLEX 300, nye elek- 
troniske - og elektro-optiske 
identifikationssystemer og nyt 
meteorologiudstyr. Den nuvæ- 
rende oveffladevarslingsradar 
og civile navigationsradar be- 
vares, ligesom sonarudstyret 
til detektion af undervandsbå- 

trolsystem med et standard Instollotionsarbejde i operafionmm 
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de forbliver uændret. 
På kommunikationsområ- 

det installeres nyt internt og 
eksternt kommunikationssy- 
stem. Der installeres W- 
MARSAT A & C satellit- 
kommunikation, og udvidelse 
med militær satellitkommuni- 
kation vil være forberedt. 
Radiostationen omm~bleres, 
men skal fortsat bemandes for 
ekspedition af kommunika- 
tionstrafik over fjernskriver- 
og morseforbindelser. 

Våbensystemerne med de- 
central ildledelse bevares i 

hovedtræk. Luftforsvmmis- 
silsystemet, Sea Sparrow, 
modificeres med lodret star- 
tende missiler som i STAN- 
DARD FLEX 300. 

For at tilgodese forsy- 
ningsmæssige og uddannel- 
sesmæssige aspekter har SB- 
væmets Materielkommando i 
projektplanlægningen lagt 
vægt på at tilstræbe stnrst 
mulig grad af standardisering 
ved at fokusere på smærnets 
nyeste materielsystemer. 

Til trods for, at der ikke i 
det samlede projekt indg2 

ændringer i beboelsesafsnitte- 
ne udover almindelig vedlige- 
holdelse, forventes de skibs- 
tekniske ændringer at forbedre 
miljaet for skibenes besætnin- 
ger. Yderligere forbedring af 
miljnet vil afhænge af, om 
modifikationerne kan beretti- 
ge en reduktion af besætnin- 
gens smelse  med en deraf 
fulgende forbedring af be- 
Iægningsforholdene på korvet- 
temes lukafer. 

Ssværnets Mesterskab i badminton 

Af Overassistent Vibeke L. Olsen, 

I weekenden 2. - 4. maj 97 
blev Ssvæmets Mesterskab i 
badminton afholdt i Audemd. 

Fredag eftermiddag var der 
afgang fra Korssr. Anita var 
chaufbr. Hun kpirte rundt og 
hentede de glade deltagere, som 
var Dan, Poul-Erik, Marianne, 
Rene, Connie og Vibeke. Hums- 
ret var hsjt, og vejret var fint. 

Turen gik over Fredenks- 
sund, hvor vi gjorde holdt ved en 
grillbar. Her msdte vi lige nogle 
af vores skytter1 sportsfiskere. 
Pyha, de havde heldigvis ikke 
mmt grillbaren. 

Afsted igen. Vi nåede frem 
kl. 1855. S8værne.B l e -  
forenings landsmsde startede kl. 
1900. God th ihg,  Anita! 

Efter medet var der sandwich. 
De blev hurtigt spist, for vi ville 
gerne se vores lukaf. Desværre Orlogshpla~n KSortberg overrekker her solvmedalje i single 
gik der kludder i indkvarterin- for damer til Overassistent Vibeke L. Olsen 
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gen. Vi skulle være i bygning 
22, lukaf nr. 106. Efter en vis 
tids segen matte vi give op. Re- 
tur til cafeteriet, hvor vi fik et 
nyt lukaf. Nr. 106 viste sig at 
være hallen i bygningen. 

Vibeke ville en tur under bm- 
seren, men lyset virkede ikke i 
baderummet, så udstyret med 
Anita's lighter lykkedes det for 
hende at fa vand på kroppen 
uden at f5 brændt fingrene elier 
andre legemsdele. Hun er jo me- 
get nærsynet. Lyset i badenun- 
met ved siden af virkede f& 
men det opdagede vi fmst næste 
morgen. 

Connie var ikke særlig glad 
for vores in-ring, idet toi- 
lettet lå et godt stykke nede ad 
gangen. Derfor er det jo rart med 
et par gode venner, der fandt en 
bsning på hendes problem: En 
spand og en kæmpe mile papir 
blev sat ved siden af hendes 
seng. 

Tid til hygge, hvidvin, chips 
og slik inden vi kmb til ksjs ved 
l-tiden. I nattens Ieb btie vi en 
vandhane lebe. Det I& som om 
det kom over 6ra Connie's hjirr- 
ne? 

Dan var vores vækkeur. Han 
bankede på &rene ved 7-tiden. 
Vejret var fint med dejligt sol- 
skin, for Else iia Frederikshavn 
havde jo Melsdag. 

Kampene begyndte kl. 0900. 
Vibeke skulle bl.a. deltage i 
single. Hun havde ikke spillet 
single i mange år, da hun for år 
tilbage måite tage imod flere 
''q". ["æg" = 0 point i et sæt. 
Red.]. Denne gang var hun for- 
beredt på "æg", idet hun havde 
medbragt 6 kinderæg, som skulle 
gives til de modstandere, der 
ville give hende "æg" i hendes 
single-kampe. Det viste sig, at 

"Connie p8 spmden " 

hun ikke fk bmg for kinderæg- 
gene. Dejligt! 

Hele dagen blev der spillet til 
den store guld-lselv-hmn- 
zemedalje. Inden den store 
festmiddag blev der lige tid til 
lidt hyggeligt samwr på lukafet 
med lidt rsdviu m.m. Kl. 1900 
var det tid til festmiddag. 

Vi var lidt over 200, som md 
den dejlige menu. Grundet man- 
ge, lange taler og præmieudde- 
ling, hvor Vibeke fik selv i 
single og bronze i damedouble 
sammen med Pia, blev det over 
midnat, ferr det blev tid til at 
danse. Sidste års modtager af 
Nyboders Pris, Bjarne, var for- 
hindret i at deltage i dette års 
stævne, men han havde sendt en 
lille skrivelse, hvor han knyttede 

nogle ord til den nye modtager af 
prisen. Bjarne havde selv været 
glad for prisen, selvom hans bed- 
re halvdel ikke mente, at den 
passede ind i deres msblement. 

Nogle fandt nu deres senge, 
andre ikke. De som havde fundet 
deres seng blev af og til under- 
holdt af de andre (Man skulle 
!m, at det var &benharns ho- 
vedbanegard!). 

Ki. 0700 var det tid til at stå 
op og tå pakket. Morgenmaden 
blev indtaget, og vi dmg mod 
Korser efter et par dejlige dage i 
Auderird. 

Til sidst vil jeg lige lave lidt 
reklame for den næste sæson. 
Der vil blive spillet hver onsdag 
i Korser-Hallen fm kl. 1500 til 
2000. Tilmelding kan ske til 
Anita, lokal 8261. 
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Kutter på afveje: 

Med kurs mod Hawaii - eller var det nu Samss? 

Af Premierisjhiant Jannik Dybre, 
Chef for FAR0 

Nævn 5 steder, hvor det er 
bedre at fejre jul eller nytår 
end på patrulje. Dette spmgs- 
mål var et af spmgsmalene i 
Chefen for 2. Eskadre's jule- 
Inytarskonku~~ence. Deltager- 
ne i konkurrencen var alle de 
enheder, som var på patrulje i 
julen og nytåret. 

FAR0 sejlede nytårspatml- 
je ved årsskiftet 1996197 og 
kunne derfor deltage i konkur- 
rencen. Allerede efter afgan- 
gen fra Korsm begyndte op- 
gavelssningen. Hele besæt- 
ningen diskuterede de for- 
skellige opgaver, og samtlige 
forslag blev kogt sammen til 
en samlet lssning. På grund af 
spsrgsmalenes variation var 
hele besætningen &t til at 
deltage. Nævn ting/installa- 
tioner, som være til 
gavn for skibsklassen, nævn 
dårlipt ~lacerede ssmærker i - .  
danske farvande, nævn retter, I .  pramien i 2. Eskndres jule-/nytarskonkurrence overrakkes 

som vil være velegnede til til Chefen for FAR0 a/Orlogskoptajn Jens Simonsen 

"natmulje". Alsidigheden 
fremgår af eksemplerne. Den 
sidste og sværeste opgave var 
at give eksempler på hændel- 
ser, hvor enheden skulle have 
være nævnt i Smæmsoriente- 
ring. På enhver kutters patrul- 
je er der hændelser, som kun- 
ne blive bragt, men det gælder 
om at vælge de rigtige. Valget 

faldt dog på fnlgende episo- 
der: 

- Bombesprmengning i Sun- 
det. 
I efteråret assisterede 

FAR0 ved bortsprængning af 
bomber, som havde ligget på 
bunden af 0resund siden an- 

grebet på Shellhuset i 1944~ 
Bomberne lå i vejen for gra- 
vemaskinen Castor og udgjor- 
de en stor fare for den. Sam- 
men med miwholdet fjeme- 
de FAR0 250 pundsbomber, 
saledes at Castor kunne fuld- 
fsre sit arbejde. 
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- Skibssalg med uheldig 
udgang. 
FAR0 deltog i en meget 

kedelig smedning i forsom- 
meren. En fisker fra Knge 
havde sin kutter til salg og 
skulle sammen med en inte- 
resseret b b e r  ud og rergte 
garn. Kutteren sad fast i gar- 
net, og fiskeren hoppede i 
vandet for at fiigme skruen. 
Desværre havde både b b e r  
og sælger faet en del 01 at 
drikke inden fisketuren. Dette 
resulterede i, at fiskeren gik i 
chok og druknede. FAR0 
kunne intet @re, selvom man 
var på stedet mindre end 20 
minutter efter alarmen led. Fi- 
skeren var dnd, da han blev 
fundet, og dette er desværre 
endnu et eksempel på, at 
blandingen vand og alkohol er 
en farlig sjus. 

- Kulturby 96 vinder. 
I forbindelse med Kultufby 

96 blev der udloddet sejladser 

med swærnets skibe, og 
FAR0 var også præmieskib. 
Præmien bestod af en sejlads 
på Sundet, og vinderen af 
sejladsen var en 14 årig sko- 
leelev. Han fik lov til at be- 
sigtige Middelgnindsfortet og 
0resundsforbindelsens ar- 
bejdsområde, inden turen 
endte i Kage sidst på dagen. 
Sejladsen over G g e  Bugt gik 
han dog glip af, idet han 
valgte at opholde sig på toilet- 
tet på den sidste del af turen. 

Dette var nogle af de ek- 
sempler, vi valgte at bringe i 
vores besvarelse. Efter at have 
afsendt besvarelsen var der 
kun tilbage at vente. Begej- 
stringen var derfor stor om 
bord, da et signal i midten af 
januar måned forkyndte, at 
FAR0 havde vundet. 

På grund af et meget stramt 
patruljeprogram anlab FAR0 
f a t  Flådestation K o r m  den 

24. februar for at modtage 
præmien, som var 1.500 kr. til 
velfærdskassen. Præmieover- 
rækkelsen blev forestået af 
Operationsofficeren ved 2. 
Eskadre, som onskede FAR0 
en fortsat god patrulje. 

I lerbet af eftermiddagen 
stod FAR0 igen ud på havet 
for at fortsætte patruljen. Det 
var med vemod, at vi sagde 
farvel til vores gamle havne- 
plads, idet FAR0 siden års- 
skiftet har haft plads på Flå- 
destation Frederikshavn og 
har sejlet under Kattegats 
Marinedistrikt. Alle har været 
enige om, at det var en god 
konkurrence og et godt ind- 
slag på en ellers kold nytårs- 
patrulje. Der er endnu nogle 
om bord, som fantaserer om at 
bytte Samserbælt ud med en 
lagune på Hawaii, hvis man 
kunne fa lov til at vælge sit 
patruljeområde selv. 

Godkendelse af projekt 

Af orlogska~tajn K-G.-gd,  Chef for Driftssek- - Udskiftning af oliehaner samt ombygning i 
tionen boosterstation. så hanerne ikke druknes i 

saltvand ved oversvammelse. 
Det er nu godkendt, at projektet på flådesta- 

tionens olie- og vandudleveringssystem gen- - Ombygning af tavlesal med m m r e p u l t  og 
nemfares. automatik, så pumperne på Tankområde 

Projektet består af: Korsm og mellemventilerne kan betjenes - - 
herfra, samt tilslutning til CTS-anlægget for - Montering af stikledninger til olie og vand 
overvågning af lækagealarmer. på vestkajen samt installering af tilbagesug- 

ningspumper på olieledningeme. 
Et infrastrukturprojekt til 4.800.000 kr. 
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Teltets flugt Ove 

Stilhed fOr stormen 

Af Oversergent T.Eiaburg, Marinekaserne Korser 

Suset fra Storebælt 
Marinekasememe Korsor og Frederiksham afholdt i 

uge 20 stations- og havnebevoglningssvelse på Flåde- 
station Koner. I den anledning skulle der etableres ind- 
kvaitering til 100 mand i telte på plænen bag bygning 
16. Dette arbejde blev påbegyndt torsdag den 10. april, 
&edes at alt skulle være klart til mandag morgen. Des- 
v m e  ville vejrguderne det sådan, at vi skulle udsaxtes 
for en storm natten til fredag, med det resultak at et 15 
meter langt og 5 meter bredt telt med skelet ved 8-tiden 
fredag morgen nej gennem hegn og el-ledninger, for 
derefter at ramme 2 civile biler og lande op ad en byg- 
ning på Sylowsvej. Heldigvis kom ingen personer til Korsczr Politi ovewb> 

skade ved uheldet men der skete materielle skader på 
de 2 biler og huset på Sylowsvej. På ejendommen blev 
et nedkibwr edelagt, og de 2 bier "slap" med få 
skrammer, såmm en bule, 2 knækkede antenner, et Fredagen blev herefter brugt på yderligere oprydning 
knzkket sidespejl samt en odelagt hjulkapsel. Otte af og nedbrydning af de resterende telte samt udbedring af 
flådestationens hegnsstolper knækkede, og flere dele af skader på perimeterhegnet. 
teltdugen og mange af stængerne er odelagt. 

Militærpolitiet og folk fra Etablissementsafdelmgen Mar  til evelse 
&te op for at anijælpe situationen. Sylowsvej blev af- Mandag opmdt. Teltene var igen på plads, og op- 
s p m f  mens teltet blev pakket sammen. retning af bevogtning og underbringelse blev iværksat af 

En Opel Kadel måtte lade sit ene sidespejl i kmnpen mod teltet Straks efrer uheldet gik 
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"plan kev~i-ket " 

Personel i fard  med nedbrydning af ~ r i g e  telte 

gavestillere. De lavede forskellige momenter, som styr- 
ken skulle reagere på. Dette gik lidt irægt tii at starte 
med, men da forst st,&en var organiseret ordentligt, 
spillede det fmt. 

På et tidspunkt efter ca. 2 &gn begyndte bevogt- 
n ingswen  at lide lidt af pamnoia alle var lige plud- 
selig potentielle ijender. Alt dette gav anledning til en 
oget kontrol ved ind- og udpassage af flådestationen, 
hvor flere m%tte retur efter adgangskort, eller have et 
bewgskort. Der blev også etableret havnespmring, som 
ved hjælp af hjemmeværnskutterens ind- og udsejling 
skulle flyttes flere gange hver dag. 

på Sylowsvej 
Landlov i sigte 

Om fredagen gik vi i gang med nedb~ydningen. Pig- 
l&d og sandsække skulle nedtages og stables på paiier. 
Telte, bunde og madrasser skulle affigges, pakkes og 

mandskab fra Marinekaserne lægges p i  paller, tomme patronhylstre skulle indsamles, 
1 Frederikshavn ankom til Flådestation Kors~r kl. 1630, og alarnianordninger skulle 1400 var alt hvor de blev derefter gik i gang med O!? afrig@, og det ble,, tid til veIfo*jent weekend. ' retning af havnebevogining. Forplejningen blev indtaget 

i cafeteriet - dette var et lyspunkt i dagligdagen - med i tao selv bord til morgen og frokost. 
Freden har atter sænket sig over flådestationen og vil 

l fersi blive bmdt igen i august ved genindkaldelsen i uge Om aftenen stillede det lokale hjemmeværn med op- ,, 

i gang med udbedring af hegnet Mlitlerpolitiet afsplerred Sylowsvej under opydningen 
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Dansk Flådestyrke bes~ger Litauen 

med den danske flåde. Efter 
ankomsten foretog styrkechef 
og skibschefer officielle visit- 
ter hos Guvemsren, Klaipedas 
borgmester og den lokale 
garnisonskommandant, og se- 
nere afholdtes officiel frokost 
for samme ombord på HAV- 
KATTEN. 

Lmdag bad på busture 
mndt i lokalområdet, hemnder 
det lokale maritime museum, 
og en fodboldkamp mellem et 
litauisk og et dansk hold. Fra 
dansk side var forventningen 
om en komfortabel sejr nok 
en anelse for l&bf og det 
danske hold måtte da også 

SF;I\'FNTE slmber den litauiske korvet Z t M I T I S  sande, at det litauiske hold ik- 
og giver smf id ig  olie ke sådan var at sperge med. 

Om eftermiddagen afhold- 
tes åbent skib, hvomnder 

Af Kaptajnlsjtnant Torben Mik- ning mod Litauen formeredes mange indbyggere fra Klaipe- 
Chef for Patm'jefa*Ojet styrken i et rendezvouspunkt da benyttede chancen til at se 

HAVKATTEN ud for Litauen. og seilede der- de danske skibe næmere ef- 

I forbindelse med 2. Eska- 
d r e ~  "adoption" af Litauen 
foretog en dansk flådestyrke, 
bestående af HAVKATTEN, 
BARS0 og SKWFAXE, i 
perioden 9. - 13. maj 1997 et 
besrag i Litauen, med det for- 
mal at udbygge samarbejdet 
med den litauiske flåde og 
samtidig give stme til dennes 
udvikling som selvstzndig 
flåde. Styrken var under be- 
ssget under kommando af 
Chefen for 2. Eskadre, Kom- 
mandw Smen Lund, der her- 
under hejste kommando i 
HAVKATTEN. 

Efter selvsizendig forlæg- 

. - <  

efter i formation ind til Klai- 
peda, hvor styrken ankom pa- 
radernæssigt om morgenen 
den 9. maj. 

Ved ankomst blev styrken 
modtaget med blomster af en 
delegation fra den litauiske 
flåde. Efter ankomst blev der 
afholdt pressekonference om- 
bord på HAVKATTEN, og 
mængden af journalister sig- 
nalerede tydeligt den op- 
mærksomhed, som de danske 
skibes bessg var genstand for. 
Det var allerede fra starten ty- 
deligf at det danske flådebe- 
ssg var yderst velkomment, 
og at den litauiske flåde læg- 
ger stor vægt på samarbejdet 

ter. 
Senere afholdtes reception 

for ca. 30 gæster ombord på 
HAVKATTEN, og gæsterne 
inkluderede bl.a. den litauiske 
vice-forsvarsminister og flå- 
dechef. 

Om smdagen var der igen 
arrangeret busture, og endvi- 
dere benyttede mange sig af 
muligheden for at bessge den 
litauiske flådebase, hvortil de 
bessgende blev sejlet af et 
mindre litauisk patruljefartnj . 
Sejladsen til flådebasen gav 
endvidere de bessgende et 
indtryk af Klaipeda industri- 
havns utrolige sWrrelse, idet 
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denne strækker sig over im- 
ponerende 15 sermil. Igen blev 
der afholdt åbent skib, og 
samtidig var der arrangeret en 
basketballkamp mellem de to 
nationer. Det var under denne 
kamp tydeligt, at basketball er 
den nye litauiske national- 
sport, og det danske hold 
måtte da også igen lide et hæ- 
derligt nederlag. 

Smdag aften havde den 
litauiske flåde arrangeret re- 
ception på Hotel Klaipeda, 
hvor alt vagtfrit personel del- 
tog. Aftenen bsd på litauiske 
specialiteter og litauisk fol- Chefen for Z. fikodre, Kommand0r Seren Lund, nyder det gode vejr 
kemusik og -dans. Som gen- ombordpå fL4VKA'Z7E?L mens enheden og den litauiske korvet 
gæld kvitterede de danske s0- ZL3MT7S modtager olie fra S K i N F B  
folk med et par danske sa- 
mandsviser, hvad der vakte 
stort bifald - især fra det litau- en enkelt skydning, hvorefter MAITIS' besætning for farste 

iske orkester. målet endeligt gav op. gang skulle prme at modtage 

Forinden afgangen mandag Eftermiddagens sidste be- fuel til sss, på slæb efter 

morgen, var der udveksling af givenhed inden opankring var SKINFAXE. Samtidig med 

personel mellem de litauiske astern refueling, hvor ZE- ZEMAITIS modtog he l  agten 

og danske enheder. Herefter 
msdtes alle enheder - de tre 
danske skibe og de litauiske -. . , .., 

skibe LNS ZEMAITIS (ex. 
russisk GFUSHA-kl. fregat) 
og LNS DZUKAS (ex. norsk 

~ -. 
STORM-kl. torpedobåd) - ud k -m &?c 

for Klaipeda og påbegyndte 
sammelseme med enkel for- 
mationssejlads. De danske 
skibe demonstrerede assistan- 
ce til andet skib, og derefter 
fulgte smålsskydninger. Ef- 
ter ZEMAITIS havde afieve- ,,z 

ret flere byger med deres 57 
mm maskinkanon, var der ik- 
ke meget skive tilbage til 
HAVK~TTEN, men det lyk- 
kedes dog at holde fast i den 
smule der var, og gennemfsre 

HA MC4ll'Eh' og BARS0 pd siden af S i U N F m .  
I baggninden ?an ZEhWI7S skimtes stadig på sireb 
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for SKINFAXE under gang, 
gik HAVKATTEN på styr- 
bords side af SKINFAXE, li- 
geledes for at modtage hel.  
Den ledige plads på SKIN- 
FAXE's bagbords side blev 
straks efter taget af BARS@, 
der benyttede chancen til at 
fylde sine ferskvandsbehold- 
ninger op. Efter veloverståede 

melser gik alle enheder til 
ankers, og det udvekslede per- 
sonel kom tilbage til deres 
egen enhed. 

Tirsdag morgen foretoges 
igen personeludvekslinger, og 
der påbegyndtes sonannålf~l- 
gemelser efter HAVKAT- 
TENS sonarmål. Senere de- 
monstrerede de danske skibe 

boardinger (FN-regi), og efter 
alle enheder havde faet det 
udvekslede personel tilbage, 
sluttedes melseme med stem 
past, og - efter gensidig tak og 
lybnskninger - forlagde de 
danske enheder hjemover, 
mange oplevelser rigere. 

Skat på korsel i forbindelse med civiluddannelse 

Af civiiuddannelsesvejleder Ebbe 
E. Nielsen 

Personel, der afvikler ci- 
viluddannelse, og i den for- 
bindelse far udbetalt h se l s -  
godtgirelse, har hidtil faet 
denne udbetalt som en skatte- 
fri menidgiftsdækkende godt- 
garelse. 

Told & Skat vil imidlertid 
ikke længere acceptere skatte- 
frihed for karselsgodtgmelse, 
idet myndigheden ikke betrag- 
ter denne som henfnrt til stats- 
skatteloven § S.d. 

Henset til at forsvaret fort- 
sat udbetaler brselsgodtgn- 
relse som en skattefri ydelse, 
er det vigtigt, at alle, som har 
civiluddannelsesret er op- 
mærksomme på, at man kan 
forvente at skulle beskattes af Civiluddnnnelsesvejleder Ebbe E. Nielsen vejleder alt stampersonel 

hele den udbetalte godtgmelse ved Flådestation Korsar og 2. og 4. Eskadre 

i forbindelse med afvikiing af 
civiluddannelse. 

Hærens Konstabel- og modtaget kilometergodtgmel- gmelse vil danne præcedens i 
Korporalforening har f0rt en se. Landsskatteretten fastslog i lignende sager. 
prmesag for et af deres med- denne sag, at godtgmelsen var Hærens Konstabel- og 
lemmer, der i sin kommune indkomstpligtig, og det må Korporalforening har tilskre- 
var blevet indkgtsfnrt for derfor fonidses, at denne af- vet såvel skatteministeren som 
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forsvarsministeren omkring 
den anfmte landsskatteretsaf- 
ggrelse, med henblik på at fa 
ministrene til at gå ind i sa- 
gen. Det kan imidlertid for- 
ventes, at henvendelserne ikke 
vil ændre på forholdet. 

Hidtil har Forsvarsmini- 
steriet registreret he lsgodt -  
prelsen i felt 48 på årsopga- 
relsen, men har ikke indeholdt 
skat af bebbet. Indtil denne 
praksis ændres, bw alle, der 
modtager knrrselsgodtprelse, 
huske at sætte penge til side 
til betaling af skat, som Told 
& Skat må forventes at op- 
kraive ved slutopprelsen af 
skatten. 

Told & Skat begrundelse - 
bekræftet ved flere landiskat- 
teretsafggrelser - for at gare 
knrrselstilskuddet skattepligtigt 
er, at den ansatte, der afvikler 
civiluddannelse, ikke udfmer 
offentligt erhverv uden for 
hjemstedskommunen. 

Endvidere medgår i de 
kendte afprelser fra lands- 
skatteretten, at man således 
ikke vil godkende brselsfra- 

drag for h e l  til civiluddan- 
nelsessted, idet der ikke udfn- 
res arbejde til nytte for ar- 
bejdsgiveren. Man har altså 
ikke bnmodtagerstatus - ge- 
nerelt - når man gennemfsrer 
civiluddannelse, men ligestil- 
les med andre uddannelsess5- 
gende. 

Eks. 1: 
En soldat på civiluddannel- 

se i Slagelse, som er bosid- 
dende i &benhavn, vil ikke 
længere -jf. skatteloven - ha- 
ve ret til helsfiadrag til og 
fra Wbenhavn, idet han ikke 
udfnrer arbejde til nytte for 
arbejdsgiveren. (I FCU- 
bestemmel-seme står der el- 
lers, at civiluddannelse er lig 
med tjeneste). 

Kilde CS-info 

Eks. 2: 
En soldat på civiluddannel- 

se i &benhavn, som er bo- 
siddende i Slagelse, kan jf. 
FCU-bestem-melserne fa kar- 
selsgodtgarelse ved daglig 

hen- og tilbagerejse, men skal 
nu beskattes af denne godtp- 
relse. 

Alt i alt er det en fomngel- 
se af civiluddannelsesordnin- 
gen, idet man nu skal tænke 
sig ekstra om, når man vælger 
uddannelsessted, hvor man 
har ret til helsgodtprelse, 
idet denne jo bliver betragtet 
som indtægt, hvilket vil sige, 
at den skal lægges oven i l0n- 
nen og dermed kan man risi- 
kere at ramme loftet for top- 
skat 244.600 kr. (15%). 

Selvom det er blevet mere 
besværligt at bmge sin ci- 
viluddannelsesret, er ordnin- 
gen stadig unik, og der findes 
ikke en lignende ordning an- 
dre steder i Danmark. Så der- 
for vil jeg slutte med f~lgen- 
de: 

"Hold tanken mod malet 
og ikke mod 

besvzrlighederne". 

HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK 

Har du en god historie, så kontakt venligst en af redaktionsmedarbejderne 
for at få denne bragt i F-N i Korser. 

Redaktionens fotograf m så vidt mligt  behjmlpelig med billedmateriale. 
Hvis du ligger inde med et billede, som kan bruges som forside, 

herer vi også gernefra dig. 



Af 4. Eskadre 

BOLD GAME er en årligt 
tilbagevendende melse på 3 
uger. 0velsen har til formål at 
fremme samarbejdet mellem 
Tyskland, Danmark, Norge og 
England. I år forlsb melsen 
fra 21. april til 12. maj. Dan- 
mark var ved 4. Eskadre re- 
præsenteret med 4 Willemoes- 
klasse: NORBY, RODSTE- 
EN, SEHESTED og SUEN- 
SON samt 2 Flyvefisken- 
klassen: RAVNEN og GLEN- 
TEN og to tankfwjer SKIN- 
FAXE og RTMFAXE. Endvi- 
dere deltog fra dansk side 
skoleskibet MDEN, der fun- 
gerede som stabsskib. Fra tysk 
side deltog 7 148-klasse med 
2 forsyningsskibe og den nor- 
ske del af styrken bestod af 6 
enheder af HAUK-klassen og 
3 enheder af STORM-klassen 
samt forsyningsskibet VAL- 
KYRIEN. Sluttelig deltog der 
melsen igennem Lynx heli- 
koptere fra England og Dan- 
mark samt F 16 og PA 200 
tornadofly fra Danmark og 
Tyskland. 

Fsrste fase af melsen 
foregik i norske farvande, 
hvorfor styrken skulle samles 
i den vestlige del af den nor- 
ske s b g å r d .  De tyske enhe- 
der og RODSTEEN blev dog 
forsinkede. Gmndet vejrliget 
måtte de tyske enheder efter 
afgang Flådestation Frede- 
rikshavn vende om og ssge 

BOLD GAME 1997 

tilbage til flådestationen. De 
samme vejrforhold bevirkede, 
at RODSTEEN foretog en 
ufrivillig kontrol af det nye 
stativ og udlasermekanisme til 
sine redningsflåder. Udstyret 
klarede ikke prmen, så efter 
at have bjærget sine flåder 
måtte RODSTEEN, eskorteret 
af GLENTEN, ssge til Flåde- 
station Frederikshavn for på- 
svejsning af nyt materiel. 

For resten af styrken fort- 
satte melsen planmæssigt. 
Dette indebar en række takti- 
ske melser, camouflerings- 
melse samt en del navigati- 
onssejlads. For alle andre end 
nordmændene, der åbenbart 
nægter at erkende farvandenes 
vanskelige beskaffenhed, er 
især sejlads ved hsj fart i den 
norske skærgård en udfor- 
dring og en oplevelse. 

Med RODSTEENs an- 
komst torsdag morgen i fsr- 
ste uge var styrken fuldtallig, 
og fsrste fases sidste moment, 
en taktisk melse, kunne påbe- 
gyndes. Denne afsluttedes 
fredag formiddag med samlet 
ankomst til styrkens fmste 
weekendhavn - Oslo. 

Oslo viste sig fra sin bedste 
side, og sommerens ankomst 
kunne således nydes i fulde 
drag. Denidover var den so- 
ciale dimension sat i bjsædet. 
Der var således arrangeret di- 
verse konkurrencer og andre 

sociale sammenkomster af 
mindre konkurrencepræget 
art. 

Anden fase blev påbegyndt 
ved afgang fra Oslo mandag 
28. april sidst på dagen. Den 
f~rste uge af denne fase var 
Hans Kongelige H0jhed 
Kronprins Frederik påmsn- 
stret SUENSON. Dette var 
med henblik på at opnå stsrre 
navigatorisk erfaring, at fa et 
taktisk indblik i samt en ople- 
velse af 4. Eskadre's sejlads- 
mmster. 

Anden fase foregik i dan- 
ske og tyske farvande. Udover 
de allerede nævnte momenter 
indgik også skydemelser samt 
melser af smandskabsmss- 
sig karakter i denne del af 
melsen. I særdeleshed slæb- 
ning af og med andet skib 
samt assistance til andet skib 
af anden nationalitet var en 
sjælden og udbytterig træning. 

Den næste weekendhavn 
var Lubeck. Tråden fra Oslo 
blev hurtigt fundet, og festlig- 
hederne samt konkurrencerne 
fortsatte således i Lubeck. 

Styrken forlod Lubeck 
mandag 5 .  maj om formidda- 
gen og fortsatte melsesaktivi- 
teteme. Disse kulminerede 
med en halvanden d ~ g n s  tak- 
tisk melse, hvor såvel de ty- 
ske som de danske farvande 
udgjorde "spillebanen". De 
store afstande medfsrte en del 
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spredning af styrkerne, og så- 
ledes kunne de sidste enheder 
fmst engageres fredag for- 
middag. Derefter kunne styr- 
ken samles og paradernæssigt 
udhalet ankomme den sidste 
weekendhavn - &hus. 

Opholdet i &hus blev af 
mange, især danskerne, brugt 
til et gensyn med koner og 

kærester. Derudover gik tiden 
i &hus med at afslutte kon- 
kurrencerne, evaluere melsen 
samt tage behmig afsked med 
nye og gamle bekendtskaber. 

0velsen blev officielt af- 
sluttet med en parade mandag 
eftermiddag hvor viceadmiral 
K. Borck holdt en tale, samt 
uddelte præmier til de vin- 

dende hold af de afholdte 
konkurrencer. 

BOLD GAME 1997 var 
afsluttet, og hen på eftemid- 
dagen kunne enhedeme forla- 
de &hus, beriget med mange 
og forskelligartede oplevelser, 
og sejle hjem til hverdagen 
og kommende sejladser. 

1 Korsar Havns 200 %rs JubiQarum 22-24. august 1997 4 

r/' 
. f-i"re% -u 2 -iors -F~[k&esP i >\~rc;s? 

:> I dagene 22.-24. august I997 fejres Korsar Havns 200 3rs jubileum .. 
z :D Der vil ske en masse spændende pA havnens store område 
3 .s 
r 

3 For yderligere oplysninger: Korsejr Turistbureau tlf: (45) 53 57 08 03 

Med venlig hilsen 

- 

5 Radhuset Caspar Brands Plads 6 4220 Koner Tif. 53 57 08 00 Fax 53 57 11 41 

- 

En god hukommelse er en vidunderlig ting 
- men den kan også vzre det modsatte. 

S t w m  P. 
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SEHESTED og RODSTEEN på FORACS 

Hvert k sejler et antal af 
s w m e t s  enheder til Norge 
for at komme på FORACS 
testbanen ved Stavanger. Det, 
der bliver testet på FORACS 
testbanen, er mjagtigheden af 
alle skibets radarer og dets 
ESM-udstyr (passivt sensor- 
udstyr). Dette @es v 4  at 
man sejler rundt på en testba- 
ne, og laver en såkaldt om- 
svajning. Under denne om- 
svajning bliver alle systemer- 
ne betjent og atlæst, hvorefter 
resultaterne bliver sammen- 
lignet med de malinger, 
FORACS's udstyr har regi- 
streret, som er blevet anbragt 
ombord til lejligheden. Såle- 
des kan man lave beregninger 
på, hvorledes elektronikken 
skal justeres for at virke opti- 
malt. 

Swdag 1. juni sejlede SE- 
HESTED og RODSTEEN 
afsted på FORACS med ud- 
sigt til at være hjemme igen 
swdag 8. juni. Turen til Sta- 
vanger gik ganske ukomplice- 
ret, og det skyldtes ikke 
mindst, at Skagerrak så ud 
som om det var blevet klappet 
med en skovl. Som man kan 
læse andet sted i bladet, så er 
4. Eskadre vant til værre vejr i 
Skagerrak. Det rolige hav 
blev udnyttet til at lave nogle 
interne havariwelser under- 
vejs 

Ny teknik 
Mandag morgen M. 0700 

ankom vi til Ulsneset lige 
uden for Stavanger, hvor den 
norske afdeling af NATO 
FORACS ligger. Efter et kort 
made med Test-koordinato- 
reme gik de i gang med at 
stille deres måleudstyr op, og 
skibet mindede snart om Ger- 
trud Sands julestue fra The 
Julekalender, bortset fra at der 
her var tale om herjtavanceret 
computenidstyr og ikke jule- 
pynt. De, som tidligere har 
været på FORACS, vil huske, 
at man tidligere skulle skrive 
de målte data ned i et skema, 
som derefter skulle indtastes 
på edb. Her er der virkeligt 
blevet effektiviseret, for sådan 
er det ikke længere. Nu taster 
man det direkte ind på edb, og 
således bliver test-koordina- 
toren i stand til labende at 
vurdere resultatet på selve 
testbanen. 

fortovscaféer, restauranter 
O.S.V. Det, der gsr det perfekt, 
er, at man ligger til kaj helt 
inde i bunden af havnen, så 
man bogstavlig talt træder fra 
borde og ud midt i byen. En 
by, der ikke sover, blot fordi 
det er en spejlblank mandag. 

Fremskridt kan være tii- 

bagegang 
Som tidligere nævnt i artik- 

len, så havde FORACS for- 
nyet sig, og det sparede os for 
en del arbejde, men det b a d  
også, at vi var færdige noget 
fm tid. Vi vendte allerede 
stævnen hjemad onsdag aften 
og var derfor hjemme torsdag 
morgen, hvilket jo unægtelig 
be t~d  mindre tid til at udfor- 
ske Stavangers spændende 
muligheder. 

Skagen i Middelhavet 
Da vi sejlede rundt i den 

norske skzrgkd, var vandet 
nærmest helt hirkis på grund 
af det haie indhold af olank- 
ton, og luften var omkring 
25°C varm, så kombinationen 
af det og klippemes fremto- 
ning glorde, at vi fslte os hen- 
sat til Middelhavet. 

også, det er nemlig havnefron- 
ten og den er ganske hyggelig 1 F RE DE N I 

Det er ikke kun Danmark, 
der har et stednavn som Ska- 
pen.  et h Stavanger 

med lidt for enhver smag: I I 

- .II 
qavner - h ~ i  
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2. Eskadre aktiviteter i 2. halvår 1997 

3. Eskadre aktiviteter i 2. halvår 1997 

KATTEN, DREJ0 (18-22) og 
SVÆWFISKEN (MOBILISERINGS- 

17-2 1 November 

FLADEN i Korwr Nr. 211997 

. 
Periode 
6-8 August 
1 1-22 August 
25-29 August 
August-September 

J 

Hertil kommer bl a 4 adoptionsbeseg for 2 Eskadres operative enheder samt ialt 497 dages farvands- 
overvåjying fordelt p& enhedeme - hvoraf hovedvægten sejles af orlogskutteme 
Foniden dette udfmer GRIBBEN sraopmaling i august og september samt fordelt over hele perioden sej- 
ler LES0 for dykkerskolens kurser. .. 

SQUADEX 47 PETER TORDENSKIOLD, HAJEN, 
LOMMEN og THUR0 

Aktivitet 
MCM-OPS 
DANEX 
BALTIC ENDEAVOUR 
O p k g  til STANAV- 
FORCHAN 

Deltagende enheder 
FLYVEFISKEN 
FLYVEFISKEN 
FLYVEFISKEN 
LAXE3 



4. Eskadre aktiviteter i 2. halvår 1997 

September 

15-26 September 
6-10 Oktober 
Oktober-December 
17-21 November 
December 

LEMOES, SKINFAXE, MOBA og 

WILLEMOES, SKINFAXE, MOBA og 

13-31 December I LEAVEX-periode 
Hertil kommer b1 a 6 adoptionsbesrag i august for 4 Eskadres operative enheder samt ialt 138 dages far- 
vandsovervågning fordelt på enhedeme - primært FLYVEFISKEN-klassen 
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Hertil kommer bl.a. 1 adoptionsbesrag i Næstved for FLYVEFISKEN samt 17 dages farvandsovervågning 
for MAKRELEN. 

? 

Eskorte for DANNE- 
BROG til Næstved 
BARTIZAN HINGE 
MCM-OPS 
STANAVFORCHAN 
SQUADEX 47 
HPP 

FLYVEFISKEN 

FLYVEFISKEN og MAKRELEN 
FLYVEFISKEN 
LAXEN 
FLYVEFISKEN 
MAKRELEN 



Seminar for rådighedspersonel i 4. Eskadre 
gennemfsrt med succes 

Af Premierlejinmt Kjeld Bregenhoff, 4. Eskadre 

En engageret og veloplagt 
flok rådighedsfolk tilknyttet 4. 
Eskadre deltog i dagene 7. og 
8. febmar 97 i et seminar for 
rådighedspersonel. Formålet 
med seminaret var f m t  og 
fremmest at knytte rådigheds- 
personellet tættere til eskad- 
ren, samt at "opdatere" perso- 
nellet på materiel- og proce- 
duresiden. 

Som det tydeligt fremgik 
af ECH's velkomst og detalje- 
rede gennemgang af forholde- 
ne i - og omkring 4. Eskadre, 
tillægges kontakten til rådig- 
hedspenonellet særdeles stor 
betydning, hvilket blandt an- 
det ogsi ses ved, at seminaret 
gennemfmtes med deltagelse 
af 33% af det tilknyttede rå- 
dighedspersonel. 

Alt i alt bad programmet 
på nogle særdeles interessante 
orienteringer, ikke mindst 
omkring det forandrede fjen- 
debillede, de nye politiske 
forhold i 0stersaregionen og 
det stadig tættere samarbejde 
med vore asteuropæiske na- 
boer gennem Partnership for 
Peace samarbejdet, som jo ik- 
ke mindst kan aflæses i eskad- 
rens melsesprogram. 

At der også eksisterer mu- 
ligheder for et kaniereforlerb 
for rådighedspersonellet er 
måske ikke så kendt som det 
burde være, i hvert fald ikke i 
detaljer. På denne baggrund 
diskuterede seminarets delta- 
gere de eksisterende - og 
fremtidige muligheder, samt 
gennemgik den enkeltes w- 
sker for fremtiden i eskadren 
med eskadrens personeloffi- 
Cer. 

For at give seminarets del- 
tagere et "brush up" på det 
materielle område, gennem- 
fartes en serie gode briefinger 
og rundvisninger på MOBA 
med ti lhende MISBAT, 
MLOG, de velkendte W- 
LEMOES-klasse både og 
SIUNFAXE. Overalt blev alt 
det "nye" forklaret for de 
nysgemge deltagere, og alle 
fnlte, at det var væsentligt at 
se, hvad der "er sket i eskad- 
ren", siden man sidst gjorde 
tjeneste. Specielt var der stor 
interesse og spmgelyst i for- 
bindelse med rundvisningen 
på en enhed af FLYVEFI- 
SKEN-klassen., som er tilgået 
4. Eskadre med fue enheder 
fra årsskiftet. 

Da det er besluttet at gen- 
nemfme en manstring af to 
enheder af WILLEMOES- 
klassen i august, blev semina- 
rets deltagere involveret i 
planlægningen af denne mel- 
se, idet erfaringer og wsker 
fra tidligere mwstringsmel- 
ser blev noteret og gennem- 
gået med henblik på at benytte 
de indhastede erfaringer i 
planlægningen af dette års 
melse. 

På trods af det omfattende 
program, blev der dog også 
tid til lidt socialt samvær om- 
kring et par videofilm: 
"Pindsvin på harefadder" fra 
FLASH og en hjemmevideo 
fra mmstringen i 1995. I 
sandhed nogle billeder, der 
kunne skabe jubel hos de 
gamle torpedobådsfolk! 

Alt i alt betegnes dette 
f m t e  seminar for rådigheds- 
personel i 4. Eskadre som 
særdeles vellykket, og såvel 
arrangpneme som de h g e  
deltagere var ved afslutningen 
enige om, at et seminar i 4. 
Eskadre ben være en årligt til- 
bagevendende begivenhed, og 
datoen for næste seminar er 
allerede fastsat til 7. og 8. no- 
vember 1997. 
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Erhvervspraktik 
på korvetten NIELS JUEL 

- En blandet fornnijelse. 

Lea Chnr6men Pernille Holm-Rmnrunrusen 

Korvetten NIELS JUEL 
benytter sig så ofte som muligl 
af muligheden for at fi er- 
hervspraktikanter med til 
ses. Skoleelever, der f& denne 
chance, har selvsagt mulighe- 
den for et meget intensivi op- 
hold til s0s. op til 24 timer i 
&gnet eller så l a g e ,  krref- 
terne rczkker. Overmekaniker 
Keld Holme på Flaciestation 
Korsm er altid behjczIpeIig 
med råd og W når er- 
hvervvraktikanter ensker at 
komme til s0s - og& med kort 
varsel, som da N7ELS JUEi 
kort f0r en sejl& i marts må- 
ned fandt mulighed for at 
medtage 2 praktikanter. 
Z dagene 3. - 7. marts I997 

deltog NIELS JUEL i ovelse 
SQUADEX I0  sammen med 
en rczkke andre qf$adem en- 
heder og havde ved den lej- 
lighed to kvindelige erhems- 
praktikanter med om bord, 
nemlig Pernille Holten- 
Rasmussen og Lea Christian- 
sen fra hver sin sj~~>iIandske 
by. &elsen, der blev afviklet i 
Kattegat, bestod for NIELS 
JUEL primczrt i @rowing qf 
SEA SPARRO W missil~ste- 
met (den bestod med glans), 
deltagelse i taktiske ovelser og 
- en enkelt nat - i at vme mål- 

skib for 4. EskadYes torpedo- 
sMinger.  

For kort tid siden modtog 
NIELS JUEL et brev fra Lea. 
hvori hun fortceller om sine 
oplevelser. Nedenfor bringes 
et uddrag heraj 

Mandag morgen kl. 8 
skulle jeg mede på Keld Hol- 
me's kontor. Jeg vil gerne ind- 
r m e ,  at jeg var lidt nervss, 
både p.gr.a. sejlturen og også 
hvem den anden praktikant 
var. Tænk, jeg skulle sejle på 
"NIELS JUEL"! 

Det var herre flovf for lige 
inden vi skulle sejle, skulle 
hele mandskabet stille op på 
bagdækket Så stod man der... 
men det allerfloveste var, da 
vi skulle sige vores navne. 
Bare fordi jeg ikke er så b j ,  
så skulle jeg op og stå på en 
luge og sige mit navn. 
FLOVT! 

Vi sejlede kl. ca. 1215. I 
starten gik det meget godt, 
men da jeg skulle lave af- 
tensmad, kunne jeg ikke mere, 
d.v.s. jeg måtte finde det 
nærmeste toilet. Men helt ær- 
ligt, hvad forventer man af en, 
der kun har taget tysklandstu- 
ren? Jeg blev så dårlig, at jeg 
kun ville ligge ned og sove 
dagen væk. 

Næste dag gik lidt bedre, 
men ok, det var også efter 3-4 
sesygepiller. Jeg fik tilbuddet 
om en sejltur i gummibåd. Det 
var ubeskriveligt. Den ferlelse 
af luften og vandet, der pisker 
op i hovedet, det var bare så 
.... Man kvikker op efter så- 
dan en tur, må man sige. 

Det, der tiltalte mig mest 
ombord, var O-mmmet. Mens 
jeg havde vagt i O-rummef 
skulle jeg tale op til Broen. 
Man siger "Udkik til plot", 
men som sædvanlig fik jeg 
sagt det forkert "Udkik til 
plåp". Så der blev jeg til grin. 
Men ellers var det rigtig sjovt. 

Det aller, aller fedeste ved 
sejlturen var helt klart, da der 
blev skudt torpedoer. Bare 
det, at man så et skarpt lys 
skare sig gennem vandet om 
natten og så lige under os. 

Jeg syntes, at alle om bord 
var både flinke, hjælpsomme 
og forklarende. Tanken har 
strejfet mig om at tage de 9 
måneder som marinekonsta- 
bel, for at se, om det er noget 
for mig. Jeg er i hvert fald 
dybt imponeret, så ... 

Tak for jeres gæstfrihed. 

Lea Christiansen 
Vordingborg 
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MELS JUEL har også 
modtaget brev fra Pernille. Vi 
bringer ligeledes et u&ag 
heraf 

Det hele begyndte en anel- 
se panisk, da jeg pludselig fik 
at vide, at om mindre end en 
uge skulle jeg ud og sejle, 
men jeg var med på det 

Mandag ankom jeg til flå- 
destationen, hvor os to prakti- 
kanter blev proppet i et par 
uniformer. Det var vi begge to 
meget glade for. Så faldt man 
ikke så meget udenfor, hvilket 
er tiltrængt, når man står 
blandt ca. 100 fremmede 
mennesker. Vi sejlede ud fra 
havnen og blev sat til at lave 
mad i kabyssen. Det var må- 
ske ikke så heldigt, for det at 
stå og lave fisk, når der er 
balger på havet, og man ikke 
er vant til at sejle, kan skabe 
uro i maven. Jeg overlevede, 
men min medpraktikant blev 
midt til at fa noget frisk luft 
og senere trække sig helt til- 
bage. Senere fik jeg lov til at 
komme ud og sejle med 
gummibåd. Det var rigtig 
skægt. Jeg prmede en gang til 
senere, men spændingen fra 
fmte  gang forsvandt lidt, da 
bolgerne havde lagt sig. 

Tirsdag skulle vi op kl. 4 
og bage morgenbrod til ski- 
bet. Lea (den anden prakti- 
kant) var kommet ovenpå 
igen. Jeg synes, det var meget 
hyggeligt at være i kabyssen, 
selvom det var tidligt på da- 
gen. Lea og jeg var så heldige 

at komme med ud at sejle den 
uge, hvor de s b d  missiler af. 
Om tirsdagen s b d  de derfor 
prmemissileme af. Jeg tror 
aldrig, jeg er blevet så for- 
skrækket, som da de s b d  
dem af. Larmen var utrolig og 
fuldkommen uventet. Til alt 
held var der en, der havde ad- 
varet mig om, at rogen bagef- 
ter ikke var så behagelig, så 
jeg holdt vejret fra rogen kom 
til den forsvandt. Dagen slut- 
tede tidligt for mit vedkom- 
mende, da jeg var kvæstet af 
træthed. 

Onsdag formiddag tiaffede 
vi lidt rundt og blev hurtigt 
vist rundt i O-rummet og på 
broen. Der var ikke så meget 
aktivitet den formiddag, men 
om eftermiddagen blev vi sat 
på hver sit vagthold i O- 
rummet. Det var ret skægt, da 
man ligesom kom lidt mere 
ind i arbejdsrytmen. Desværre 
betsd det også, at ens soveva- 
ner, som i forvejen var ved at 
blive smadret, blev fuldkom- 
men smadret. Men spændende 
var det 

Natten mellem onsdag og 
torsdag fik vi ikke sovet me- 
get, og vi var begge pænt 
smadrede og ret forvirrede, da 
vi pludselig blev vækket og 
sendt ud med gummibåden 
igen. Turen vækkede os dog. 
Efter frokost viste de os kon- 
trolrummet, og vi blev sendt 
på sightseeing nede i maskin- 
rummene. Det var larmende, 
men ret fascinerende at se, 
hvordan skibet virkede. Sene- 

re på dagen sksd de så de rig- 
tige missiler af. Jeg blev ikke 
så forskrækket som ferste 
gang, for nu var man mere 
forberedt. Om aftenen fik vi 
så igen en vagt. Denne gang 
bare i kontrolrummet. 

Fredag stod til vores egen 
rådighed. Hvis der var noget 
vi var helt vilde med, kunne 
vi gå hen og plage folkene der 
lidt mere. Det var dog lidt 
svært, for det hele var meget 
overvældende, syntes jeg. Vi 
fik dog snakket med nogle 
folk. 

Imellem de store begiven- 
heder fik man jo selvfdgelig 
snakket med forskellige folk 
og hmt om deres arbejde og 
meninger om flåden, så alt i 
alt var det hele meget skægt 
og spændende. Alle var meget 
flinke, selvom der var lidt 
panik på en gang imellem. Jeg 
har lært meget af mit prakti- 
kantophold. Nu har jeg på 
fornemmelsen, hvordan det i 
virkeligheden må være at ar- 
bejde i smærnet - både forde- 
le og ulemper. Jeg er sikker 
på, at jeg på et eller andet 
tidspunkt får en aktiv tilknyt- 
ning til forsvaret, og det er 
meget muligt, at det bliver til 
smæmet. 

Men jeg skal selvfolgelig 
lige have kigget og ta:nkt mig 
lidt mere om! 

Pernille Holten-Rasmussen 
Slagelse 
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På billedet ses tank$mt0jet SSKINFRYE i f ~ r d  med at refuele 
torpedomissiIfartojet VIREN under gang. Denne jonn for refueling 

er en god sveke i s0mcmdsskabbfor skibsbesczhingerne. 

en rigtig gaf sommerferie 

F L b E N  i Kors01 Nr. 211997 



Pensionistdag på flådestationen 
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STOR SOMMERFEST 
Fredag d. 29. august Lt 18.00 

PA 
FLADESTATIOH KORS- 

I AIrHOLDESAF 

F - 1: 
ffl b 8,- 
Vand kr, 6,- 
Vin kr.@*- 

v 
VI TiLBYDER: GRILLSTEGT OKSEFILET ' 

r GRILLSTEGT KORS0RP0LSEk 
GRILLSTEGT REVE&Bm 1 

FRI SALATBAR, DRESSIHG, FLUTES 1 
L OG FWDEKARTOFLER. 

Rie dH: 75.- 1 

AL-l: er vært 
--d &t fimste gias 

-'ter m d .  
L 

. 
Der vil i lebet af 
aftenen være et 
festligt indslag L som leveres af 

Ssvarnet i Kors0 


