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Forsvarskommissionens orienterings- 
beseg på Flådestation Korsar 

Mandag den 17. august 
1998 besegtes Flådestation 
Korssr af Forsvarskommis- 
sionen. For Forsvarskorn- 
missionen var det ferste dag 
af et 3 dages tjenestesteds- 
beseg ved forsvaret. 

Af kaptajnlejtnant Henrik Wra- 
nkr, Planlægttingsoficer, Stati- 
onsaidelingeo 

Orientering om sevær- 
net 

Mandag drejede det sig om 
smæmet, hvor Chefen for 
Smæmets operative Kom- 
mando, Chefen for Smæmets 
Materielkommando og Mari- 
nehjemmevæmsinspektnren 
orienterede Forsvarskommis- 
sionen om smæmet, dets op- 
gaver, materiel m.v. 

Orienteringen fandt sted i 
cafeteriet, som i den anled- 
ning var lukket. Skafningen 
var derfor flyttet til det opstil- 
lede telt mellem bygning 14 
og folkebygningen. 

Opdeling i 3 hold Forsvarskommissionens medlemmer dykker ned i ubåden NARHKALEV 
for at se påforholdene 

Efter orienteringen blev 
kommissionen opdelt i 3 hold 
og forlagde ned mod 0stka- 
jen, hvor cafeteriet havde ar- 
rangeret frokost på broen af 
STANDARD FLEX-enheder- 
ne SKADEN, ST0REN og 
HAJEN. Under frokosten 
kunne kommissionens med- 
lemmer se containerhandling 

af en ASMD (Sea Sparrow) 
container på SKADEN. 

Rundvisning 
Med frokosten vel indtaget 

besvgte de 3 hold skiftevis: 
- Flådestationens elektronik- 

værksted, hvor de blev ori- 
enteret om radar-, sonar-, 

OEDB- og tempestværk- 
stederne. 
Minerydningsenheden 
LAXEN, som demonstre- 
rede "Dobbelt Eagle". 
Våbenudstilling, hvor: 
- Hoveddepot Grelshede 

udstillede Harpoon- og 
Sea Sparrow-missiler. 
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Artillerikurms Sjrellands Odde demonsirerer SnNGE2-missil 
for Forsvarskommissionen 

- Hoveddepot Kongsme 
udstillede Torpedo 613. 

- Hoveddepot Bnstmp 
udstillede miner og Mi- 
wrtjenestens materiel. 

- Frermandskomset udstil- 

En Lynx-helikopter fra S0- 
værnets Flyvetjeneste. 
Ubåden NARHVALEN og 
andre af smæmets skibe. 

Under mndvisninaen blev 

deltog i en afsluttende spnr- 
geperiode. Herefter forlod 
Forsvarskommissionen flåde- 
stationen for næste dag at bli- 
ve orienteret om hæren. 

Særdeles tilfredsstiiien- 
de præsentation af s e  
værnet 

Chefen for Smæmets ope- 
rative Kommando har efter- 
ferlgende i et signal tilkende- 
givet: 

"1.Som falge af en professio- 
nel og engageret indsats fra 
alle involverede parter forlerb 
smærnets præsentation 17. 
august 1998 for Forsvars- 
kommissionen særdeles til- 
fredsstillende og på en måde, 
der har givet kommissionens 
medlemmer det bedst mulige 
indtryk af flådens standard og 
visioner. 

lede håndvaben, boar- de 3 hold guided 2 Chefen 2. Det vellyfiede arrange- 
dinggrej, RIB [hur- for Flådestation Kors~r, Che- ment var den bedst mulige 
tigtgående gummibåd, fen for 2. Eskadre og Chefen forberedelse, nar kommissio- 
red.], vintenidstyr m.v. for 4. Eskadre. nen i de kommende uger skal 

- Artillerikursus Sjæl- drsfte smæmets fremtid. 
lands Odde udstillede Afsluttende sperge 
STINGER-missiler. periode 3 .  Min tak for indsatsen bedes 

- 'g andre he- Rundvisningen afsluttedes i viderebragt til involverede 
tOjer fra cafeteriet, hvor kommissionen personel og enheder". 
Base (MOBA). 

et godt FORSVAR 

gavner FREDEN Em 
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Dansk minestrygning i 60 år 
Et historisk tilbageblik på minestrygning i danske farvande 

Af pensioneret kaptajnlejtnant 
Henning D. Nisen, Korser 

Miners ibrugtagning i 
Danmark 

Det var f0rst under krigen 
i 1914-1918, miner rigtig kom 
i anvendelse, derfor også mi- 
nestrygning. I starten prmede 
man også at sikre eget skib 
mod forankrede miner. I s0- 
væmet havde man sikring 
mod miner i artilleriskibet 
PEDER SKRAM og mineski- 
bet LOSSEN. I skibets strevn 
var der bygget en bulp, hvor- 
fra 2 wirer trak 2 paravaner, 
der var indstillet til at gå i en 
bestemt dybde. Systemet blev 
ikke anvendt i andre enheder. 

Smæmet bygger 16 mi- 
nestrygere 

I mellemkrigsårene blev 
der eksperimenteret en del 
med forskelligt slags mine- 
strygningsgrej, både det fran- 
ske Y-grej og det italien- 
skelengelske oropesa-grej. På 
daværende tidspunkt havde 
smæmet ikke rigtige mine- 
strygere, men brugte forskel- 
lige ombyggede fartnjer. 

I midten af 30'eme indså 
smæmet dog, at der var brug 
for egentlige minestrygere. Så 
i tiden 1937 til 1941 lod s0- 
værnet 16 minestrygere byg- 
ge: 
- 6 stk. M-både. Det var ret 

store dampdrevne stålski- 
be, der oprindelig var be- 

Den 20. august I946 strag mineshygeren .R 173 en bundmine 
ved Thors0 i Lillebmlt Ingen skudep8 skib eller grej. 

regnet til at gå med pma- 
vanegrej. De havde navne- 
ne: S0HUNDEN - S0HE- 
STEN - S0ULVEN - S0- 
RIDDEREN - S0L0VEN 
og S0BJ0RNEN. 

- 10 stk. små dieseldrevne 
træbåde, der havde numre 
fra MS 1 til MS 10. De var 
beregnet til at gå med let 
mekanisk grej, YLT-grej. 

Minestrygning under 2. 
verdenskrig 

Allerede i den farste uge af 
besættelsen blev der af engel- 
ske fly nedkastet afstandsmi- 
ner i danske farvande. Så nu 
stod man i en ny situation. 
Man skulle indordne sig under 
den tyske besættelse, og man 
skulle til at konstruere nyt 
grej mod magnetiske og 

akustiske miner. Ved Radio- 
sektionen, som på daværende 
tid b r t e  under Sminevæse- 
net, blev der konstrueret fly- 
demagneter, henholdsvis 12 
m, 18 m og 24 m lange. 

Magneterne blev benyttet 
sammen med den tyske s t ~ j -  
b ~ j e  GBT. (Brausb~je mit 
Turbinenantreib). Dette sy- - 

stem blev bnigt i smærnet 
indtil midten af 60'eme. 

Hermed startede det stnrste 
arbejde, smæmet nogensinde 
har haft. Fra april 1940 til 29. 
august 1943 str0g danske mi- 
nestrygere alle nst-/vest- 
gående ruter samt de indre 
danske farvande. Tyske mi- 
nestrygere str0g de nord- 
/sydgående ruter. 29. august 
1943 stoppede al dansk mine- 
strygning. 
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M6 S0HUNDE.N blev senketpå Holmen i august 1943. 
Indgik efter hmningen i tysk tjeneste. Genfindet i arhus i maj 1945. 
M4 SBRIDDEREN blev faget af tyske styker i Kors@ i august 1943. 

Efter at have varet i tysk tjeneste 1943-45 ligeledes genjundef i Arhus. 
Begge overtaget af s0vemef den 19. maj 1945. 

I den resterende del af kri- Klargering af danske 
gen havde den tyske mine- minestrygningsenheder 
strygningstjeneste mere end efter krigen 
nok at F e ,  så der var ikke 

I maj 1945 påbegyndtes en 
ressourcer til at stryge i alle 

efiersngning af de fartnjer, 
indre danske farvande. Det re- 

som tyskerne havde hævet og sulterede i, at den lille fjord- 
istandgjort. 

damper AGD4 der sejlede minestrygnings- 
mellem Horsens og Endelave, 

farkajer blev fundet enten i 
minesprængte ved indsejlin- 
gen til Endelave den 17. janu- Danmark, i Tyskland eller 

overfnrt fra Sverige: 
ar 1944. Alle 14 ombordvæ- 
rende omkom. 

- S0RIDDEREN 

Antallet af udlagte miner i - S0L0VEN 

danske farvande var 6.589 
- S0HESTEN 

bundminer og 17.051 forank- 
- s 0 H u N D m .  

rede miner. 
- 9 stk. MS-både. MS 4 var 

dog for ndelagt efter brand 
den 29. august til at den 
kunne repareres. 
Så allerede den 29. juni 
1945 kunne den egentlige 

operative minestrygning 
med MS 7 og MS 9 begyn- 
de. Begge var kommet fra 
Sverige. 

I august overtog sinærnet 
til låns 8 ME-både fra Eng- 
land samt 10 MR-både fra 
Tyskland. I slutningen af året 
ankom 10-MR både mere. 
Dertil kom forskellige hjælpe- 
f m j e r ,  kuttere og lignende. 

M-bådene streg med 24 m 
magneter, MR-bådene hen- 
holdsvis 24 m og 18 m. Den 
store klasse med 200 nr. 
brugte 24 m, de mrige 18 m. 
MS-bådene brugte 12 m. 

ME-bådene var i 2 klasser, 
den ene på 200 t og den anden 
på 350 t. Der var 4 af hver. 
De havde en max. fart på 10,s 
knob. Deres minestrygnings- 
grej var, foruden mekanisk 
grej, magnet-akustisk af typen 
Mod. LL. Det blev dog i be- 
gyndelsen af 1946 udskiftet til 
Mod. LAA, der havde dobbelt 
så stor strygebredde. 

Minestrygningen blev i 
starten ledet af en kommando 
fra England. I oktober 1945 
overtager Minestrygerdivisio- 
nen ledelsen og dermed også 
ledelsen af de tyske minestry- 
gere, der blev her i landet for 
at fortsztte med deres arbejde. 

Den 1. december 1945 var 
der klargjort så mange enhe- 
der, at den danske minestryg- 
ningsflåde var som fnlger: 
- 3 M-både, 
- 8 MS-både, 
- 1 MSK-båd, 
- 7 ME-både og 
- 19 MR-både. 
Hertil kom et antal hjælpefar- 
tnjer, kuttere og lignende. 
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Tysk minestrygningsdi- 
vision under dansk kon- 
trol 

Den tyske minestryg- 
ningsdivision i danske farvan- 
de, der var organiseret under 
Deutsche Mineraumdienstlei- 
tung Schleswig-Holsten, men 
under dansk kontrol, bestod 
af falgende: 
- 2 Moderskibe 
- 6 Sperrbrechere 
- 22 store minestrygere 
- 22 mindre minestrygere og 
- l 0  hjælpefarterjer, 
i alt 62 enheder med en be- 
sætning på 145 officerer og 
2250 bes&ningsmedlemmer. 
Så alt i alt en betragtelig flå- 
de, der var i gang med at åbne 
nye ruter og udvide andre. 

Sperrbrecher - en ef- 
fektiv minestryger 

En typisk sperrbrecher er et 
normalt handelsskib på ca. 
5000 BRT. De forreste last- 
rum er fyldt med stålskrot. 
Skibet forsynes med 2 mag- 
netviklinger, der er krydset 
således, at der dannes fremad- 
gående og tvmggende mag- 
netfelter. Selve skibet er altså 
en stor minestrygningsmag- 
net. De mrige lastrum er fyldt 
op med tomme olietnnder for 
at holde skibet flydende ved 
sprængninger &t på skibet 
Magnetfeltet var så kraftigt, at 
det gerne skulle fa minerne til 
at detonere i stor afstand fra 
skibet. Med fuld stram på 
viklingerne, 950 Amp., havde 
de en strygebredde på 385 m 

ved 30 m vanddybde. De var grej. 
meget effektive, men ikke be- - MR 230, den 20. august 
sætningsvenlige. 1946 stxaget en bundmine 

på Grenå-Hundested ruten. 

uddrag af skibsjourna- Ingen skade. 
ler - MR 152, den 29. august 

Materiellet i de ovrige en- 1946 str0get en bundmine 

heder var også effektivt. Det ud for Lohals. Alle lamper 

fremgåx af falgende uddrag af i skibet knust, ingen skade 

skibsjournaler: på magneten. 

- MR 153, den 5. august 
- ME 1042, den 8. oktober 

1946 straget en bundmine 1946 M. 0725 strnget en 

nord for Barss i Lillebælt. bundmine på pos. 54' 49'1 

18 m magneten lettere be- N - 10" 06'7 E. ME 1042 

skadiget. den 8. oktober 1946 kl. 

- MR 226, den 6. august 0755 strsget en bundmine 

1946 s t r~get  en bundmine i på pos. 54' 49'1 N - 10' 

den nordlige del af Grenå- 05'9 E. 

Hundested ruten. Ingen Ingen skade på skib eller 
materiel. 2 miner strerget skade på skib eller grej. 

- . MR 173, den 20. august inden for en halv time. 
- 

1946 straget en bundmine 
ved Thorsa i Lillebælt. In- 
gen skade på skib eller 

Flydemagnet modtages fra kutter. 
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lægges nye b ~ j e r  eller afmær- 
kes for vrag. 

.z, ML-både færdiggeres i 
i 1947 

3 mindre minestrygere, de 
såkaldte ML-både, blev i 
sommeren 1947 endelig fær- 
dige. De var bygget til at stry- 
ge med magnetisk grej på me- 
get lav dybde. De var på 22 t., 
længde l5 m og en dybgang 
på 1,2 m. For at formindske 

Strgget forankret h>sk mine bortsprtenges 

Nedskæringer rammer 50%. Det skabte utilfredshed i 
minestrygningen Handelsministeriet og Ssfarts- 

om ssndagen rådet. Der blev klaget over 
nedskæringen i minestryger- I efteråret 1946 havde s0- 
ries antal, og over at der ikke værnet efterhånden så mange 
blev strsget om smdagen. opgaver, der var skubbet til 

Minestrygerne gik nu mere side til fordel for minestryg- 
og mere over til at stryge dia- ningen, at det blev nndvendigt 

at indshnke  betydeligt. Der 
gonalmter og udvide de wri- 
ge samt bistå Fyr- og Vager- 

blev næsten skåret ned med 
væsenet, når der skulle ud- 

deres magnetiske signatur var 
de bygget af træ, og som no- 
get nyt var hovedmaskinen 
anbragt på dækket. Gennem 
tandhjul og lodretstående 
mellemaksel gik trækket ned 
til skrueakslen 

Tyske enheder drager 
hjem 

I oktober 1947 ophsrte de 
tyske enheder med at operere i 
danske farvande. Samtidig 

Slrel'b0 j e Flagflyder . 
......................... <,a - 

- ..:*, l,.... 'j Kabel 
....... Flydakabel 140 n -.I:.. 'T"'l"'L" ......... . . . . . . . . . . . . .  ....I..... s .... L .....,...... i- ...... r: ............ ..r...ï........ i.-.r..I:i.; ... \...W' i... 

LAA magnetisk mineshygningsgrej til ME-bådene 
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blev nogle af de danske enhe- 
der overfmt til anden tjeneste. 

I efteråret 1948 var mine- 
strygningen nået så langt, at 
de 7 ME-både kunne leveres 
tilbage til England. Den sidste 
var totalforlist efter grund- 
sterdning ved Grenå. Der 
skulle dog stadig stryges for at 
åbne nye ruter og fiskeplad- 
ser, men nu kun med ca. 6 - 8 
minestrygere og nogle hjælpe- 
farmjer. 

SUND-både stryger mi- 
ner fer kabellægning 

Flere af enhedeme var nu 
ved at blive nedslidte, og der 
skulle tænkes på udskiftning. 
Fra USA modtog smæmet så 
i 1954-55 de 8 minestrygere 
af BLUEBIRD-klassen. De 
kom her til at hedde SUND- 
klassen. De var udstvret med 
noget af det mest moderne 
grej på daværende tidspunkt. 
Mekanisk grej var oropesa- 
grejet, det magnetiske var det 
meget brugte Q2 system. Som 
kombineret brugte de ham- 
merboks og oscillator. Det 
blev også afprmet at lade dem 
gå med 18 m flydemagnet- 
grej. 

I begyndelsen af 6O'erne 
skulle der lægges et kabel fra 
Falster til Bornholm Inden 
kablet blev udlagt, skulle fel- 
tet stryges, og det blev gjort 
med flydernagneter. Det var 
dog også sidste gang, at de 
blev brugt til operativ stryg- 
ning. 

M4 S0RlDDEREN esbrterede kongeskibet DANNEBROG 
gennem Limjorden 

VIG-Massen - for dyre i 
drift 

Omkring 1960 kom så de 4 
fartejer af VIG-klassen. De 

-var noget mindre end SUND- 
klassen, men helt fantastisk 
umagnetiske. Der var ikke 
noget magnetisk materiel om 
bord. Selv skrivemaskiner og 
skaffegrej var specielt frern- 
stillet. 

De var udstyret med det 
samme system af grej som 
SUND-klassen. Det var bare 
helt non magnetisk, kablerne 
var af typen Q 1. Det bevirke- 
de, at de brugte noget lavere 
siwmstyrke. De fik ikke no- 
gen lang levetid. De var for 
dyre at bruge, og allerede i 
slutningen af 6O'eme blev de 
udfaset efter en politisk be- 
slutning. 

SUND-klassen blev til 
gengæld i tjenesten i over 40 
år. 

Nye tider 
Her i 1998 er minestryg- 

ning radikalt ændret. Det 
gamle materiel er ved at udgå 
til fordel for fjernstyret mate- 
riel. Men det er en helt anden 
historie. 

Så jeg vil slutte med mi- 
nestrygningspersonellets slo- 
gan: 

"Der hvor Z kommer, 
der har vi vmet " 

Strygetidende 1945- 1947 
Flåden gennem 450 h. 
Flådens Skibe og Fartnjer 
1945-1995. 
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Hoveddepot Bastrup 
i den nye depotstruktur 

,Mekanikerne Per ,Vielsen og Jan Kejser udf0rer vedligeholdelsesarbejde p5 mine ijpe Dii461 

Hoveddepot Bsstrup blev 
bygget og taget i anvendelse 
i 1966 og har indtil 1993 
fungeret som et NATO- 
depot, finansieret af tysker- 
ne. Efter 1993 overgik Ho- 
veddepot Bestrup til at  være 
et nationalt hoveddepot. 

Af orlogskaptajn G.J.Munks- 
gaard, Chef for Hoveddepot 
Bestmp 

Ny depotstruktur 
I forbindelse med den nye 

depotstruktur skete der en del 
omflytning af personel samt 
materiel, hvilket medf~rte, at 
der på Hoveddepot B0stmp 
skulle magasineres og vedli- 
geholdes krigsminer af for- 
skellig art samt fremstilles 
elektriske melsesminer. Det 
drejer sig om miner, der er 
opbygget med de samme 
komponenter som krigsminer, 
men er uden sprængstof og 

monteret med en indbjærg- 
ningsanordning til indbjærg- 
ning efter endt melse. 0vrige 
melsesminer blev flyttet til 
Hoveddepot Vemmetofte. 

Hoveddepotets organi- 
sation 

Hoveddepot Bastnip er or- 
ganiseret i en Stationssektion 
samt 3 værkstedssektioner. 
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300-500 melsesminer 
udleveres årligt 

Hoveddepot Ebstnip er 
koordinator for alt minemel- 
sesmateriel i smærnet. Det vil 
sige, at hver enkelt enhed kan 
bestille melsesminer direkte 
hos depotet. På årsbasis udle- 
verer Hoveddepot Bnstnip og 
Hoveddepot Vemmetofte til- 
sammen mellem 300 og 500 
melsesminer. De år, hvor 
melse Blue Harrier finder 
sted i danske farvande, har vi 
det sterrste forbrug. Vi bruger 
ca. 3 måneder på at fremstille 
elektriske melsesminer til 
Blue Hanier. 

3 hoveddepoter på Sjæl- 
land 

Med udgangen af  1999 
skal den nye depotstniktur 
være på plads. Herefter vil der 
på Sjælland være 3 hovedde- 
poter: 
- Hoveddepot Bnstnip med 

underlagt Depot Eg0 (25 
normer), 

- Hoveddepot Kongsnre (22 
normer) samt 

- Hoveddepot Vemmetofte 
(19 normer). 

Minertjenesten står al- 
tid til rådighed 

Ud over vedligeholdelse af 
krigsminer samt fremstilling 
af melsesminer har Hovedde- 
pot B~stnip ansvaret for S0- 
værnets Minmtjeneste i den 
vestlige del af Sjælland samt 
Fyn, Langeland og det syd- 
fynske nhav. Hertil har vi 3 
minedykkere samt 2 minm- 
holdledere. Det kan dreje sig 
om bortsprængning af 2. Ver- 
denskrigs miner, anden am- 
munition eller melsesgrej, der 
ikke er indbjærget efter endt 
melse. Vi har ingen tilkalde- 
ordning, men står altid til rå- 
dighed. 

I den nye depotstruktur 
skal der være 12 minedykkere 
samt 4 mimrholdledere i Jyl- 
land og 12 minedykkere samt 
4 mimrholdledere på Sjæl- 
land. Når dette er på plads, 
skal der oprettes en tilkalde- 
vagt for minnrtjenesten 

Besparelser ved struk- 
turændring 

Den samlede depotstruktur 
på Sjælland består herefter af 
66 normer. Man har herved 
udsparet 39 normer ved at 
nedlægge Hoveddepot Store 
Dyrehave, ændre Hoveddepot 
Eg0 til Depot E p  underlagt 
Hoveddepot Bnstnip samt 
nedlæggelse af dergnvagten på 
alle depoterne, bortset fra Ho- 
veddepot Kongsnre. 

Minetransport med last- 
biler 

Ved udlevering af miner, 
f.eks. ved en MU3EX 
(mineombordgivningsravelse) 
eller en "live" situation vil der 
komme et antal lastbiler, der 
vil blive dirigeret rundt til 
magasinerne for afhentning af 
miner. Lastbilerne vil blive 
eskorteret af Militærpolitiet 
og blive sendt afsted i kolon- 
ner til respektive ombordgiv- 
ningshavn. 

'lPensionist-abonnementl' på Flåden i Korsar 
Af Assistent Annie Leerboff, på listen skal flådestationen sistent Annie Leerhoff på tlf. 
Administrationsafdelingen eller et af de underlapte ho- 58 30 82 85. Breve, som post- 

Flådestation Korsnr har nu 
i 5 år udsendt "Flåden i Kor- 
sm" til pensionerede medar- 
bejdere. For at kunne gme det 
er der oprettet en "pen- 
sionistliste", hvor alle pensio- 
nerede medarbejdere er regi- 
sireret med navn og adresse 
og ikke mere. For at komme 

- 
veddepoter have været sidste 
tjenestested inden pensione- 
ringen. 

Flådestation Korsar er me- 
get interesseret i, at listen til 
alle tider er komplet, og beder 
derfor pensionerede medar- 
bejdere om at huske at medde- 
le evt. adresseændring til as- 

væsenet ikke har kunnet afle- 
vere, returneres til flådestatio- 
nen, og adressaten slettes 
straks af listen. Det er ærger- 
ligt, da bladet giver tidligere 
medarbejdere et godt indblik 
i, hvad der foregår på flåde- 
stationen og eskadreme. 
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Marinestuen flytter til Fæstningen 

Fredag den 21. august 
1998 havde Korser Manue- 
forening inviteret til indviel- 
se af nye foreningslokaler. 
Baggrunden for dette var, at 
den tidligere marinestue i 
foreningscentret i Slottens- 
gade efter 25 å r  var blevet 
for trang til de ca. 250 
medlemmer. Der e r  derfor i 
marts i å r  indgået en aftale 
med Korser Kommune om 
lejemål af "Lille Magasin" 
på Sebatteriet. Denne byg- 
ning blev opfert i 1826 som 
magasin for kanonerne på 
Lilee skanse, men har siden 
bl.a. været anvendt til van- 
drerhjem og senest By- og 
Overfartsmuseum. 

Af Theis Rosschou, Næstformand 
i Korser Marineforening 

En af landets flotteste 
marinestuer 

Igennem fem måneder har 
foreningens bestyrelse sam- 
men med en del af medlems- 
kredsen stået for istandsættel- 
se og indretning af huset, som 
nu fremstår som en af landets 
flotteste marinestuer. 

Optog fra den gamle 
stue til Fæstningen 

Indvielsen var sat til kl. 
1400, men umiddelbart forin- 
den blev afdelingens flag samt 
salutkanon båret fra den 
gamle stue af bestyrelse og 
medlemmer i samlet optog, 
anfnrt af en sækkepibespiller. 

En festlig indvielse 
Ved ankomst til Snbatteriet 

affyredes kanonen, og Danne- 
brog sattes under gaflen på 
den nyopstillede flag- og sig- 
nalmast, foræret af Scandli- 
nes, som har haft den stående 
i Halsskov Havn. Derefter af- 
skarede Chefen for Flådesta- 
tion Korsm, kommandnr J.F. 
Evald, flådestationens gave, 
en klokke, som har været 
opstillet på Lynæsfortet fra 
1916 til 1996. Kommandmen 
holdt i forbindelse hermed en 
tale, hvori han kom ind på, 
hvor vigtig Marineforeningen 
er som smærnets bindeled til 
lokalsamfundet, specielt da 
der ikke længere indkaldes så 
mange værnepligtige. 

Reception og Abent Hus 
et tiiliibsstykke 

Efter dette blev forenin- 
gens flag hejst inde i marine- 
stuen, og der blev sunget f0r- 
ste vers af Kong Christian. 
Herefter var foreningen vært 
ved en reception for invitere- 

Ved ankomst til S0batteriet a f f i e s  
kanonen, og Dannebrog går til tops 
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de gæster, heriblandt Korssrs 
borgmester Flemming Erich- 
sen, Landsformanden for Ma- 
rineforeningen Otto Lichten- 
berg, Chefen for Flådestation 
Korssr, kommandsr J.F. 
Evald, Chefen for 2. Eskadre, 
kommandsr S.Lund og Che- 
fen for 4. Eskadre, komman- 
dm N.Borck. Endvidere en 
række repræsentanter fra fir- 
maer og andre, som har ydet 
bidrag til istandsættelse og 
indretning af huset. 

Fra kl. 1500 var der Abent 
Hus for alle og resten af da- 
gen stor tilstramning fra by- 
ens borgere for at bese for- 
eningens nye lokaliteter. 

Tak til alle 
Til slut skal rettes en tak til 

alle, som på den ene eller an- 
den måde har været medvir- 
kende til, at Korsar Marine- 
forening har faet så gode 
rammer til fremover at yde sit 
virke. Endvidere skal rettes en 
tak for de mange gaver og bi- 
drag, som blev modtaget på 
dagen. 

Landsformand Otto Lichlenberg onriier foreningen 
tillykke med de nye lokaler 

FIBdestationens gave til 
Marineforeningen 

Der var stor tilstromningfra foreningens medlemmer, byens borgere 
m.fl. til h e n t  Hus arrangementet på Fastningen 
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Dybdebombekast, FORACS 
og adoptionsbesag i Kolding ... 

Under disse hovedover- 
skrifter, som ikke synes at  
have en umiddelbar indly- 
sende fællesnævner, forlnb 9 
solbeskinnede dage med et 
ret alsidigi program om 
bord i korvetten PETER 
TORDENSHOLD i perio- 
den 10. - 18. maj 1998. 

Af kaptajnlejtnant Anders Bloch 
Serensen, korvetten PETER 
TORDENSKIOLD 

Klar til afgang 
Allerede ved besætningens 

ankomst til Korsm smdag 
den 10. maj om morgenen var 
noget ganske forandret, nem- 
lig vejret: Hsjtryk, sol fra en 
skyfri himmel og forårsvar- 
megrader i luften - en vejrsi- 
tuation, der skulle vise sig at 
holde de næste 9 dage, uanset 
hvor PETER TORDENSKI- 
OLD befandt sig. 

Målet var FORACS- 
målebanen ved Stavanger, 
idet korvettens levetidsfor- 
Iængelse nu krævede at få 
konstateret, om skibets talrige 
sensorer og deres "displays" 
kunne tilfredsstille smæmets 
krav. Efter en rask klargsring 
til sejlads stævnede korvetten 
ud fra Flådestation Korsm 
med kurs mod ASW-feltet i 
Skagerrak og skibets farste 
mission - dybdebombekast. 

Dybdebombekast i Ska- 
gerrak 

Dette kast havde til formål 
dels at m e  korvettens besæt- 
ning i denne disciplin dels at 
teste skibets "modstandskraft" 
i forhold til selve detonatio- 
nen. Så samme aften, kort f m  
solen kastede sine sidste strå- 
ler over det fredelige Skager- 
rak, blev en dybdebombe type 
G bragt til detonation S meter 
under havoverfladen med et 
kraftigt brag og en ditto vand- 
s ~ j l e  til falge. 

FORACS 
I de tre falgende diagn gen- 

nemfmte korvetten målinger 
ved FORACS FLEET OPE- 
RATIONAL READINES S 
ACCURACY TEST SITE, 
red.]. Farste dag forlnb ved 
FORACS-administrationen, 
som er placeret på Ulsnes 6 
km fra Stavanger. Der blev 
givet briefing for korvettens 
besætning, FORACS-måle- 
udstyr blev installeret, og de 
indledende DOCKSIDE-tests 
blev foretaget. De to falgende 
dage foregik på selve måleba- 
nen i Boknafjorden, hvor kor- 
vettens besætning foretog 
mange tusinde målinger i tæt 
samarbejde med de norske 
FORACS-folk. Vi bringer her 
et typisk lydbillede på klin- 
gende norsk-engelsk fra en af 
målingerne, som mange s5- 
væms-folk nok kan nikke 

genkendende til: "Standby 
mark number two-seven- 
three.. . . . .standby.. . . . .biiiib!". 
En noget triviel procedure, 
men ganske madvendig! I m- 
rigt er FORACS i de senere år 
blevet tilgodeset med den ny- 
este pc-teknologi til registre- 
ring, behandling og præsenta- 
tion af målingerne. 

Efter dagens FORACS- 
målinger forlagde korvetten 
til kaj i Stavanger, hvilket gav 
besætningen mulighed for 
Fysisk Uddannelse og Træ- 
ning samt stifte et nærmere 
bekendtskab med Stavanger 
by. 

Den sidste aften i Stavan- 
ger fik PETER TORDEN- 
SKIOLD i tilgift selskab af de 
to norske fregatter BERGEN 
og STAVANGER, og straks 
blev det aftalt, at korvetten 
dagen efter skulle assistere 
nordmændene med en taktisk 
melse. Og sådan blev det. 

Polardåb 
Inden korvetten igen skulle 

forlade de norske farvande, 
havde besætningen et enkelt 
hængeparti med fire mand, 
som tidligere på året havde 
været med over polarcirklen. 
De fire var dog ikke blevet 
polarddt på grund af kursus- 
deltagelse i Danmark. Korvet- 
ten stævnede derfor til Lyse- 
fjorden, hvor man tog Kong 
Neptun med fdge om bord. 
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Kong Xeptun og dronning under polardaben om bord i P E E R  TORDE.VSMOLD 

Efter en enkel og smuk cere- 
moni havde Kong Neptun ta- 
get de fire til sig. 

Beseg i Kolding 
Efter denne norske færd 

forlagde korvetten igen mod 
sydligere himmmelstmg og 
nye udfordringer. Allerede 
fredag morgen skulle ombord- 
tages en delegation fra adop- 
tionsbyen Kolding. Delegati- 
onen, der talte repræsentanter 
fra turistbureau, marinefor- 
ening, sejlklub og politi, var 
således om bord fra Grenå til 
Kolding og fik rig mulighed 
for at opleve livet om bord. 

Ankomsten var parade- 
mæssig, og der blev saluteret, 
som traditionen byder det i 
Kolding. Programmet for be- 
ssget var ambitisst og var 
blevet til efter måneders in- 
tense drerftelser mellem byen 

og skibet. Programmet ville i 
lsbet af weekenden involvere 
hele korvettens besætning. 
Her nogle få "highlights": 
- Cocktailparty fredag for 70 

indbudte gæster, hvor hele 
besætningen tog imod. 

- SAR-demonstration 
[Search gnd Rescue, red.] 
med S-61 helikopter og 
efterfslgende STATIC 
DISPLAY på kajen. 

- GO-cart race mellem ud- 
valgte hold fra Kolding og 
korvetten - en match, hvor 
korvetten både hgstede 
guld- og sslvmedaljer. 

- Bordingopvisning af kor- 
vetten~ bordingteam og 
gummibåd. 

- "Planken-ud"-dyst mod 
Marineforeningen, som 
korvetten uselvisk vandt 
7 - 3 .  

- Ynglinge-Match-race ved 
sejlklubben. 

- Kammeratskabsaften i Kol- 
ding Marineforening. 

- Abent-skib både brdag og 
smdag eftermiddag for 
hele Kolding by. 
Alle arrangementer blev 

afviklet i en god og venska- 
belig ånd, og overalt i byen 
blev korvettens uniformerede 
besætning msdt med megen 
venlighed af koldingenserne. 
Bessget forlsb helt uden ke- 
delige episoder med ordens- 
magten, og mandag morgen 
var selveste politimesteren 
msdt op på kajen for at vinke 
farvel til PETER TOFUIEN- 
SKIOLD. Besætningen kunne 
da besvare hans hilsen og 
samtidig konstatere, at fælles- 
nmneren for tjenesten i s0- 
værnet er - ALSDIGHED. 
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Et næsten kongeligt bessg 
kontakt til Flådestation Korsnr 
i forbindelse med et ophold 
for samtlige deltagere af Kon- 
gelig Dansk Yachtklub. MD- 
der blev akoldt, og aftale om 
besng på Flådestation Korsnr 
fra tirsdag den 7. juli 1998 kl. 
1400 til onsdag den 8. juli 
1998 kl. 1300 blev truffet. 

Kongelig Dansk Ióchikluh anlsherJadehavnen 

I forbindelse med Kon- 
gelig Dansk Yachtklubs af- 
vikling af Familie Rally 
1998 med sommercruise i 
Storebælt aflagde sejlklub- 
ben besng på Flådestation 
Korser 7. og 8. juli 1998. 

Af oversergent Jim Bauer, Kon- 
takt- og Velfærdsbefalingsmand 

Beseget forberedes 
Måneder fnr den 6. juli 

1998 var cruisingudvalget for 
Kongelig Dansk Yachtklub 
godt i gang med at lægge sid- 
ste hånd på programmet for 
Familie Rally 1998. Koordi- 
natoren for Kongelig Dansk 
Yachtklub, kommandnrkap- 
tajn Svend Albrechtsen, havde 

Danmarks ældste sejl- 
klub 

Kongelig Dansk Yachtklub 
blev stiftet 3. juli 1866 som 
"Dansk Forening for Lystsej- 
lads" og fik i jubilæumsåret 
1891 tilladelse til at fnre nav- 
net "Kongelig Dansk Yacht- 
klub". Klubben er hermed 
Danmarks ældste sejlklub og 
samtidig den strarste med ca. 
2.500 medlemmer, hvoraf ca. 
500 er bosat i provinsen og 
ca. 300 i udlandet. 

Klubben er medlem af 
Dansk Sejlunion og herved 
tilknyttet Dansk Idrætsfor- 
bund. 

Klubbens formål er at 
fremme sejlsporten i Danmark 
og danne et samlingspunkt for 
sejlsportsinteresserede. Dette 
sker ved afholdelse af kapsej- 
ladser, havkapsejladser og 
træffestawner samt ved at ar- 

bomærke er en kongekrone 
over 3 femtakkede stjerner. 
Klubbens stander og salings- 
flag er hvide med bomærket i 
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Landgang efter bes0g om bord i 
korvetten OLFERT FISCHER 

bejde for cmising og vejlede 
om sejlsportsforhold. 

Kurs mod flådestationen 
Efter et beserg på Harboe 

Bryggeri blev kursen sat mod 
Flådestation Korsm. Kongelig 
Dansk Yachtklub afgik fra 
Skælskm tidligt tirsdag mor- 
gen &er et skippermerde med 
uddeling af medicin og op- 
lysning om dagens program. 

Ankomst flådehavnen 
Kl. 1400 begyndte Konge- 

Korsm's område samt besnge 
VTS-centret, missilfarkajet 
S0L0VEN og torpedomissil- 
båden WILLEMOES. 

Turen rundt på flådestatio- 
nen gjorde et stort indtryk på 
medlemmerne, og &&eden 
og sulten efter dagens strabad- 
ser begyndte langsomt at mel- 
de sig hos enkelte. Så endelig 
var der tid til omklædning og 
kiargaring til skafning. Sean- 
cen bestod af et lille grillar- 
rangement med socialt sam- 
vær og hygge til kl. 2400. 

Tak til flådestationen 
Onsdag morgen kl. 0800 

skulle Kongelig Dansk 
Yachtklub traditionen tro 
deltage i flaghejsning. Efter 
dette var der udlevering af 
morgenbrerd. 

Kl. 1045 var der skipper- 
mnde, hvor eskadrechefen for 
Kongelig Dansk Yachtklub, 
Birger Sommerfeldt, oriente- 

rede om dagens program. 
Derefter var der en takketale 
og overrækkelse af en lille er- 
kendtlighed til det personel 
fra flådestationen, der havde 
deltaget. Tiden nærmede sig 
det sidste besng. 

OLFERT FISCHER be- 
sirges inden afgang 

Beserget foregik på korvet- 
ten OLFERT FISCHER og 
sluttede k1 1300. Kongelig 
Dansk Yachtklub takkede 
igen pænt af og gjorde klar til 
afgang for at sætte kursen 
mod Kerteminde. 

Mange positive og rig- 
holdige oplevelser 

Indtrykket var, at Kongelig 
Dansk Yachtklub havde et par 
gode dage med mange positi- 
ve og righoldige oplevelser 
ved Flådestation Korsar og på 
de enheder, der blev besagt. 

lig Dansk yachtklub at anlabe 
flådestationen. Placeringen af 
de fnrste både ved 0stkajen 
forbb uden problemer, og re- 
sten fulgte efter på trods af, at 
havet viste tænder. Derefter 
blev alle besætningsmedlem- 
mer budt velkommen i Blå 
Sal ved Chefen for Stations- 
afdelingen, kommandmkap- 
tajn Hans Tofi, efterfulgt af 
en orientering om dagens pro- 
gram og et foredrag om Flå- 
destation Korsar's opgaver. 

Rundvisning 
Kl. 1500 blev alle opdelt i 

grupper, hvorefter de kunne Eskadrechefen for Kongelig Dansk Yachtklub, Birger Sommerfeldt, 

begive sig på den planlagte takker Chefen for Stationsafdeingen, Kommand0rkaptajn Hans Top, 

rundvisning på Flådestation for et behageligt ophold på Flådestation Korser 

FLADEN i Korser Nr. 311998 



En anderledes opgave 
I forbindelse med forsva- 

rets engagement i de balti- 
ske lande havde Flådesta- 
tion Korssr's Tekniske Af- 
deling fået til opgave at  in- 
stallere forskelligt kommu- 
nikationsudstyr i Estland. 

Af "Team Dannebrog" vlmeka- 
niker Kim Oberg, Radioværhe- 
det 

"Team Da~ebrog"  
Således drog fire håndvær- 

kere fra flådestationen af sted 
den 14. april 1998 til Tallinn, 
Estlands hovedstad. Kim J0r- 
gensen, Steen Kurstein, Jens 
Greisdal og Kim 0berg (her 
benævnt "Team Dannebrog") 
havde til opgave at installere 
et kbmmunikationscenter og 
en kommunikationstrænings- 
skole på den lokale flådesta- 
tion, "Miinisadam", til bmg 
for de baltiske landes flåde- 
styrke "Baltron" samt radio- 
kommunikationsudstyr på flå- 
destabens skib VETRA. 

"Danskernes by" 
Det var stadigvæk rigtig 

vinter, da vi ankom til Tal- 
linn. I den foregående week- 
end var der faldet over 10 cm 
sne i en forrygende snestorm. 
Hovedstaden Tallinn er en 
gammel dansk by - Tallinn 
betyder "danskernes by" på 
estisk - og det var jo her Dan- 
nebrog faldt ned fra himlen i 
året 1219, nærmere præcist 
den 14. juni under Valdemar 
den II Sejr's korstog i Estland. 

I den hårde vinterkulde i Tallinn arbejderflbdens folk med opsming af 
antenner på toget af kommunikationscentret. 

Vejene i byen er meget 
slidte, så der kan ikke loares 
videre hurtigt; kun hvis man 
er i besiddelse af en firehjuls 
off-roader. Det pudsige er, at 
personbilsparken er nyere end 
i Danmark, hvorimod de fle- 
ste lastbiler er mssiske og af 
ældre årgang. Indkabsmulig- 
hedeme er de samme som i 
enhver dansk loabstad. 

Arbejdet udlres 
Mandag den 20. april &b 

den litauiske minelægger VE- 
TRA Tallinn, hvor vi installe- 
rede radiokommunikations- 
udstyr om bord. Dette blev 
afsluttet 1. maj, hvor den igen 
sejlede til Litauen. Resten af 
perioden gik med at indrette 
kommunikationsskolen og 
"Baltronu-kommunikations- 
centret i de restaurerede byg- 
ninger. 
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Tak for hjælpen 
Den Kongelige Danske. 

Ambassade i Tallinn var m e  
get behj~lpelig med at fkm- ! skaffe de dele, som flåde- 

I stationen hjemme i Danmark 

Det danskeflap Danr?ebrop faldt ned fra himlen i aret 1219 
Kim 0berg besagte monumentet herfor i Tallinn. 

sendte til os. Ostpå er em- De rr<ettejMdefolkfra "Team Dannebrog" siger 
bedsmænd - ligesom man ser farvel til Tallinn efer  veludfwt arbejde. 

på film - stadig uhyggeligt 
langsommelige. Vi fra "Team 
Dannebrog" takker alle dem, Færdigt arbejde Korsar. Her var temperaturen 
som hjalp os hjemme på flå- Onsdag den 20. maj afslut- steget til 20 graders varme, 
destationen, særlig specialar- tede vi projektet, hvoreffer vi samtidig med, at vi var blevet 
bejder Johnny Henriksen på remerede  til Flådestation en stor oplevelse rigere. 
lageret. 
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Containerbaseret dykkersystem på 
GUNNAR SEIDENFADEN 

På grund af strejke på 
det civile arbejdsmarked 
strandede seværnets dyk- 
kerskib LÆS0 i en dok i 
Arhus uden mulighed for at 
kunne udfere planlagte sej- 
ladser med dykkerelever i 
0resund. For ikke a t  afbry- 
de elevernes kursus blev det 
næsten færdige container- 
baserede dykkersystem ta- 
get i anvendelse om bord på 
miljaskibet GUNNAR SEI- 
DENFADEN og dykninger- 
ne foretaget i Storebzlt. 

Af chefsergent T.Suhr, Savæmets 
Dykkerskole 

Dykkerskib i dok 
Under afvikling af kursus 

for SCUBA-dykkere i perio- 
den tirsdag den 14. april til 

torsdag den 28. maj 1998 var 
der planlagt periodisk dokning 
ved Limfjordsværftet for or- 
logskutteren LÆS0 under 
fsrste halvdel af dykkerkurset. 

Dokperioden for L E S 0  
var berammet til at være af- 
sluttet tids nok, så tilrigning af 
dykkersystemet kunne udfares 
ved "dykkerskolens udrust- 
ningskaj" på Holmen to dage, 
inden kursets dybe dykninger 
i 0resund skulle påbegyndes. 

Forsinket på grund af 
strejke 

Som bekendt udviklede det 
civile arbejdsmarkeds over- 
enskomstforhandlinger sig 
dramatisk i samme periode og 
endte med en om sig gribende 
strejke. Denne omfattede 

Da ekkerskihef LESO strandede i dok under strejken i for8ret 
blev milj~skibet GUNNAR SEIDE.VFADEN udstukket som 

fors~~gspla~orm for dykkerelever fra S m m e t s  Dykkerskole 

værfbindustrien, og smæmets 
ellers så trofaste dykkerskib 
L E S 0  blev efterladt i en dok 
i Alborg uden skrue, ror og 
bundmaling i 14 dage ud over 
det planlagte. 

Gode råd var dyre 
Gode råd var dyre. Adskil- 

lige muligheder for gennem- 
fmelse af det igangværende 
skibsdykkerkursus blev ende- 
vendt for ikke at skulle give 
eleverne den triste meddelelse 
om at afgå og s0ge om opta- 
gelse på et senere kursus. 

At anvende en anden Y- 
kutter var udelukket, da sko- 
ledykninger kræver tilstede- 
værelse af et behandl i i -  
kammer. At leje et civilt dyk- 
kerskib med de nndvendige 
faciliteter ville endvidere bli- 
ve for kostbart. 

Containerbaseret dyk- 
kersystem som altema- 
tiv 

Eneste rimelige alternativ 
til LÆS0 var at anvende det 
næsten færdige C.A.D. system 
(Containerized Air Diving sy- 
stem), der er opbygget med 
henblik på luftfornyelse af 
nerdstedt ubåd fra en af de 
to miljnenheder GUNNAR 
THORSON eller GUNNAR 
SEIDENFADEN. 

C.A.D. systemet består af i 
alt tre stk. 20 fods standard- 
containere, hvoraf de to er 
indknbt i foråret 1997 som et 
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samlet komplet godkendt 
containerbaseret luftdykkesy- 
stem. Dette er anskaffet som 
et alternativ til LÆS0's fast- 
monterede system, der i til- 
fælde af længere tids oplæg- 
ning, i forbindelse med et 
eventuel værksophold, ville 
blive nedmeldt. Med imple- 
mentering af C.A.D. systemet 
gmes det muligt at bibeholde 
såvel smærnets dykkeruddan- 
nelsesfunktion som ubådsluft- 
for-nyelsesberedskab. De to 
containere udmr et af tre 
"off-shore" kammersystemer, 
der blev bygget til- bjærg- 
ningsfirnaet E.M.Svitzer i 
1984. Sammen med disse to 
containere fulgte et mindre 
"gal-gesystem" til udsætning 
af slangedykkere på platforn. 
Dette system med dykkekurv 
er for tiden under renovering 
ved Flådestation Frederiks- 
havn. 

Den tredje 20 fods contai- 
ner i det samlede C.A.D. sy- 
stem er indkebt som store- 
scontainer til opbevaring af 
det materiel, der skal anven- 
des ved luftfornyelse af nerd- 
stedt ubåd. 

Dykkerskolen har konstru- 
eret og opbygget ubådssto- 
rescontaineren som en samlet 
komplet dykke- og ubådsluft- 
fornyelsesenhed, der stort set 
helt kan erstatte LÆS0's 
funktion. 

Containeren er udrustet 
med dykkestation for to slan- 
gedykkere med mulighed for 
TV-overvågning af fire dyk- 
kere samt udrustning til selv- 
siændig luftfornyelse af en 
wdstedt ubåd. 

Junkerkompressoren til leve 
ubiids@emet giver 

2 stk. Junkerkompressorer 
med en samlet kapacitet på i 
alt 2500 Vmin ved 250 bar le- 
verer luft til containerens tre 
luftbatterier på i alt 110.000 1. 
Udover komplette dykke- og 
luftfornyelsesstationer inde- 
holder containeren endvidere 
en tromle med den 110 meter 
lange og meget svære luftfor- 
nyelsesumbilical (ven- 
tilationslanger) til montering 
på den nerdstedte ubåd, to stk. 
dykkerumbilicals på hver 90 
meters længde samt en hy- 
draulikstation, der benyttes til 
udskiftning af den forurenede 
luft i ubåden. 

Ved en demonstration af 
systemet for 5. Eskadre på 
Flådestation Frederikshavn i 
maj tog det kun 40 minutter 
fra containeren blev åbnet, til 
luftfornyelsessystemet var 
monteret og i drift på ubåden 
SELEN. I tilrigningstiden 
indgik endvidere komplet til- 
rigning af & af containerens 

ring afhrjhyksluft til &kker- og 
1250 I/min. ved 250 bar. 

tre medbragte slangedykker- 
systemer. 

Ubådswntaineren er forsy- 
net med et BAUER luftrens- 
ningsfilter med en kapacitet 
på 3800 Vmin. og forsyner ud 
over egne tre luftbatterier 
endvidere Svitzer kammersy- 
stemets servicecontainer med 
hjtryksluft, beregnet til drift 
af behandlingskammeret samt 
to ekstra dykkestationer i 
kammercontaineren. 

Servicecontainerens sam- 
lede gasstores udwres af 3 
luftbatterier på hver 120.000 1 
luft ved 200 bar og et oxy- 
genbatteri på 40.000 1. 

Hele trykbeholdningen i 
containersystemet er på 
510.000 1. Hertil kommer et 
kompressor "backup" på 2500 
Vmin. Til sammenligning kan 
anferres, at LÆS0's samlede 
gasbeholdning er på 398.500 1 
med et kompressor "back-up" 
på 2500 Vmin. 
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Luf- og iltstores fil dykker~stemets behandlingskammer 
(136.000 l luft ved 200 bars byk og 40.000 1 ilt ved 200 bars *k) 

GUNNAR THORSON GUNNAR SEIDENFADEN i 
beordres til ~ ~ ~ d ~ f i k ~ -  Korsnr udstukket som for- 

havn sngsplatform. Der blev sam- 
tidig truffet beslutning om, at 

I med eneste rimelige mulighed for 
ning af det containerbaserede 

at gennemfnre det igangvæ- 
dykkesystem var det planlagt 

rende skibsdykkerkursus ved 
at ombordtage hele systemet 

Smærnets Dykkerskole var at 
på GUNNAR i flytte resten af kurset til Kor- 
uge 19 for at danne sig et 

sur. 
overblik over containernes 
placering på dækket. I sidste 
sjeblik blev GUNNAR 
THORSON af Ssværnets ope- 
rative Kommando beordret til 
Flådestation Frederikshavn 
for ombordtagning af det svæ- 
re ankringsgrej, der skal @re 
opankring over en mdstedt 
ubåd mulig, for herefter at 
foretage prmeudlægning af 
ankringsmateriellet. 

Dykkerkursus flyttes til 
Korsar 

For at kunne gennemfnre 
den planlagte melsesombord- 
tagning af containermateriel- 
let på et miljsskib blev 

Transport til GUNNAR 
SEIDENFADEN 

Der blev bestilt mobilkran 
og transport til i alt 4 stk. 
containere og en junkerkom- 
pressor ved Transportelemen- 
tet på Flådestation Korsnr 
samt persontransport til i alt 
14 elever og 6 instruktmer. 

blemer leses 
Det stnrste problem var at 

skaffe underbringelse til ele- 
verne med så kort varsel, men 
problemet blev lnst ved at un- 
derbringe 8 elever i passager- 

lukaferne på GUNNAR SEI- 
DENFADEN, og de sidste 6 
elever blev underbragt i hytter 
på Halskov Camping. 

Ombordtagning af con- 
tainere 

Tre dage inden dykninger- 
ne skulle påbegyndes i Store- 
bælt, blev containerne pakket 
med anselige mængder nnd- 
vendigt dykkermateriel, trans- 
porteret til Korsm og taget om 
bord på GUNNAR SEDEN- 
FADEN ved hjælp af skibets 
egen kran, der har en meget 
stor lnftekapacitet. Container- 
ne blev rigget til og luftsy- 
stemerne koblet indbyrdes, 
hvorefter de enkelte systemer 
blev afprmet og testet. Efter 
komplet funktionstest af sy- 
stemerne sikrede GUNNAR 
SEIDENFADEN'S besætning 
containere og kompressor til 
dæksbeslag ved hjzlp af spe- 
cielle containersurringer. 

Opsætning på dæk 
Opsætning af systemet på 

dækket gav kun få problemer. 
Et var, at skibets store kran 
under drejning greb fat i 
ubådsstorescontaineren og 
flyttede den en meter på 
grund af for lav fribjde. 
Dette bevirkede, at ubådscon- 
taineren måtte flyttes et par 
meter længere frem for at give 
kranen fri passage med det re- 
sultat, at der ikke, som oprin- 
delig planlagt, var plads til 
mere end den ene af de to 
wdvendige Junker-kompres- 
sorer. 

Chefen for GUNNAR 
SEDENFADEN har indstillet 
til Smzrnets Materielkom- 
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mando, at kranen far indskudt 
en ekstra ring, så den hæves 
tilstrækkeligt til at kunne pas- 
sere en 20" standardcontainer. 
Arbejdet forventes udfort un- 
der periodisk dokning af 
GUNNAR SEIDENFADEN i 
september 1998. 

Et andet mindre problem 
var at anbringe en standard- 
container på tværs af dækket, 
der runder en smule. Dette 
blev klaret med et par hava- 
rikiler under containerens ene 
ende. 

"Dybe dykninger" i Sto- 
rebælt 

Sædvanligvis opdeles ele- 
verne på dykkerskolens kur- 
sus for skibsdykkere i to hold 
efter de tre fmte  ugers un- 
dervisning, hvorefter det ene 
hold har dykninger i K~ben- 
havns havn, medens det andet 
hold udforer "dybe" dyknin- 
ger til 24 meter i 0resund. 
Efter tre dage skiftes hold. 

Af okonomiske og prakti- 
ske årsager blev dette ændret, 
så hele elevholdet på 14 ud- 
fmte de "dybe" dykninger i 
Storebælt samtidigt. 

God plads om bord på 
miljeskibet 

Forholdene for eleverne på 
GUNNAR SEIDENFADEN 
må betragtes som utroligt 
positive, når de sammenlignes 
med de knebne pladsforhold, 
der hersker på orlogskutteren 
LÆS0. 

Under opholdet på GUN- 
NAR SEIDENFADEN stod 
skibets store auditorium til 
rådighed for dykkerskolen og 

blev bmgt til såvel instruk- 
tionslokale, opholdsrum, skaf- 
fesal samt fjernsynsstue for 
eleverne om aftenen. Bade- 
forholdene for de "lidet vel- 
lugtende" dykkerelever, der 
kom ud af dragterne efter endt 
ophold i havets dyb, var gode. 
Det eneste, der eventuelt kan 
anfægtes, var manglen på et 

tarremm til vådt dykkerud- 
styr. 

En ideel platform 
Selve dykningerne fra 

GUNNAR SEIDENFADEN 
forlob stort set problemfrit 
bortset fra, at en bedre dyk- 
kerlejder end skibets egen 
kunne onskes. Et par gamle 

Udwn over miijrskibe! GL:V.VXR SE~DF:JVF.~DE~Y'~ agterdrpk 
med opsal ub6dsbjrergi?iitgssystem 
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ubenyttede beslag i agterdæk- 
ket g r  det imidlertid muligt 
at montere LÆS0's lejder, 
hvilket vil være en betydelig 
forbedring. 

GUNNAR SEIDENFA- 
DEN er i forhold til orlogskut- 
teren L E S 0  en utrolig stabil 
dykkeplatform. Såfremt ss- 
værnet anskaffer et container- 
baseret klokkedykkersystem 
af typen LS 370 fra det syd- 
afrikanske "Southem Ocea- 
nics", må miljsskibet endvi- 
dere betragtes som den mest 
ideelle luftfornyelsesplatform 
for en nsdstedt ubåd,. Dette 
system modsvarer stort set 
LÆS0's dykkesystem. Ved 
en sådan anskaffelse @res en 
luftfornyelsesoperation af en 
ubåd uafhængig af et bestemt 
skib. 

Styrbords hækanker 
En anden ting, der er nsd- 

vendig på GUNNAR SEI- 
DENFADEN i forhold til 
LÆS0, er anskaffelse af et 
styrbords hækanker, hvilket er 
en absolut nsdvendighed for 
at kunne "varpe" op i forbin- 
delse med klokkedykninger. 

Indtil man fra smæmets 
side anskaffer et sådant sy- 
stem, forbliver orlogskutteren 
L E S 0  som primær luftfor- 
nyelsesenhed i smærnet, me- 
dens GUNNAR SEIDENFA- 
DEN må indstille sig på den 
triste skæbne som komman- 
doenhedlsekundær platform 
ved en ubådsulykke. 

Startproblemer med 
containersystemet leses 

Med hensyn til problemer 
på C.A.D. systemets premiere 
på en smzemsenhed skal anf0- 
res, at luftforbindelsesslan- 
gerne mellem service- og 
kammercontaineren i lsbet af 
perioden på Storebælt, på 
grund af fejlagtige fittings- 
monteringer, begyndte at læk- 
ke mere og mere, så luftbatte- 
neme til sidst mistede mere 
end 60.000 1 luft pr. dsgn. 
Disse problemer er nu overgi- 
vet til trykluftsværkstedet på 
Flådestation Frederikshavn, 
der regner med at have Isst 
problemet inden for fa uger. 

En elektnkers behæn- 
dighed 

Et andet stsrre problem, 
der ikke stod umiddelbart til 
at Isse, var strsmforsyningen 
til ubådscontaineren. Under 
opbygningsfasen er denne 
container fejlagtigt monteret 
med et El-system beregnet til 
landforsyning hvorfor den 
ikke kunne kobles til GUN- 
NAR SEIDENFADENS 
skibssystem, men ved hjælp af 
elektrikerens behændighed 
lykkedes det at fa containe- 
rens dykkerkommunikations- 
og undervands TV-system til 
at fungere. 

En ombygning af containe- 
rens El-system fra land- til 
skibssystem vil koste ca. 
40.000 kr., en stor ekstra, men 
en absolut nsdvendig æn- 
dring. Denne ombygning fin- 
der sted i august 1998. 

Mange fordele 
Containersystemets flek- 

sibilitet er indiskutabelt. Det 
er utrolig hurtigt at tilrigge og 
nemt at transportere. I forbin- 
delse med ombordtagningen 
og klargring af systemet blev 
kun bmgt ca. 2 % time. 

Ved afrigning gik der kun 
80 min. fra ankomst til kaj, til 
systemet var losset på Trans- 
portelementets containervog- 
ne. 

Ros til Havnesektionen 
En sidste ting, der bar 

nævnes i forbindelse med den 
hastige kursusudflytning til 
Korsnr, er en inspektion 
foretaget hos Havnesektionen 
på flådestationen af det oplag- 
te svære ankringsmateriel til 
bmg ved ubådsulykke. Dette 
materiel var så velholdt, at 
det kunne skinne om kap 
med kronjuvelerne. 
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Over stok og sten i Schweiz 
I henhold til SOK Perso- 

nelbefaling nr. 811998 havde 
seværnet fået en invitation 
til deltagelse i "SWISS 
TWO DAYS MARCH" i 
Bern i perioden 9. - 10. maj 
1998. Flådestation Korser 
var reprsenteret  med del- 
tagelse af personel fra MP- 
vagten og Hoveddepot 
Vemmetofte. 

Af sergent MP &H.FrederikFen, 
Stationsafdelingen 

Opslag 
Efter at have gennemlæst 

SOK personelbefaling var vi 
nogle stykker, der fik lyst til 
at deltage i "Swiss Two Days 
March in Bern", Schweiz. Vi 
satte derfor en seddel op på 
MP-stationen i Korsar for at 
se, om der var flere, der ville 
med. Ansagningerne skulle 
stiles til Swæmets operative 
Kommando, der så skulle fo- 
restå den endelige tilmelding 
til Forsvarskommandoen. 

Der var mange ting, der 
skulle falde på plads, bl.a. 
hvordan vi kom derned, hvor 
vi skulle overnatte, hvad det 
kom til at koste, og hvad vi 
skulle have med? 

Tilmelding 
Ved henvendelse til chef- 

sergent T.Vittmp, Snrværnets 
operative Kommando, fik vi 
oplyst, at 13 personer fra s0- 
væmet havde tilmeldt sig 
marchen, og at papirerne var 

Forrestfra venstre: 
K.Svensson - MMarcher - l%F.Christensen - EMadsen (holdleder). 

Bagerst fra venstre: 
T.B.Fanejord - H.H.Frederiksen - T.C.Jorgensen - R.Chimera - 

J.B.Martinsen - TBording - D.R.Cewi 

sendt videre til Forsvarskom- 
-mandoen. Efter at have talt 
med de tilmeldte blev vi enige 
om, at seniorsergent Erik 
Madsen fra Holmen skulle 
være holdfnrer på turen, og at 
undertegnede skulle stå for 
selve transporten. 

Flere distancer 
Militax-t personel kunne 

deltage på 2 x 20 km, 2 x 30 
km eller 2 x 40 km, med 8 
kg's oppakning. 

Vi tilmeldte vores hold un- 
der navnet "Danish Navy" på 
distancen 2 x 30 km, da vi ik- 
ke vidste, hvor kuperet tmæ-  
net var. 

Hjælp fra Flådestatio- 
nen 

Vi ans~gte om lån af tje- 
nestekmeterjer til turen, og 
Chefen for Flådestation Kor- 
sm, kommandar J.F.Evald var 
så fin, at han sagde god for 
det. Chefen for Motorbre- 
Wjstjenesten, orlogskaptajn 
H.E.Andersen, var ligeledes 
meget behjælpelig med at ud- 
fylde formularer og komme 
med gode råd og vejledning i 
forbindelse med turen. 

Seniorsergent N.I. Knuts- 
son fra Marinekaserne Korsar 
var behjælpelig med udlån af 
sfiærnets nye rygsæk model 
96, og Chefen for Vagt- og 
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S o v m e t s  marchhold blev indkvarteret sammen 
med 5 mandfropyvevåbnet 

Der var 2 rastepladser pB 30 lun ruten, hvor der var rig 
mulighed for k06 af spise- og drikkevarer. 

Inspektionssektionen, orlogs- Vi besluttede i samråd, at 
kaptajn J.J.Nielsen, hjalp vi gik i den nye kampuniform 
os med at udfylde udenlandsk W84 med tjenesteskjorte til, 
rejseordre og NATO travel 
ordre. 

idet vores daglige blå M187 
ikke er særlig anvendelig til 
lange marchture. Så nu havde 
vi chancen for at teste den nye 
kampuniform og ssvæmets 
nye rygszck på en gang. 

Klar til afgang 
Den 7. maj var vi så klar til 

at tage af sted. Foruden hold- 
fmer Erik Madsen fra Holmen 
bestod marchholdet af 8 del- 
tagere fra MP-vagten på Flå- 
destation Korspr og 2 fra Ho- 
veddepot Vemmetofte. 2 
mand var faldet fra grundet 
sygdom. 

Kl. 2130 forlod vi flåde 
stationen i 2 kleinbusser for at 
&re sydover. Turen gik via 
&dby/Puttgarden - Hamburg 
- Hannover - Kasse1 - Frank- 
furt - Heidelberg - Strasbourg 
- Freiburg - Basel - Bern. Vi 
skiftedes til at b r e ,  så vi 
kunne kme hele natten. 

Defekt udstadning 
Turen forlnb dog ikke helt 

smertefrit, idet vi tabte vores 
udstndning ved Lubeck kl. 
0130. Vi måtte improvisere 
og binde den op, indtil vi på 
nzrmeste tankstation kunne fa 
ringet efter hjælp. 20 minutter 
senere kom der et fejeblad fra 
ADAC og kmte os på værk- 
sted. Udst~dningen blev md- 
t~rftigt svejset, og vi kunne 
fortsiette til Heidelberg, hvor 
vi igen måtte på værksted for 
at fa lavet udstndningen, så 
den kunne holde. I Heidelberg 
fik vi også tid til at hilse på 2 
MP-kolleger fra swæmet, 
som er udstationeret der. 
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Ankomst Bem 
Resten af turen til Bem 

forlsb uden problemer. Vi an- 
kom til stadion i Bern kl. 
1700, hvor vi fik kontakt med 
vores holdleder Erik Madsen. 

Indkvartering 
Vi blev indkvarteret sam- 

men med 5 mand fra flyve- 
våbnet. Så nu var vi 16 mand 
fra forsvaret, som var klar til 
at repræsentere Danmark. Da 
vi havde hilst på hinanden, 
var det spisetid og tid til at 
slappe af. 

1. Marchdag 
Den 9. maj kl. 0700 gik 

starten til marchen, og vi be- 
gav os ud på ruten, som var 
tilrettelagt nord for selve 
Bem. Der var 2 rastepladser 
på 30 km ruten, hvor vi kunne 
fa al det vand og sodavand, vi 
kunne drikke. Endvidere var 
det muligt at knbe noget at 
spise og drikke. Turen gik 
gennem natursknnne områder, 
hvor vi spadserede på asfalt-, 
grus-, skov- og jordveje, op 
og ned ad bakke. Da vi kom i 
mål, var der kun et par styk- 
ker, der brokkede sig over, at 
de havde ondt i fnddeme, og 
alle var ved godt mod efter de 
fnrste 30 km. 

Da vi havde hsjt solskin og 
28 grader, tog vi efter mar- 
chen sporvognen ind til by- 
midten for at shoppe lidt og 
nyde nogle velfortjente kolde 
01. 

2. Marchdag 
Den 10. maj kl. 0700 be- 

gav vi os ud på de sidste 30 

km, som var tilrettelagt syd 
for byen. Allerede fra start var 
der nogle, der var dårligt gå- 
ende; de smme ben fra gårs- 
dagen giorde stadig ondt. Det 
var stadig meget varmt, så 
sveden kom frem på panden. 
Turen gik ligesom på farste- 
dagen på skiftende underlag 
gennem skov, langs floder og 
naturshne områder. 

Men der kommer altid en 
regning, der skal betales, når 
man ikke har trznet tilstræk- 
keligt. Alle på holdet gennem- 
fsrte også andendagen, men 
flere havde store problemer 
med vabler og meget nmme 
ben. 

Hjemturen 
Efter et godt brusebad og 

noget mad M e  vi fra Bem 
kl. 1600 med kurs mod Dan- 
mark. Turen gik ligesom ud- 
turen i et stræk, kun afbrudt af 
små pauser. Kl. 0630 den 11 
maj kmte vi gennem vagten 
til Flådestation Korsar. 

T.C.J~rgensen og T.  Bording er 
glade for, at de er tletp8 

mallinien i Bern 

Hjemturen var forlnbet fint, 
uden uheld. 

Tak for hjzlpen 
Marchholdet vil gerne be- 

nytte lejligheden til at takke 
Chefen for Flådestation Kor- 
s kommandsr J.F.Evald, 

Kort tiltrmgt hvil i det grgnne. 
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Chefen for Motorkmetajsfor- 
valtningen, orlogskaptajn 
H.E.Andersen, Chefen for 
Vagt- og Inspektionssektio- 
nen, orlogskaptajn J.J.Nielsen, 
chefsergent T.Vittrup, Ssvær- 
nets operative Kommando og 
seniorsergent N.I.Knutsson, 
Marinekaseme Korsm for den 
hjælp og vejledning hver især 
har ydet og således medvirket 
til, at turen blev en succes. 

Næste år 
I 1999 er det 40. gang mar- 

chen i Schweiz arrangeres, så 
vi håber, at ssvzmet også til 
den tid er godt repræsenteret. 

Flyvevåbnets STINGER 
på flådestationen 

Eskadrille 574 blev opret- 
tet i juni 1996 med det for- 
mål at uddanne personel til 
flyvevåbnets STINGER-sy- 
stem, bl.a. kommende linie- 
o f f~cee r  i flyvevåbnet. Ele- 
verne bliver uddannet som 
Tactical Control Off~cers, og 
uddannelsen indeholder 
bl.a. rekognoscering for ind- 
sættelse af og operationer på 
systemet. 

Uddannelsen afsluttes 
med en evelse, hvor eleverne 
bliver prevet i disse funkti- 
oner, og melsen for det nu- 
vzrende hold inkluderede 
bl.a. en deployering til Flå- 
destation Korssr, som vel- 
villigt havde stillet plads til 
rådighed. 

Af premierlsjinant S.V.Jensen, 
Eskadrille 574 

0velsen er bygget op over 
et antal forlab, som starter 
med afsendelse af et rekog- 
nosceringshold, der har til op- 
gave dels at rekognoscere for 
placeringen af de enkelte 
komponenter i området, og 
dels -at lede den efterfnlgen& 

kolonne på plads i området. 
Derefter gennemfares en sy- 
stemopbring, som sigter 
mod, at enheden skal være 
kiar til at operere så hurtigt 
som muligt. I den efterfnlgen- 
de periode træner eleverne 
operationer i systemets kon- 
trolvogne ved at gennemfare 
en simuleret luftkamp. 

0velsen forlnb tilfredsstil- 
lende, og det fmste hold 
STINGER-uddannede linie- 
officerer påbegynder nu deres 
uddannelse på officersskole. 

~skadrilie 574 mskede at 
deployere til flådestationen, 
da en af de opgaver, flyve- 
våbnet~ STINGER-system 
bl.a. skal kunne lase, er nær- 
luftforsvar af havne og andre 
vitale objekter. Dette kunne 
evt. ske i samarbejde med sa- 
væmets nærluftforsvar, hvil- 
ket betyder, at et fremtidigt 
samarbejde måske skal etable- 
res. 

Der skal derfor lyde en stor 
tak fra Eskadrille 574 for lån 
af området, og vi håber, at vi 
må komme tilbage senere. 
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Kontorelev på flådestationen 
- en god og spændende uddannelse 

Kontoreleverne Lone 
Larsen og Lasse Hansen af- 
sluttede deres elevtid ved 
Flådestation Korsar den 31. 
august 1998 efter en læretid 
på 2 år. Efterfelgende be- 
skriver de, hvordan de har 
oplevet at  være elev på flå- 
destationen, hvor de har 
fulgt en all-round elevplan. 

Af kontoreleverne Lone Lusen 
og Lasse Hansen 

selsvikariat ved Autoværkste- 
det til slutningen af marts 
1999, medens Lasse vil ud og 
sage efter nye græsgange. 

Evaluering 
Nå, men vores tilstedevæ- 

relse på flådestationen har nok 
ikke gået manges næser forbi, 
og derfor mener vi, at vi igen- 
nem Flåden i Korsm kan lave 
den evaluering, som har 
mandet. både fra vores side. 

i arkiverne fandt vi frem til 
den dag, hvor vi invaderede 
Flådestation Korsar - den 2. 
september 1996. Vi startede 
hos HK-tillidsrepræsentant 
Annie Leerhoff, underskrev 
nogle papirer hos Alice Mik- 
kelsen på Personelkontoret og 
blev derefter sendt rundt til 
henholdsvis Postkontoret og 
Omstillingen. Omstillingen 
var måske ikke lige den bed- 
ste start, da det er begrænset, 

Efter at have været kon- men også fra flådestationen. hvor meget man kan lave der. 
Til det skal det siges, at Tek- Vi har dog diskuteret intro- 

torelever ved Flådestation 
Korsar i 2 år er det ved bla- 

nisk Afdeling som den eneste dukhmen med de ansvarlige 

dets redigering ved at være 
afdeling allerede har evalueret for vores elevplan og faet =n- 
os. dret denne for de nye elever. 

sidste time for os. Inden folk Flådestationen er i gang med 
får tårer i ~jnene eller klapper 

~ ~ t ~ ~ d ~ k t i ~ ~ ~ ~  på flå- en stor udvikling på elevom- 
i hænderne ved udsigten til at rådet, så vores mening talte 
slippe af med os, kan vi tilfa- destationen 

Ved et historisk tilbageblik meget. 
je, at Lone har faet et bar- Som de fleste sikkert ved. 

består flådestationens ordvalg 

Efrer endt leretid f0ler kontoreleverne Lone Larsen og Lasse Hansen 
sig godt rustet til at begive sig udpå arbejdsmarkedet 

., 
for det meste af forkortelser, 
hvilket man hurtig lærer hos 
Helene og Ole-Bent i Posttje- 
nesten. Desuden er Ole-Bent 
perfekt til at fo-lle om flå- 
destationen generelt, dens hi- 
storie osv. 

En travl begyndelse 
Efter 2 ugers introduktion 

startede vores egentlige ud- 
dannelse. Lasse startede ved 
Forsyningsafdelingen, medens 
Lone kom til Etablissements- 
forvaltningen. Det skal lige 
siges, at Etablissementsfor- 
valtningen er et svært ord at 
sige i telefonen de farste par 
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Med hensyn til elevplaner 
blev der endnu engang lyttet 
til vores ideer, og det er en 
dejlig fornemmelse at blive 
værdsat på lige fod med de 
andre, selv om man "kun" er 

De afdelinger, som vi har 
arbejdet ved, har alle kontor- 
relateret arbejde, som tilsam- 
men får flådestationen til at gå 

Administrationsafdelin- 

I Administrationsafdelin- 
gen har vi haft fomnjelsen af 
lnnkontoret, bogholderiet, 

Alle indkob kontrolleres afLasse fOr betaling kassen samt sekretariatet, som 
udgar lm, nkonomi, den faste 

gange. Det var her Lone fnrste Elever må ikke have postgang og er knudepunkt til 
gang mradte den tidligere Chef - overarbejde, resten af flådestationen. I 
for Stationsafdelingen, kom- - sidde alene, Administrationsafdelingen 
mandnrkaptajn L.H. Skone, - have noget befinder personelkontoret sig 
som efter et par overvejelser Vi kan vist rolig sige, at de også., men vi fik desværre ik- 
hev hende med ned på Sekre- 3 regler aldrig blev overholdt!! ke lov til at v=re hvil- 
taxiatet, som på det tidspunkt ken specifik grund ved vi ik- 
befandt sig i "verdens ende", Man er ikke "kun" elev ke. Det skal lige tilfOjes, at 
for-at hjælpe til. på flådestationen Administrationsafdelingen er 

Lasse fik også sit at se til i Efter at have vzret på flå- den afdeling, hvor vi har til- 
Fors~ningsafde'ingeny da der destationen i et stykke tid blev bragt mest tid, nemlig 10 må- 
var ferie og barsel i afdelin- vi hurtigt berygtet, selvom vi neder. 
gen. Tillige med var Adam, et par gange måtte gnre de 
som er leder af Genforsy- enkelte kontorer opmzrk- Forsyningsafdelingen 
ningselementet, i gang med at somme på, at vi altså kom hen Under Forsyningsafdelin- 
Starte et nyt indbbssystem til dem i nzste uge. Et af gen brer og Op, så her Lasse kastet ud problemerne har "=ret, at vo- genforsyningselement, henin- 
i det hele fra fnrste dag. res elevplan hang hos de re- der handels- og lokalindkab, 

Dette er en af flådestatio- spektive chefer, som ikke samt og gen- 
nem maske "stzrke" sider, at skulle oplzre os, mens perso- nemgangslager, ~ f d ~ l i ~ ~ ~ ~  
de ikke er bange for, at en nalet P& konto~me, hvor vi snrger for forsyninger til flå- 
elev sagtens kan Overtage en skulle vzre, ikke anede, at vi destationens vzrksteder, men 
assistents overassistents eksisterede. Dette har vi dog er også sammen med ~ ~ k ~ i ~ k  

i en ko*ere penode. faet rettet op på ved selv at ~ f d ~ l i ~ ~  den afdeling, som 
Med dette kmker vi på give besked på kontorerne og h, stsrst kan* eska- 
vores dag, hvor vi fik samtidig rette i de nye elev- dreme, der jo befinder sig i 
grundregler at rette os efter: stueetagen i bygning 16. 
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Endvidere fik vi lov til at 
besage Smæmets Publikati- 
onsforvaltning en måneds tid, 
bare lige for at snuse lidt til de 
mange bogreoler. Og der er 
sandelig mange, skulle vi lige 
hilse og sige. Desuden var vi 
begge med ude og ksre med 
kurereme både til Syd- og 
Nordsjælland. Dette gav os 
mulighed for at se nogle af de 
andre tjenestesteder, som vi 
ellers ikke ville have set. 

Teknisk Afdeling 
I Teknisk Afdeling har vi 

ordrekontoret samt værk- 
stedsplanlægningselementet 
og værksteder. Her har vi 
desuden også tilbragt en tid 
ved motorværkstedet og auto- 
værkstedet samt i Elektronik- 
sektionen. Det var meget inte- 
ressant at være på et værksted, 
så man også får set, hvad der 
foregår derude. Man skal dog 
lige vænne sig, i hvert fald 
som hunksn, til den omgangs- 
tone der er de steder, hvor der 
er flest mandlige medarbejde- 
re. Det var dog ikke det helt 
store problem, når man til ti- 
der kan være bare en lille 
smule rapkæftet selv. 

Stationsafdelingen 
I Stationsafdelingen har vi 

været ved Etablissementsfor- 
valtningen og Motorhemjs- 
forvaltningen. 

Etablissementsforvaltnin- 
gen varetager hovedsageligt 
vedligeholdelse af bygninger 
og g r m e  arealer, g e n b ~ g  og 
renovation samt indbb af 
kontormaterialer til hele flå- 
destationen. Disse arbejdsom- 
råder omfatter både kontor- 

personale, rengaringsdamer 
og kasemearbejdere. Etablis- 
sementsforvaltningen beskæf- 
tiger sig mere udendars end 
med alm. "kontorarbejde" - i 
modsætning til andre sektio- 
ner. 

Ved Motorkmetajsforvalt- 
ningen består arbejdet hoved- 
sageligt med, ja - biler. Det 
"sjoveste" her har nok været 
at læse folks uheldsrapporter 
igennem, der, som beskrevet i 
Flåden i Korsm nr. 2, ikke al- 
tid er lige heldige. Her arbej- 
der man for det meste sam- 
men med forsikringsselskaber 
og autoværkstedet, som repa- 
rerer vores egne biler. Des- 
uden var Motorksretajsfor- 
valtningen det ene af to ar- 
bejdssteder, hvor vi fik prmet 
at arbejde med AV3. 

Det var meningen, at vi i 
Stationsafdelingen kun skulle 
være ved Etablissementsfor- 

valtningen og Motorhetajs- 
forvaltningen, men Lone har 
herudover været 1 måned hos 
Jannie ved Stationsafdelin- 
gens Kontrolpunkt. Her er det 
for det meste sekretærarbejde, 
og der er rigeligt af det. I den 
forbindelse var hun en dag 
med Jannie i Havarikommis- 
sionen grundet kommandar 
J.F.Evalds formandspost her- 
for. Det var faktisk meget 
spændende at komme ind på 
Holmen og se en anden ar- 
bejdsplads, som har relationer 
til flådestationen. 

Desuden har Lone været 1 
måned ved Militærpolitiet, 
hvor der bliver lavet lidt mere 
end bare vinket biler igennem 
porten. I tiden hos Lederen af 
Militærpolitielementet, se- 
niorsergent K.Slaarup, blev 
der produceret en beman- 
dingsrapport, ryddet op i flå- 
destationens ordrebog, tastet 

Lone i gang med at behandlefakturaer i Indk0bselementet 
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Lone og Lasse takker afved e17 

AV3 planlægning for et helt 
år samt skrevet diverse skri- 
velser. Så der er rigeligt at la- 
ve til skuffelse for nogen. 

Lærerigt og inspireren- 
de 

Det var så lidt omkring de 
afdelinger, vi har været rundt 
hos. 

Det har været lærerigt og 
inspirerende at komme så me- 
get rundt, som vi har været, 
og det er en hel klar fordel at 
vide så meget som muligt om 
afdelingerne samt falge sam- 
arbejdet imellem dem. 

reception i cafeteriet sidst p8 dageil 

Til tider har det dog også 
været stressende lige at lære 
det ene for så at flytte videre 
til en anden afdeling med en 
hel anden arbejdsgang. Men 
hvis man skal nå det hele på 2 
år, er det den eneste måde at 
gnre det på. 

Kontorpersonalet er for det 
meste gode til at lzre fra sig 
og er heldigvis ikke bange for 
at overlade deres arbejde til 
os. Dette har derfor gjort os 
mere selvstændige både per- 
sonligt, men også arhejds- 
mzssigt. Desuden påvirker 
det også ledelsen i de forskel- 

lige afdelinger, som ikke har 
tmet med at give os flere ar- 
bejdsopgaver - også spænden- 
de, der ikke kun betegnes som 
"elevarbejde". Vi har ligele- 
des været så heldige ikke at 
skulle deltage i skoleophold, 
som de nye elever, der også 
skal op til afsluttende fagpra- 
ver med chance for at dum- 
pe! ! 

Godt rustet 
Alt i alt har vores uddan- 

nelse været de 2 år værd, og 
vi ferler os godt rustet til at 
begive os ud i det private, 
men også med en mulighed 
for at fortsætte i det offentlige 
arbejde. 

Vi er ligeledes sikre på, at 
flådestationen hurtigt bliver 
en attraktiv uddannelsesplads 
med den udvikling, som den 
har gennemgået på bare 2 år. 

Tak 
Vi vil her igennem gerne 

sige tak til alle de mennesker, 
vi har madt, og som har hjul- 
pet os med at fa 2 spamdende 
år ved Flådestation Korsar. 

Har du en god historie, så kontakt venligst en af redaktionsmedarbejderne 
for ai få denne bragt i F ~ D E N  i Korsor. 

Redaktionens fotograf m så vidt muligt behjekelig med billedmatenenale 
Hvis du ligger inde med et billede, som kan bruges som forside, herer vi også gerne fra dig. 
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Arets 
Sommer- 

Fredag den 14. august 
bed Seværnet i Korser vel- 
kommen til årets sommer- 
fest. Festkomitkn havde 
gjort forarbejdet perfekt, 
vejret var fint og 300 for- 
ventningsfulde deltagere var 
medt op ved arrangemen- 
tets start kl. 1800. 

Af kaptajnlnjtnant Christian Jen- 
sen, 2. Eskadre 

Chefenfor Flddestation Kors0r 
byder velkommen 

..... - 
"Far og S0n" 

Velkommen iscenesat et ridderspil om en 
Chefen for Flådestation prinsesse, som sædvanen tro 

Kors~r,  kommandm J.F. ikke kunne fa den, hun ville 
Evald, bOd velkommen og have, men måtte tage den, der 
overgav herefter ordet til afte- blev tilbage efter en dramatisk 
nens konferencier. fegtescene. Aftenens konfe- 

rencier agerede bugtaler. og 

Underholdning havde svært ved at styre sin 

Under spisningen var der 
arrangeret diverse under- 
holdningsmæssige indslag. 
Der blev sunget om det sven- 
ske skib "Albertina", om 
"Koen" og "Tyren", og med 
hjælp fra publikum blev der 
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Og dansen gik.. 
Efter f~llessang trådte af- 

tenens band "Mike Papa" på 
scenen og spillede med stor 
professionalisme melodier, 
som kunne få deltagerne til at 
slide på dansegulvet Det 
veltilrettelagte arrangement 
sluttede kl. 0100. 

M k e  Papa Band for fuld udbles- 
ning 

Mike Papa Band kunne nok@ deltagerne til at slide på dansegulvet 
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Danmarksmestre i golf 
Af afdelingsleder Kim Ande-, Chef for Admini- deltog i, må resultatet siges at være meget til- 
strationsafdeiingen fredsstillende. 

Smærnets Idrætsforening Korserrs golfud- 
valg fik i uge 35 to officielle danmarksmestre 
ved Dansk Militært Idrætsforbunds turnering i 
golf for hold. Mestrene, som ses på billedet, er 
materielassistent Henrik Jellinghof, Motor- 
værkstedet og specialarbejder Michael Chri- 
stoffersen, autoværkstedet. Begge deltog sam- 
men med afdelingsleder Kim Andersen i Dansk 
Militært Idrætsforbunds mesterskab, som blev 
&oldt på golfbanen ved Lillebælt - en bane, 
som næsten kan betegnes som en "links" bane. 
Hele turneringen foregik i flot solskinsvejr, og 
man mærkede ikke meget til blæsten. De to 
vindere spillede meget stabilt golf. 

Efter at begge på holdet ferrstedagen næsten 
spillede op til deres bedste, henholdsvis 84 og 
87 slag, blev sejren endelig, da Henrik gik en 
runde på 80 slag bmtto. Michael gik runden i 
83 slag. Resultatet var samlet 2 slag bedre end 
Smærnets Idrætsforening Frederikshavn. Den- 
ne flotte mnde fmte også til, at Henrik vandt 
fredagens netto slagspilskonkurrence. Indivi- 
duelt blev resultatet: Michael 167 slag, Henrik 
168 slag og Kim 177 slag. 

Da dette var den fnrste turnering som S0- 

iMchae1 Christoffersen og Henrik Jellinphofydede 
en pot prcestution under turneringen i go(f for hold 

værnets Idrætsforening Korsnrs golfudvalg 

FLADEN I KORS0R udsendes iil alle medarbejdere på Flådestation Korskir med underlagte hoveddepoter samt per- 
sonellet i 2. og 4. Eskadre. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i smæmet samt til Korsar 
Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt a 1300 eksemplarer. 

Indlzg til nzeste blad skal være redaktionen i hzende 
senest 12. november 1998. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller forkorte indlæg. 
Stof fra dette blad kan iiit anvendes. 
Der skal blot kildehenvises. 
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