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Alle sejl var sat 
da NATO's Militaerkomité bessgte Flåden i Korssr 

I forbindelse med NATO's 
Milita?rkomités beseg ved 
Flåden i Korser den 15. sep- 
tember 1998 demonstrerede 
sova?rnet en bred vifte af 
STANDARD FLEX koncep- 
tets mange muligheder. 

Af kaptajulejtnant Kurt Hede- 
gaard, 2. Eskadre 

De 16 NATO-landes for- 
svarschefer og deres ledsagere 
var i Danmark i anden sam- 
menhæng, men benyttede lej- 
ligheden til at afizgge besgg 
ved flere af forsvarets tjene- 
stesteder. Der var ikke alene 
taie om en flot demonstration, NATO$ Militarkomitefik en grundig orientering 

men også om en absolut in- af kaptajnl0jlnant J.K.T.Petersen, fg. Cheffor HAJEN. 

struktiv demonstration. 

Program udarbejdes 
Igennem lzngere tid havde 

2. Eskadre, 3. Eskadre, 4. 
Eskadre og flådestationen i 
samarbejde udarbejdet et pro- 
gram for besgget, der i ho- 
vedtræk indeholdt en onente- 
ring ved Chefen for Sevzr- 
nets operative Kommando, 
frokost i enhederne og rund- 
visningldemonstration i fire 
STANDARD FLEX enheder. 

Fremvisning af enheder 
4 forskellige koniiguratio- 

ner af STANDARD FLEX 
300 enheder. henholdsvis 
m ~ d - ,  kam-, ASW- (ubåde Personel på M E N  dernoitsherer undervandsdrone, 

jager) og MCM- (minijager) der bl.a. er i stand til atfinde udlagte minerpå havbunden. 
Undervandsdronen er udslyret med T-kamera, 

enhed, var placeret ved Syd- som videresender o~taeelserne til moder.vkihef. 
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Skibschefer og et antal nggle- 
personer var travlt beskæftiget 
med at "tegne og fortælle" om 
enhedemes mange funktioner. 
Eksempelvis kan nævnes mi- 
nejagerens demonstration af 
undervandsdronen, som an- 
vendes i forbindelse med iden- 
tifikation og neutralisering af 
miner på havbunden. Sidst 
men ikke mindst skal nævnes 
Den Mobile Logistikenhed's 
store indsats ved skift af bl.a. 
torpedorgr og ASMD- (missil) 
container. 

Frokost i telt 
Velkomst og indledende 

orientering af de besogende 
foregik i "skaffetiden" i flåde- 
stationens cafeteria. Ved hjælp 
af opstillede telte lykkedes det 
at bespise flådestationens 0-7- 
rige personel. 

Stor indsats 
Fladestationens militærpo- 

liti udf0rte et stort arbejde 
med afspærringer og omdiri- 
gering af tra£ikken under be- 

I dagens anledning var SVÆRDFISKEN udrustet som minelregger. s0get. 
@velsesminer ombordfages ved Sydkajen. I alt var det en dae med an- 

Der g6s t11 mnkronerne ifrokustreltet. 

derledes h0j aktiviterpå flåde- 
stationen. Alie var glade for et 
professionelt afviklet bes0g. 

V d e r n e  efter den 
vellykkede demonstration. 
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Motorsektionen - i en brydningstid 

Motorsekiionen er en af seks 
sektioner, som Teknisk Af- 
deling består af. Sektionen 
er forholdsvis ny, d a  den 
som noget af det sidste blev 
besluttet udflyttet i forbin- 
delse med udflytniogen fra 
Holmen. 
Den 19. juli 1996 afholdt 
Motorsektionen officiel ind- 
vielse af lokaliteterne på De- 
pot Noret, nzrrnere bestemt 
vzrksteds- og kontorfacilite- 
terne i bygning 7 samt pr0- 
vestandsfaciliteterne i byg- 
ning 9. 

Af overværkmester Niels Chr. 
Nielsen, Chef for Motonektionen 

Intern samarbejdsaftale 
Motorsektionens eksistens- 

grundlag har sit udgangspunkt 
i "Intern Samarbejdsaftale Nr. 
486194 vedrerende SOVER- 
NETS MOTORVEDLIGE- 
HOLDELSE ved Flådestation 
Kors@. Aftalen er opdelt i 
grupper, som omhandler ne- 
denstående opdeling med hen- 
syn til reparation og vedlige- 
holdelse: 

Gmaoe 1 - Gasturbiner: 
- Rolis-Royce Proteus. 
- General Electnc LM 

500. 
- General Electnc LM 

2500. 

Gruooe 2 - Bitvdende 
dieselmotorer: 
- MTU. 
- MTUILeopard. 

Provestanden har gennemg5ef en ombygnrng. Her ses Le~fLarsen ved 
den nye vandbremse KAHN, der allerede er omditbf fil "Mor-Karen'! 

Fremover skal bl.a. M500  turbiner testespå bremsen. 

Gruooe 3 - Konventio- Gruooe 4 - Gear. kobl i -  
nelle motorer: ger, reeulatorer. brznd- 
- MWM type TBD 232 stofudstvr: 

V12 (TO både). - ZF gear. 
- Mariner m.m. påhængs- - Men gear. 

motorer. - SSS koblinger. 
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Motorsektionens nye BOSCH testbank for hrrendstoJudsfvr betjenes her af 
Jesper Johansen og Lars Hansen. 

- BOSCH, CAV m.m. 
brændstofpumper. 

- Diverse bnendstofventi- 
ler. 

Organisation 
Med udgangspunkt i oven- 

stående er sektionen organi- 
satorisk opdelt i fem elementer 
med en værkmester som an- 
svarlig leder. De fem elemen- 
ter er Driftselementet vlværk- 
mester P.Lausen, Gastur- 
bmeelementet vlværkmester J. 
Laursen, Kampvogns-, Ubåds- 
og Regulatorelementet v/ 
værkmester H.E.Olsen, Prove- 
standselementet v/pr@veme- 
ster K.U.Lassen og MTU-Die- 
seimotor-, Gear- og Brænd- 
stofelementet vlværkmester 
KHansen. 

Opgaver for private 
firmaer 

Ud over de her beskrevne 
opgaver har Motorsektionen 
også mulighed for at udfore 
eksterne opgaver for private 

firmaer i et begrænset omfang. 
Denne grænse er bestemt af 
ékonomi og konkurrenceklau- 
SUL 0konomien i sådanne op- 
gaver er bestemt af de for ti- 
den gældende statslige regler 
for offentlig af?egning m.m., 
og konkurrenceklausulen går 
på, at den ydelse, vi kan udfo- 
re, ikke umiddelbart kan udfé- 
res af et tilsvarende privat fir- 
ma. Som eksempel kan næv- 
nes afprévnuig/test af gastur- 
binerldieseimotorer på prove- 
plan. Der er ikke private fir- 
maer i Danmark, der kan mat- 
che denne opgave, hvorfor vi 
på dette område vil holde os 
inden for Idausulen. 

Nyt unikt udstyr 
Som det fremgår af indled- 

ningen, beskæftiger vi os også 
med bndstofudstyr. I august 
måned fik vi en BOSCH 
testbænk EPS 8071815 som 
erstatning for nedslidt udstyr 
til kalibrering og test af 
brændstofpumper. Det er et 
unikt udstyr baseret på og sty- 

ret af EDB-teknik. Dette giver 
en sikker doku-mentation, og 
miljémæssigt er udstyret også 
en klar forbedring. Det er en 
investering på ca. 1 d kro- 
ner, der er foretaget af Sévær- 
nets Materielkommando. Pri- 
sen alene er sikkert årsagen tii, 
at der kun findes én af slagsen 
i Danmark. 

Besparelser i ssvæniet 
Når det samlede forsvar 

skal spare, mærker séværnet 
og dermed Motorsektionen 
også folgerne af de tilpasnin- 
ger, der s0ges opnået i organi- 
sationen. Der, hvor vi har 
mærket tilpasningen tydeligst, 
er på sektionens eget penge- 
budget. Det er for os som an- 
dre vanskeligt at budgettere 
med reduktioner i budgettet. 

Et andet mærkbart omuåde 
er på turbineområdet, hvor vi 
har konstateret en mærkbar 
reduktion i arbejdsmængden 
på Proteus Turbinen ti1 WIL- 
LEMOES-klassen. 

Da visionerne og tankerne 
for, hvilke opgaverlarbejds- 
områder de tekniske afdelinger 
på de to flådestationer i frem- 
tiden skai beskæftige sig med, 
er fastlagte, efterlyser Motor- 
sektionen en udmelding fra 
SØvæmets Materielkommando 
om, hvor den fremtidige servi- 
cering af General Electric 
LM500 turbine skal foregå. 
Denne eventuelle arbejds- 
mængde kunne erstatte reduk- 
tionen som ovenfor beskrevet. 
Da der i forvejen er penge- 
knaphed, er det et spérgsmal 
om, hvorvidt man overhovedet 
har råd til at undlade at fore- 
tage den nédvendige investe- 
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ring i eget værkstedsudstyr og 
uddanneise. 

Det er yderst vigtigt at fast- 
slå, at vi kun får og betaler for 
den serviceydelse, vi har be- 
skrevet for leverandgiren. Per- 
sonligt tror jeg, at fremtiden 
vil afslgire en stor utilstrække- 
lighed i disse beskrivelser, og 
hermed er det gikonomeme i 
Sgivæmets Materielkommando 
og dermed de tekniske afde- 
iinger på flådestationerne, som 
far store problemer med at 
servicere enhederne tilfreds- 
stillende. 

Forventninger til frem- 
tiden 

At forventningerne til 
fremtiden er blandede, signale- 
rer blot, at perioden, vi befm- 
der os i, er en brydningstid. Vi 
står i sgvæmet over for en 
forandringernes tid. 

Motorsektionen er en 
spzndende arbejdsplads med 
dygtige og velmotiverede med- 
arbejdere. Der er en forholds- 
vis lav gennemsnitsalder, og i 
sektionen er der en vilje til at 
deltage i en lgbende udvikling 
af produktion og mal 

Arbejdsområder uddy- 
bes i næste blad 

I kommende udgaver af 
"Flåden i Korsgir" vil en uddy- 
bende beskrivelse af sektio- 
nens arbejdsområder blive be- 
lyst. 

I forbindelse med ombygningen afprovestanden har der også 
forestået et stort arbejde på det elektriske område. 

Alt mekanisk og elektrisk arbejde er foretaget af eget personel. 
På billedet ses Soren fra Elvarkstedet i gang med dokumentationen. 
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Kirkeskibe skal også på "verft" 

Kirkeskibet Justitia boeres ind i Sct. Hans Kirke i Stege afpersonelfra 
Marinekaserne Korsar. Forrest i processionen pastor Ole Thybo Hansen 

og Formanden far Justitia$oreningen, Torben S k d l e k .  

Omkring april måned 1998 
kom ordren på, at Marine- 
kaserne Korsar skulle stille 6 
menige og en fajtnant til den 
ceremonielle handling ved 
genophængningen af kirke 
skibet Justitia i Sct. Hans 
Kirke i Stege. 

Af lejtnant af reserven Rune 
Hauge Jakobsen, Marinekaseme 
Korsor 

Kirkeskib på "værft" 
Da Justitia i 1718 blev 

skænket til kirken af  matros 
Hans Larsen, dannede man en 
forening, som skulle stå for, at 
skibet hvert 10. år blev sendt 
på "værft" for at blive repare- 
ret og restaureret. Når skibet 
så var klar til at blive hængt 

op, dannede man et optog 
igennem byen og bar skibet 
den korte tur fra "værftet" og 
til kirken. 

Afgang mod Stege 
Lerdag den 5. september 

1998 kl. 0900 - 280 år efter at 
Justitia blev bygget - kerte 
undertegnede og 6 væmeplig- 
tige menige fra K0benham 
Hovedbanegård med mal i 
Stege. Vi havde lånt en af se- 
væmets buslet'er og var på vej 
til den sidste ophængning af 
Justitia i dette århundrede. 

Ca. 2 timer senere ankom 
det lille selskab til Stege. Vi 
var klædt i vores fineste og 
nypressede sevæmsuniform, 
og stevler og sko var så gejle- 

de, at selv garderne ville blive 
grenne af misundelse. På par- 
keringspladsen ved lystbåde- 
havnen holdt S0væmets Tam- 
burkorps' bus parkeret, så vi 
svingede ind ved siden af. 

Velkomst og instruktion 
Da vi steg ud af bilen, blev 

vi hilst velkommen af kontakt- 
personen for Justitia-for- 
eningen, Henrik Christiansen. 
Vi blev enige om, at de meni- 
ge skulle afvente i Stege Sejl- 
kiubs klubhus, hvor frokosten 
skulle nydes, imens vi gik m- 
ten igennem op til rådhuset og 
herfra videre til kirken. På vei ., 
rundt på ruten blev jeg instrue- 
ret i, hvorledes det hele skulle 
foregå, og Henrik foreslog, at 
jeg skulle tage kommandoen 
over optoget, eftersom det var 
nogle år siden, han havde væ- 
ret inde at "springe". 

Selve optoget skuile bestå 
af Soværnets Tamburkorps 
som fortrop, derefter de 6 me- 
nige fra Marinekaseme Kor- 
ser, som skulle bære skibet, og 
til sidst ca. 15 fanebærere fra 
de lokale foreninger. 

De indledende forbere- 
delser 

Efter at have indtaget en 
udmærket frokost gik vi ud for 
at tage imod skibet, som kom 
kerende fra "værftet" på en 
trailer. Da vi havde leftet ski- 
bet ned af traileren, afprevede 
vi, hvordan vi skulle hæve og 
sænke båren, som skibet var 
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monteret på, uden at det kom 
ud af balance. Selve skibet var 
monteret på en sortmalet træ- 
båre, og ned over skibet var 
der så sat en kasse bestående 
af gennemsigtig plastic til at 
beskytte det mod vind og vejr. 

Til at bære Justitia var der 
en mand i hvert hjgme af bå- 
ren og en på hver side med et 
reb gjort fast i toppen af kas- 
sen til at stabilisere skibet. 

Optog igennem byen 
Endelig blev det tid til at 

formere optoget. Vi linede op 
bag ved Tamburkorpset, og 
der blev givet en kort instnik- 
tion til fanebærerne om de mi- 
litære kommandoer. Da d e  så 
ud til at være på plads, og der 
blev givet tegn fra Henrik 
Christiansen, kommanderede 
jeg processionen i ret og hgjre 
om, og efter et klarsignal fra 
tamburmajoren satte jeg pro- 
cessionen i march. 

Processionen marcherede 
flot og problemfrit op igennem 
byen i takt til Tamburkorpsets 
trommer. Fgrste stop var råd- 
huspladsen, hvor der blev 
holdt taler af bLa. byens 
borgmester. 

Ventede på præsten 
Herefter fortsatte vi ned til 

Sct. Hans Kirke (Stege kirke), 
hvor vi gjorde holdt foran kir- 
ked0ren. Her trak faneborgen 
frem og dannede espalier mel- 
lem kirkedgren og Justitia. 

Der var blevet lavet en me- 
get naje tidsplan, men af en 
eiier anden grund var vi an- 
kommet til kirken knap 10 mi- 

Thybo Hansen ikke var helt 
parat til at modtage os, så vi 
ventede udenfor, medens 
Tamburkorpset gav endnu et 
nummer. 

Ceremonien begynder 
Endelig kom præsten frem i 

dgråbningen, og den lille dia- 
log mellem formanden for Ju- 
stitia-foreningen, Torben 
Skærbæk, og præsten kunne 
begynde. Dialogen var som et 
lille skuespil og har været 
brugt til formalet siden tider- 
nes morgen. 

Efter den liiie optræden 
blev der sagt god for, at vi 
kunne træde ind i kirken. In- 
den for kirked0ren blev k- 
skyttelseskassen taget af, og 
der blev flcijtet "Giv agt" i 
bådsmandspiben af Henrik 
Christiansen. Orglet begyndte 
at spiiie indtogsmarchen 
hyldesthymnen, og vi bar ski- 

bet op igennem kirken til plad- 
sen, hvor det skulle hænges 
op. Her lod vi to fagfoik sgrge 
for, at skibet blev hævet, og vi 
satte os ind på bænkene. 

Tak til alle deltagere 
Til slut holdt præsten en 

gudstjeneste, hvor der blev 
fortalt lidt om skibets historie, 
og d e ,  der havde været med i 
arrangementet, blev takket 
mange gange. 

Da gudstjenesten var slut, 
sagde vi farvel til Henrik Chri- 
stiansen, og han takkede man- 
ge gange, fordi vi ville være 
med. 

En god og oalevelsesrig 
U U - 

dag 
På vej hjem til Kgbenhavn 

var vi d e  enige om, at det 
havde været en god og ople- 
velsesrig dag, som ingen ville 
have været foruden. 

nutter f0r planlagt. Dette re- Hvert 1 0  ar bliver kirkeskibet Justitia sendt 'b8 varft" 
sulterede i, at sognepræst Ole for at blive repareret og restaureret. 
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Er der mon stadig nogen 
hjemme deroppe på VTS'en? 

Overskrifterne om Vessel 
Trafic Service (VTS) i lan- 
dets blade var talrige for år 
tilbage og indtil martslapril 
måned 98, hvor VTScentret 
blev taget endeligt i brug 
her på Flådestation Korssr. 
I den sammenhæng kan det 
være nærliggende at sperge, 
om der stadig er nogen 
hjemme deroppe? 

Af VTS-operater Hans Nielsen 
(Hansi), Flådestation Korser 

\e$ 
S@* 

Sikkerhedscenter $\S@ Staten k r a m  

d~dsd~mt  for ~tar$~$eb@ fejlfrie radarer 

AIS Storebælt m"' ee\o*\ Ovewågningscenter 
ekstra dataud@%$$ taget i brug trods fejl 

Jo, der sidder hele tiden 3 få det til at fungere så godt 
mand mk ad gangen. I alt som muligt. 
passer 18 mand + 1 chef 
VTS-systemet. Der bliver gået Stadig problemer/ 
2-skiftet vagt aret og vi mangler ved systemet 
forseger efter bedste evne at Med hensyn til ovennævnte 

omtaler i aviser m.m. er der 

VTS-operatc~r HamNielsen har radiokontakt med skibene, 
som sejler gennem Storeboelt, og felger dem på radarbilledet. 

stadig mange problemer1 
mangler, som afventer en les- 
ning, eller som nogen ynder at 
kalde det, en opgradering. Vi 
skal i den forbiidelse ikke 
glemme, at hele datasystemet 
blev planlagt helt tilbage i 
1993. Der er indtil nu afsat ca. 
10 millioner kr. til dette pro- 
jekt. Dette belob lyder måske 
ikke af så meget i flådesam- 
menhæng, men sammenlignet 
med, at hele VTS-systemet var 
budgetteret til ca. 40 millioner 
kr., er det efter min mening en 
stor udgift. 

Opgradering af tracker 
og database 

Det, som pengene skal bru- 
ges til, er blandt andet en op- 
timering af trackeren, som er 
den enhed i systemet, der fol- 
ger skibene, og giver os ope- 
raterer oplysninger om skibe- 
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nes position, kurs og fart, 
hvilket er ret væsentlige op- 
lysninger i VTS-sammenhamg. 
Opgraderingen af denne enhed 
skulle gerne medfpre, at 
swapprocenten (antal skibe, 
som radaren ikke kan hol- 
de/f@lge) falder, hvorved det 
undgås, at oplysningerne om 
skibene lige pludselig findes et 
andet sted på skzrmen. 

Selve databasen, compute- 
ren, hvor oplysninger om ski- 
bene findes, skal også opgra- 
deres. Noget så væsentligt 
som skibets dybgang er det ik- 
ke muligt direkte at indtaste i 
databasen, hvilket medforer, at 
det bliver vanskeligere at vej- 
lede det pågældende skib ved 
passage af grunde. Selve ind- 
tastningen i det nye system er 
også væsentligt mere krzven- 
de end i det gamle system på 
Sprog@, uden at vi af den 
grund får flere oplysninger til 
senere b ~ g .  

Krav fra Arbejdstilsynet 
Vores arbejdsplads, som er 

en EDB-arbejdsplads med ra- 
darskzrme, monitorer, tasta- 
tur, mus o.s.v., lever ikke op 
til de krav, som Arbejdstilsy- 
net har stillet siden 1993. 
Dette har foranlediget, at pul- 
tene i O-rummet skal ombyg- 
ges, således at de med rirnelig- 
hed lever op til de krav, der 
kan og b@r stilles til en moder- 
ne arbejdsplads. Der er saledes 
også problemer med både be- 
lysning, varme og ventilation, 
som g@r, at disse områder og- 
så skal zndres. 

Skibstrafikken under Storebreltsbroen overvåges meget nole 
pd såvel radar som med kikkert. 

Ofte assistance fra tek- 
nikere 

At det er bydende n@dven- 
digt med en opgradering af 
VTS-systemet, kan vist bedst 
bevidnes af hele den stab af 
radar-, edb-, radioteknikere 
m.m., som om ikke dagligt så 
ugentligt er tilstede på VTS- 
centret for at reboote (moder- 
ne ord for slukltænd) nogle af 
de vitale dele i VTS- 
teknikken. Samme teknikere 
så vi sjældent, næsten aldrig, 
på Sprog@! 

Tak til vore samar- 
bejdspartnere på flåde 
stationen 

Ovennævnte er et kortfat- 
tet, og efter min mening en 
nogenlunde objektiv beskrivel- 

se af VTS Korser her i slut- 
ningen af 1998. Jeg vil i denne 
omgang runde af med en hur- 
tig gennemgang af de samar- 
bejdspartnere, vi har her på 
flådestationen. Med fare for at 
overse nogle, de vigtigste må- 
ske, kan jeg i b n g  nævne: 

Chefen for Vessel Trafle Service, 
Jorgen Brandt, udf0rer de aainini- 

srrative opgaverpå stationen. 
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Radar, radio, edb, @konorni, 
Bidkvartering, cafeteria, ren- 
g@ring, lys, varme, vand, re- 
novation, bi vagt, vagthaven- 
de, chef, kontorhold, omstil- 
ling - ja, alle sammen er mere 
eiler mindre involveret i det at 
drive VTS-centret og som of- 
test uden de helt store proble- 
merlsværdslag, hviiket I skal 
have tak for. 

Vil du vide mere ... ? 
Jeg vil også gerne her be- 

nytte lejligheden til at henvise 
til den udmærkede artikel om 
VTS i "Personalehåndbog for 
Fiådestation Kors@rU, side 12- 
14, og kan tilfgje, at vi nu og- 
så passer på 0stbroen med til- 
herende ubeskyttede sidefag. 

Er der nogen af bladets læ- 
sere, som kunne have lyst til at 
se VTS-stationen er I yderst 
velkomne, blot I lige ringer 
f0rst på tlf. 58 37 68 68. 

Om de store overskrifter 
foroven en dag bliver f@rt til 
skamme, ja det kan kun tiden 
vise, og det er da muligt, at 
jeg vender tilbage senere. 

Ros til flådemedarbejdere 

Steen M. Nieisen, Bjarne R. Jensen og Remming Larsen fforrestfra venstre) 
har deltaget i et kursus omhandlende en nyudviklet stijb0je. Kurset blev 

gennemgdet med megen '~rofssionalisme og entusiasme'! 

Den 5. november uddelte Af overmekaniker Chris J. Han- 
Chefen for Flådestation sen, Leder af M i n e s t r ~ ~ i n g s -  

Korser. Kommander J.F. værkstedet 

Evald, kursusdiplomer til 3 
medarbejdere fra Mine- Kursus i nyudviklet 
strygnings- og Riggerværk- s t ~ j b ~ j e  
stedet under Teknisk Afde- Modtagerne af diplomerne 
I:..- var minemekaniker Steen M. .'"5. 

Nielsen, minemekaniker 

Hemming Larsen og marine- 
specialist Bjarne R. Jensen. 

De 3 havde deltaget i et 
specielt kursus omhandlende 
en st@jbØje, udviklet af firmaet 
ADI-Kingston, Australien. 
Stojbfijen er en slags hammer- 
box, ogsi kaldet AAG. 

Kurset blev dog afholdt på 
Flådestation Korsar. 

Professionel og entusia- 
stisk deltagelse 

Diplomerne er underskrevet 
af Brian Castles. Technical 
Manager Mine Countermeasu- 
res, som i felgeskrivelsen ud- 
taler, at kurset af deltagerne 
blev gennemgået med megen 
"professionalisme and entu- 
siasme". 

Det skal hertil tiifojes, at 
kurset blev gennemfgrt en- 
gelsksproget. 
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Flaget blev vist "over there" 
Danmark var repræsenteret med 4 deltagere, da den internationale skydekon- 
kurrence AFSAM-98 blev afviklet i Camp Robinson i Arkansas, USA. De 3 af 
deltagerne kom fra Flådestation Korsar's bevogtnings- og nærforsvarsstyrke. 

Camp Robinson i Arkansas, blev indledt med en trieningsuge. 

Det var fredag morgen den 
2. oktober 1998. Vi sad 4 
soldater i et fly på vej til 
Camp Robiison i Arkansas 
for at deltage i en stor inter- 
national skydekonkurrence 
med mere end 900 deltagere 
fordelt på 11 nationer. 

Af sergent af reserven Thomas 
Brandt-Meller, Marinekaserne 
Korser 

Dansk deltagelse 
Konkurrencerne bestod i 

skydninger med pistol, gevzr, 
maskingev~r og sniper. 

Skydningerne var både en 
individuel samt holdm~ssig 
pmstation, hvor de fleste lan- 

de kom med 12 mand fordelt 
på 3 hold. England og USA 
stiilede dog med mange flere 
hold. Danmark stillede op med 
4 befalingsmznd: Lars Lang 
fra Den kongelige Danske 
Livgarde samt Morten Jensen, 
Jan Thomsen og Thomas 
Brandt Mgiler fra Marineka- 
serne Kors0r. 

Przsidentens by tog 
godt imod os 

Rejsen til Camp Robinson 
varede 22 timer, og der blev 
taget godt imod os. Vi fik én- 
mands-lukafer med eget bad 
og tv samt anvist kasernens 
cafeteria, hvor vi fik god ame- 
rikansk mad. Vi havde 2 dage 

fii, inden skydningerne gik i 
gang, så vi lejede en bil og 
k0rte til Memphis, hvor vi 
h0rte en masse god blues. Vi 
var i Hot Springs, en lille by i 
det vestlige Arkansas på kan- 
ten af et stort naturreservat. 
Det er den by, hvor Biil 
Clinton voksede op. 

Træningsugen begynder 
Forste uge var træningsuge, 

hvor vi indskgd vores Ml96 
med optisk sigte. Våbnet leve- 
de op til vores forventninger 
om sikker trzking samt god 
og stabil funktionering. Resten 
af ugen trznede vi de skyd- 
ninger, som indgik i konkur- 
rencen ugen efter. 
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Forskellige mål, afstan- 
de og stillinger 

Skydningerne var fra 100 til 
600 yards, som næsten er det 
samme i meter. Skydningerne 
kunne være reaktionsskydnin- 
ger med eller uden gasmaske 
og imod flere mal. Skydestil- 
lingerne var i liggende stand 
på 600 og 500 yards, siddende 
ener knælende på 400, 300 og 
200 yards, stående fra 200 og 
ned til 50 yards. 

En skydning kunne foregå 
på folgende måde. Man starte- 
de på 300 yards i liggende 
skydestiliing med magasin- 
stotte og et mal, 10 skud 3 
min. På skydelederens kom- 
mando lader man op, sikrer sit 
våben, Ieber derefter ned til 
200 yards, indtager siddende 

skydestilling og afgiver et an- 
tal skud imod 2 til 3 reakti- 
onsmåi. Nu er det vigtigt, at 
man tæller sine skud og skyder 
det rigtige antal skud i sine 
skiver. Selv, når der er 3 ski- 
ver, er der nogle af skydnin- 
gerne, hvor man kun skal sky- 
de på en af skiverne, dette er 
for at forvirre skytten. 

Derefter går man på linie, 
og når skiverne kommer frem, 
lober man ned til 100 yards og 
skyder, f.eks. imod gående 
mal. Til slut skyder man på 50 
yards Sort gasmaske og i stå- 
ende skydestilling. 

En hård konkurrence 
Konkurrenceugen gik i 

gang for fuld styrke. De fflrste 
2 dage var der individuel 

Fra Marinekaserne K o r s ~ r  deltog Jan Thomsen (tv.), Morten Jensen 
(i midten) og Thomas Brnndt Meller (th.) i skydekonkurrencen. 

skydning med i alt 5 skydnin- 
ger. Specielt natskydningen 
forlob godt for os, idet de op- 
tiske sigtemidler fungerede 
rigtig godt i morke. Resten af 
ugen gjaldt det holdkonkur- 
rencen, og her tog konkurren- 
cen til i styrke, da der er me- 
get prestige i at vinde denne 
konkurrence. 

Blandt deltagerne var US 
Marines, som kom med 2 ge- 
værhold á 4 mand udvalgt 
blandt 70.000 aktive marinere. 
England stillede op med 2 ge- 
værhold fra hvert værn, hvor 
hver enkelt skytte havde kva- 
lificeret sig som den bedste fra 
deres respektive enheder. 

Forhindringer på banen 
Konkurrencen blev mere 

fysisk krævende, da forhin- 
dringsbanerne indgik i skyd- 
ningerne. Vi skulle starte med 
at l@be gennem en infanterist- 
forhindringsbane med diverse 
kryb og kravl samt tunnelror 
med lokale slanger i Derefter 
2 km lob frem til det skyttehul, 
hvor vi skulle skyde fra. Derpå 
gik skydningen i gang imod 
saab-skiver (faldmal), 90 skud 
imod 90 mal og ca. 8-10 min. 
til rådighed. 

I en anden skydning, hvor 
der indgik forhindringsbane, 
foregik passagen af hindrin- 
gerne på selve skydebanen. 
Holdet startede på 400 yards 
og lob igennem forhindringer- 
ne frem til 300 yards og afgav 
hver 10 skud imod en 5-delt 
ringskive. Man genladede sit 
våben og lob på kommando 
frem til 200 yards og afgav ild 
imod de 10 faldmål. 
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36 hold deltog 
Der var 8 skydninger i alt i 

holdkonkurrencen for infante- 
ristskydning med geværer. 36 
hold deltog. Af disse var 5 
hold fuldtidsprofessioneiie og 
20 hold halvtidsprofessionelle, 
hvilket vil sige, at de trænede 
lige så meget som de professi- 
onelle og deltog i de samme 
konkurrencer. 11 hold var re- 
servister, heriblandt Danmark. 

Gallamiddag og præ- 
mieuddeling 

Konkurrencen sluttede med 
en flot gallamiddag, og dagen 
efter var der pmrnieuddeling. 
Australien blev N. l, England 
N. 2 og USA N. 3. Danmark 
sluttede som N. 10, og som 
bedste resenisthold. 

Spændende og lærerigt 
AFSAM-98 var en meget 

spændende og lærerig konkur- 
rence for aiie skytter, specielt 
for os danskere, fordi skyd- 
ningerne var så meget ander- 
ledes end i Danmark. Det er 
også en stor oplevelse at mode 
soldater fra andre lande og 
opleve amerikanernes gode 
organisationsevne og utrolige 
gæstfrihed. Det var dejligt at 
mærke den store anerkendelse 
for det danske forsvars arbejde 
i udlandet fra flere NATO- 
landes side. 

Vi håber meget, at Dan- 
mark bliver repræsenteret ved 
AFSAM-99, for det er utroligt 
vigtigt at vise flaget ved store 
internationale konkurrencer 
for på den måde at synliggore 
vor nations vilje og styrke. 

Tak til soværnet for en rig- 
tig god tur! 

Fremtiden sikret for 
Flåden i Korsar 

ved plantning af Flådeege? 

I forbindelse med det årlige 
kontaktarrangement torsdag 
den 26. november 1998 ved 
Flåden i Korssr, blev der 
plantet 3 Flådeege af borg- 
mester Flemming Erichsen, 
kommander Kurt A. Thom- 
sen og kommandsr Ulrik 
Luckow. 
Dette er  et symbol på, a t  en 
del af flåden også vil være i 
Korser om 150 - 200 år, når 
egene er bmgbare til skibs- 
bygning. 

Af seniorsergent Jim Bauer, Kon- 
t&- og Velfærdsbefalin~srnand 

Arlig begivenhed 
Kontaktarrangementet er 

en årlig begivenhed, der &ol- 
des ved Flåden i Korser, hvor 
en del af Flåden i Korsar's ci- 
vile kontaktflade inviteres til 
en Mie komsammen. Alle del- 
tagere bliver orienteret om, 
hvad der er sket siden sidst 
med Flåden i Korsar. 
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Chefenfor Flådestation Korsor, kommondor J.  FEvald, b.vder velkommen 
og orienterer omJiådes~ationens/remfidset i lyset af 

Forsvarskommissionens netop udkomne rapport. 

3 nye Flådeege 
Traditionen tro W Chefen 

for Flådestation KorsØr, 
kommandØr J.F. Evald, vel- 
kommen og orienterede om 
flådestationens fremtid set i ly- 
set af Forsvarskommissionens 
netop udkomne rapport. Der- 

efter talte pensioneret sogne- 
pnest, kommandflrkaptajn 
Hemming Hansen, om Flade- 
egenes historie, hvorefter de 3 
nye ege blev plantet. 

Efter plantning af egene 
blev der serveret et let trakte- 
ment for de 160 gmter. 
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Gæsterne orienteres 
Efter det lette traktement 

orienterede eskadrechef kom- 
mandor S. Lund om eskadrer- 
ne, Chefen for Forsyningsaf- 
delingen kommandØrkaptajn 
A. Bechrnann Jensen om sta- 
tus for lokalanskaffeker, Che- 
fen for Teknisk Afdeling 
kommandgrkaptajn G. Col- 
ding om opgaver for civile 
virksomheder, Chefen for Ad- 
ministrationsafdelingen afde- 
lingschef K. Andersen om 
Økonomi- og personalestatus, 
Chefen for Stationsafdeiingen 
kommandØrkaptajn H. Toft 
om kommende byggeprojekter 
og borgmester F. Erichsen 
orienterede om KorsØr Kom- 
mune. 

"Klokken er slået" 
Rene Schnipper, tillidsmand 

for Dansk Metai, havde bedt 
om ordet og gav i den anled- 
ning et armbåndsur til flåde- 
stationens chef og Korsflrs - 
borgmester med ordene: "Det 
er ikke en gave, men en på- 
mindelse om, at de, hver gang 
de kigger på uret, skal Wnke 
på, at hvis de ikke gØr en ind- 
sats for at bevare flådestatio- 
nen for fremtiden, er klokken 
slået". 

De 3 Flådeege blev plantet af 
borgmester Flemming Erichsen, 
kommandor Kurt A. Thomsen og 
kommandor Ulrik Lucbw. 
Mon Fládeegene vil blive brugt til 
skibsbygning om 150-200 år? 



Hvorfor opstod 

Flådeegenes historie begyn- 
der i et af de mest dramatiske 
kapitler i danmarkshistorien - i 
begyndelsen af 1800-tallet. 

Danmark havde haft held til 
at holde sig uden for de euro- 
pæiske k o a t e r  i et århund- 
rede, og de mange krige havde 
skabt opgang i landets er- 
hvervsliv - den såkaldte flori- 
sante periode i slutningen af 
1700-tallet. 

I denne periode blev skibs- 
byggeriet forceret, og det gik 
hårdt ud over skovene. 

Den dansk-norske handels- 
flåde var dengang verdens 
sterste - 2379 skibe på i alt 
250.000 tons lasteevne. 

Flåden kræves udleveret 
Som et led i opgeret med 

Frankrig forlangte den engel- 
ske minister og gesandt Fran- 
cis Jackson den 7. august 
1807 den dansk-norske flåde 
udleveret. Dette forlangende 
blev fremsat over for Dan- 
marks udenrigsminister C.C. 
Bernstorff på et mode i Kiel i 
en meget uforsonlig og hgjr0- 
stet atmosfære. Udleveringen 
skuile ske som pant for en alli- 
ance, som England d e  tilby- 
de Danmark. E d e n  d e  så 
blive tilbageleveret efter kri- 
gen. 

Fjenden i Sundet 
Kronprinsen troede ikke på 

englænderne og tog omgående 
til Kflbenhavn. Den engelske 
flåde var imidlertid allerede i 
Sundet. Jackson rejste også til 

Kebenhavn for at få endnu en 
forhandling med kronprinsen, 
men han var allerede vendt til- 
bage til Kiel med sin far Chri- 
stian 7. 

Jackson gik om bord i den 
engelske flåde og gav ordre til 
aktion. 

Krrbenhavns bombarde- 
ment 

K0benhavn blev efterfel- 
gende bombarderet den 2., 3., 
4. og 5. september og næsten 
lagt i ruiner efter c a  14.000 
bomber og efterfolgende bran- 
de. 

7. september kapitulerede 
Kebenhavns kommandant, og 
betingelsen var "udlevering af 
flåden". Holmen og Orlogs- 
værftet blev totalt raserede og 
selv privat ejendom edelagt. 

Fladen blev klargjort og af- 
sejlede den 21. oktober, i alt 
69 skibe med en gennemsnits- 
alder på 12 år. 

National katastrofe 
Tabet af flåden var en nati- 

onal katastrofe. Den kunne ik- 
ke uden videre genopbygges. 
Tabet repræsenterede c a  
90.000 fuldvoksne egetræer, 
og så mange rummede skove- 
ne ikke. 

Man regnede fer krigen 
med en årlig hugst på ca. 
5.000 ege til nybygninger og 
vedligeholdelse af flåden. Selv 
dette beskedne kvantum var 
vanskeligt at fremskaffe, fordi 
den voksende handelsflåde al- 
lerede havde tyndet stærkt ud i 
skovene. 

Nu skuile der handles hur- 
tigt. Allerede 3 dage efter flå- 
dens afsejling blev al handel 

med og udfersel af egetræer 
forbudt. Man gik endda så 
vidt, at man forbod brug af 
egetræ til ligkister. 

90.000 træer plantes 
Så tog man fat på at plante 

nye egeskove, ca. 90.000 nye 
træer i alt. 

Foranstaltningen var opti- 
mistisk og nedvendigvis lang- 
sigtet, idet de nyplantede træer 
forst ville være egnede til for- 
malet efter 150-200 år. 

Det var de i 1970'eme og 
er det stadig i dag. 

"Hvrs der ih% gures en indsats for 
at bevare jiådesiationen ifiemti- 
den, er klokken slået", fastslår til- 

lidsmand Rene Schnipper. 

Certificering: 
De tre ege er registreret såle- 

Marineegmådeeg; 
robur, V.8949-78, Pedersgåxd 
- Viesmose skovdistrikt, 
skovpark N. 21. 
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Hoveddepot Kongssre's historie 

Hoveddepot Kongmi-e ligger idyllisk i den vestlige del af 1,sejorden ca. I0  !en syd for A!vkobing Sjmlland 

Torpedostation Kongsere 
blev projekteret i årene 
1938-39 som erstatning for 
Seminestation Bramsnæs- 
vig. Torpedostation Kongs- 
ere ligger i Isefjordens vest- 
lige del ca. 10 km syd for 
Nykabing Sjælland. En 
etablering af stationen på- 
beggndtes i 1939, men som 
en felge af den tyske besæt- 
telse af Danmark blev stati- 
onen ferst åbnet for ind- 
skydning af torpedoer i 
1947. 

Af orlogskaptajn P.E.Hansen, 
Chef for Hoveddepot Kongsere 

Etablering over 20 år 
I perioden 1948-50 blev det 

nuværende havneankeg med 

fuldt etableret brohoved og 
observationsplatform i tårnet 
færdiggjort. I de felgende 9 år 
blev det planlagte torpedo- 
værksted, de tiiherende spe- 
cialværksteder og selve kaser- 
nebygningen færdigbygget, li- 
gesom minedepotet med tilh0- 
rende værkstedsfaciliteter blev 
færdigt i 1959. 

Torpedostation Kongsere 
var underlagt S0minevæsenet 
indtil sidstnævntes nedlæggel- 
se i 1970, herefter underlagdes 
den Sevæmets Matenelkom- 
mando. 

Udvidelse af depot- og 
lagerfaciliteter 

Med indferelse af sevær- 
nets nye standardtorpedo type 

TP 612 i perioden 1971-77 
reduceredes stationens anven- 
delsesmulighed for indskyd- 
ning af torpedoer bl.a. som en 
f0lge af torpedoens stgrre 
rækning. I perioden 1972-73 
byggedes der for NATO infra- 
strukturmidler et depot for 
torpedoer og lagerkapacitet 
for drivmidler. 

Fremændene flytter ind 
S0væmets Fr0mandskorps 

etableredes på Kongs0re i maj 
1957 i Frederiksberg Kommu- 
nes gamle feriekolo~bygning. 
I 1972 flyttede Fremandskorp- 
set ind i kasernebygningens 
nordlige flej, der blev ledigt 
efter en reduktion af beman- 
dingen med værnepligtige. 
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Besparelser i 80'eme 
Som fdge af bespareiser 

inden for forsvaret i perioden 
1983-85 gennemfartes i 1983- 
84 en nediæggelse af Minede- 
pot Kongsere og en reduktion 
af aktiviteterne på torpedosta- 
tionen. Det torpedotekniske 
kontor blev nedlagt og flyttet 
til SØværnets Materielkom- 
mando. Samtidig blev torpe- 
dostationen, for så vidt angik 
forssyningstjenesten. admini- 
stration og vedligeholdelse af 
d d b l æ g ,  underlagt %de- 
station Korser. Med hensyn til 
torpedoværkstedsfunktionen 
blev torpedostationen under- 
lagt S0væmets Materielkom- 
mando. 

Personelreduktionen med- 
ferte en delvis lukning af ka- 
semebygningens nordlige fl@j, 
idet 1. og 2. etage blev rgm- 
met. Underetagen med kabys 
og cafeteria ændredes til udle- 
veringssted for madvarer leve- 
ret fra Artikrikursus Sjæl- 
lands Odde. Fr0mandskorpset 
flyttede ind i kasernebygnin- 
gens sydlige flØj, der deltes 
med Torpedostation Kong- 
s0re. 
Efter udfasning af torpedo 

type TIT. blev torpedoværk- 
stedet indrettet for vedligehol- 
deise af torpedo type 613 med 
et mekanisk og elektronisk 
værksted. 

Navneændring 
Torpedostation Kongsgre 

ændrede i 1989 navn til Ho- 
veddepot Kongs0re i den 
"hellige" ensretnings navn, 
men den dag i dag modtages 

der stadig enkelte postforsen- 
delser til Torpedostation 
Kongs0re. 

Observationstarnet rives 
ned 

I 1991 blev observations- 
tårnet for torpedoindskydning 
nedrevet og genanvendt til 
kystsikring i Isefjorden. 

Framandskorpsets faci- 
liteter renoveres 

Kabys og cafeteria blev i 
1993 renoveret således, at 
Fr0mandskorpsets egne kokke 
nu kan tilberede maden for be- 
spisning af i?@mandseleveme. 
Fr0mandskorpset "vokser" 
stadig, og i 1995 blev 1. og 2. 
etage i kasernebygningens 
nordlige fl0j renoveret og ta- 
get i brug til beboelse for fre- 
mandselever samt omkiæd- 
ningsfaciliteter for den enige 
del af f?Gmandskorpset. 

Hovedværksted for tor- 
pedoer 

Hoveddepot Kongsgre er i 
dag hovedværksted for vedli- 
geholdelse, mindre reparatio- 
ner samt fabrikation og reno- 
veringIgenklarg0ring af de m- 
og eksterne komponenter, der 

bruges til krigs-og gvelsestor- 
pedoer. 

Hoveddepot Kongsore ud- 
leverer også bLa. de @vel- 
sestorpedoer, som 4. Eskadre i 
dag benytter for træning af 
torpebådsbesætningerne. 

Indbjærgning af torpe- 
doer 

På Hoveddepot Kongsflre 
er der stationeret 3 torpe- 
doindbjærgningsfartojer af 
HUGIN-klassen. De bjærger 
0velsestorpedoer for torpedo- 
skydende enheder i det meste 
af Kattegat. Der er også place- 
ret en undervandsdrone på 
Hoveddepot KongsGre, der 
kan bruges til efters~gnings- 
opgaver, herunder iokal ise~g 
og bjærgning af sunkne torpe- 
doer. 

0vnge opgaver 
Hoveddepot KongsØre 

forestår også reparation og 
modifikation af torpedoswids- 
dele m.v. samt opstilier rejse- 
hold til udtagning af spræng- 
stofpr~ver og destruktion af 
sprængstof på de enige ho- 
veddepoter. 

Besætningen er i dag 28 
militære og 3 civile. 

Hoveddepot Kongsnre set fro vandsiden. 
Til vensire ses v~erkstedrbygningeme, til hejre kasernebygningen, 
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Som et led i korvetternes 
Mid Life Update (MLU) er 
implementeringen af Verti- 
cal Launch Sea Sparrow 
(VLS) nu gennemfrrrt og 
færdigudviklet. 

Af kaptajnlejtnant Kurt Hede- 
gaard, 2. Eskadre 

Begge missiler rammer 
dronerne 

Milepælen blev nået, da et 
systemskud med VLS blev 
gennemfort af korvetten PE- 
TER TORDENSKIOLD i 
samarbejde med Sov~mets  
Materiekommando. Afprov- 
ningen af VLS blev gennem- 
f0rt i uge 35 i forbindelse med 
@velse DANEX 98. Ti forskel 
fra tidligere afholdte Sea Spar- 
row skydninger var selve sky- 
depladsen inki. det nu 360' 
store sikkerhedsområde flyttet 
til et område syd for Norge. 
Indtil flere enheder var invol- 
veret i selve @velsen, hen- 
blandt inspektionsskibet 
HVIDBJORNEN. Målmateri- 
eUet til skydningerne blev le- 
veret af en norsk droneafde- 
ling, der til lejligheden var pla- 
ceret på HVIDBJGRNEN. 
Efter t&t af PETER TOR- 
DENSKIOLD's VLS-system 
og forskellige tra~kin~ivelser 

Endnu en milepzl l 
Mid Life Update 
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ig med succes 
lev nået i korvetternes 

blev der affyret to Sea Spar- 
row missiler &a PETER 
TORDENSKTOLDS to 
ASMD-containere. System- 
skuddene blev gennemfort 
med tiifredsstiuende resultat, 
idet begge missiler ramte dro- 
neme. 

"Fuglen fl0j" 
Ud over PETER TOR- 

DENSKIOLDS systemskud 
blev der ligeledes gennemfort 
systemskud med VLS på tor- 
pedornissilfart@jet SKADEN. 
Selvom spzndingen var stor 
på PETER TORDENSKIOLD 
i forbindelse med skydninger- 
ne, så var spændingen nok 
storre på SKADEN, idet 
skuddet skulle gennemfØres 
med FLEXFiRE som ildledel- 
sessystem. Ved forste fors0g 
blev missilet siddende i 
ASMD-containeren. Men ved 
det andet affyringsforsog lyk- 
kedes det at fa "fuglen ud at 
flye". AUe blev glade, da 
dette missil også ramte dro- 
nen. 

En værdig afslutning 
Lang tids arbejde, lige fra 

tegning af ASMD-container til - - 
loading af missiler, som invol- 
verede mange samarbejdsparl- 
nere, blev afsluttet på en vzr- 

I l dig vis. 
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"En skade i fåreklæder" 
- sådan blev missilfartajet SKADEN'S adoptionsbessg 

i Hals omtalt i den lokale presse 

I dagene 7. -10. august 1998 
var missilfartrrjet SKADEN 
atter på visit i Hak, hvor 
skibet er adopteret. Besæt- 
ningen havde gennem læn- 
gere tid set frem til at gense 
byen og dens borgere, idet 
tidligere adoptiousbeseg 
havde været ganske under- 
holdende. 

Af premierlejtnant Henrik Ras- 
mussen, 3. kommanderende, 
SKADEN 

Store forventninger til 
bessget 

SkibschefMads Michelsen kosfes i vandet, efier han som skipper p0 sejl- Men et er som bekendt s@- 
bliden havde vundet over riais Marineforening. mandsanekdoter, noget andet 

er praksis. Tænk blot på b0l- 
gehojderne og de strenge is- 

SELIDEA"s besatningfors0ger sig med olkossestabling 

vintre for år tilbage, ja de bli- 
ver vel egentlig hojere hhv. 
koldere, som tiden går. Trods 
en vis skepsis om, hvorvidt det 
nu også kunne være så skægt, 
var humoret h0jt og forvent- 
Nngeme store, da SKADEN 
endelig stævnede ind mod 
Hals. Pokker stå i andet, når 
man i flot solskinsve@ ser så 
mange interesserede Hals- 
borgere, der står klar til at 
modtage skibet. 

Spzndende program 
Besætningen havde på for- 

hånd kendskab til et spznden- 
de weekendprogram, bl.a. var 
besstningen af byen inviteret 
til middag på et spisested, der 
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havde det passende navn 
"Admiralen". Der skulle end- 
videre dystes mod Marinefor- 
eningen i en alternativ 4 kamp, 
ligesom vi var indbudt til mid- 
dag hos Marineforeningen. 

Reception om bord 
Men aiierforst skulle der 

fredag aften afholdes en re- 
ception om bord på SKADEN 
for indbudte gæster. Denne 
forlob stille og roligt, og det 
var virkelig hyggeligt at stifte 
bekendtskab med mennesker, 
der var så engagerede og inte- 
resserede i sovæmets virke, 
som tilfældet var. 

En vandtur efter sejren 
Lordag startede den for- 

nævnte 4 kamp. F0rste disci- 
plin var matchrace i nogle 
mindre sejlbåde, og med che- 2 personer står på en planke Trods silende regn 600 
fen for SKADEN i spidsen over vand. Herefter skal man gzster ti1 "åbent skib" 
blev der stillet et ikke ueffent med et kosteskaft, påmonteret Med dagens to succesople- 
hold. Det åbenbare maritime boksehandsker i enderne, velser in mente, skulle besæt- 
tiisnit syntes at favorisere puffe modstanderen i vandet hgen atter om bord, idet 
SKADEN, men da omgivel- uden selv at falde i. Har man SKADEN havde inviteret til 
seme var nogle andre end de derfor en vis tyngde på bagen "åbent for de interesse- 
daglig vante, virkede konkur- og eiiers ikke ? bange for rede, Trods silende regn og 
rencen på forhånd meget åben. vand, ja da har man absolut problemer med at regulere 
Imidlertid blev konkurrencen mulighed for at begå sig ud i om bord mere 
hurtigt ensidig, idet SKA- denne sport. Det var derfor end 600 gæster at besoge 
DEN'S hold var så uhofligt at ikke overraskende, at skibets S-EN, hvilket er særdeles 
agtenidsejle modkombattanten teknikofficer med mellemnav- imponerende, især når det 
så meget, at der efterfolgende net Vanman(d) med usvigelig sættes i relief til indbyg- 
opstod tvivl om, hvorvidt på- sikkerhed fejede al modstand gefld der ]ige knapt andrager 
hængsmotor havde været af planken og dermed vandt 1500 personer. 
ulovligt benyttet. Det hele kun tvekampen. At han så efterfol- 
ment i spog og derfor 1-0 til gende af såvel modstandere E, herlig middag SKADEN, hvorfor skipperen som skibskammerater blev 

Denne herlige lordag skulle fik den obligatoriske vandtur. smidt i det knap så indbydende så afsluttes med en middag på 
havnebassin, ja det er en helt et af byens hvortil 

2-0 tii SKADEN efter anden og mere usportslig sag. 
hele besætningen var inviteret. 

planken ud Arrangementet og maden var 
Herefter var det tid til at gå ganske enkelt fremragende, og 

planken ud, en disciplin, hvor såiedes sluttede en hektisk, 
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men yderst begivenhedsrig 

dag. 

Sejr til Marineforenin- 
gen i skydning 

Sondag startede med 3. akt 
i 4 kampen, og disciplinen var 
ikke 10 meter fri proppistol 
men derimod 5 meter iii luft- 
gevær. Marineforingen havde 
egen skydebane, og det viste 
sig hurtigt, at denne blev be- 
nyttet flittigt. Således kunne 
Marineforeningen have stillet 
med 1 skytte og ailigevel be- 
sejret SKADEN'S 4 skytter. 
Stiilingen var hermed 2-1 i 
SKADEN'S favor, og o h -  
sestabiingen skulle derfor af- 
gere 4 kampen. 

Uafgjort efter dyst i sl- 
kassestabhg 

SKADEN stiUede et på pa- 
piret stzrkt hold med det rette 
håndelag og fik ganske flot 
stablet 21 kasser, forend en 
uforklarlig kastevind greb 
stablen og vzltede kasserne. 
Efterfolgende gik Marinefor- 
eningen i aktion, og her var 
der tale om egentlig udklas- 
ning, idet man nåede at stable 
25 kasser, og dysten endte 
derfor uafgjort 2-2. 

Efterffllgende kan man 
selvfolgelig hævde, at lokal- 
kendskabet til de stedlige 
vindforhold afgjorde dysten, 
men udslagsgivende var nok 
det forhold, at SKADEN'S 
hold, uvist af hvilken årsag, 
var hæmmet af rystende hæn- 
der. 

Atter overvældende in- 
teresse ved "åbent skib" 

Atter var det tid for at hol- 
de "åbent skib på SKADEN, 
og interessen for at se skibet 
var endnu engang helt over- 
vældende, idet der denne dag 
kunne m0nstres 800 gæster! 
En stærkt medvirkende årsag 
h e d  må tilskrives den lokale 
presse, der ivrigt dækkede be- 
soget. Således kunne SKA- 
DEN bl.a. se sig omtalt som 
"En skade i fåreklæder". 

Hals MarineJorening'sf@rste kvindelige medlem, Tanja S~bygge, 
konstabel p6 Hals adoptionsskib SKADEN, sammen med 
ermanden for Hals Marineforening. 

Et godt arrangement i 
Marineforeningen 

Sondag aften var besætnin- 
gen inviteret til kammerataften 
i Marineforeningen, der trakte- 
rede med sild serveret på is- 
blok samt b0f stroganoff tilbe- 
redt af svinem0rbrad. Her 
blev der udvekslet gode histo- 
rier, og som aftenen sked  
frem, nåede vi efterhånden, 
med storre og mindre succes, 
gennem de fleste af sangene, 
der er samlet i Marineforenin- 
gens sangbog. Der blev dog 
tid til en utraditionel przmie- 
uddeling, for ganske vist endte 
4 kampen uafgjort, men allige- 
vel 10b SKADEN med d e  
præmierne, hvilket er et regne- 
stykke, vi stadig har vanskeligt 
ved at forstå. Til gengæld 
kunne SKADEN monstre et 
nyt medlem til Marineforenin- 
gen, og endda en kvinde, der 
således blev det forste kvinde- 
lige medlem af Hals Marine- 
forening. 

Et vellykket adoptions- 
bessg 

Intet varer evigt, så da 
mandag oprandt, var det atter 
tid at sætte kursen sydover 
mod Korsor, dog med en lille 
afstikker til Grenå, hvor vi 
skulle landsætte en medsejlen- 
de 10. klasse k a  H&. Alt i alt 
et meget vellykket adoptions- 
besog, hvor vi modte megen 
goodwill, og hvor vi endvide- 
re 6k mulighed for at præsen- 
tere s0væmet for nogle af de 
mennesker, der normalt kun 
herer om os. 
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Mineombordgivningssvelse 
i Kalundborg Havn 

Den 12. august 1998 afvikle- 
de Fladestation Korsar mi- 
neombordgivningsavelse for 
farste gang i 2 år. 0velsen 
foregik med GUNNAR 
SEIDENFADEN og MARIE 
MILJ0. 

Af oversergent C. Reske-Nielsen, 
Miutærpolitielemeniet 

En st0rre planlægning 
forud for evelsen 

En del planlægning går for- 
ud for en sådan @velse, og da 
der inden for de sidste 2 år er 
sket en st0rre udskiftning af 
personel i Flådestation Kor- 
s@r's ledelse og ved MilitEr- 
politielementet, var det lidt af 
en premiere. Ordrer skulle 
udfærdiges, og megen tid gik 
med at fa styr på de mange 10- 
se ender. 

Ruten afprsves 
Den 11. august var alt dog 

klart, og vi (Militærpolitiet) 
kunne afpr@ve ruten. Da det 
var lznge siden, der havde VE- 

ret nogen form for @velsesak- 
tivitet ved Mitærpolitiele- 
mentet, besluttede vi at MC- 
kgreme skulle inspicere ruten 
på deres motorcykler. Det 
skulle vise sig at være en klog 
beslutning. Hele to motorcyk- 
lister måtte ud og se nærmere 
på korrunarkens beskaffenhed 
inden for de f0rste 5 km af 
ruten. Heldigvis skete der ikke 
stgrre skade end lidt såret 

Så skal der Oves, inden det virkeligt går 10s. 

stolthed. Men moralen er klar, med lidt nerver på. De for- 
al barndom går i glemmebo- svandt imidlertid hurtigt, for 
gen, hvis den ikke holdes ved- der var nok at tage fat på. 
lige. Lastvognene k a  ForsyNngs- 

kompagniet i Famm skulie til- 
Madpakker turlretur rigges og enkadreres, og mad- 

Selve @velsen begyndte pakker, radiomateriel m.m. 
skulle fordeles. Alt gik som 

GClb;?I..</? .SRIDE.VE-!DE\ klar fil at ombordfage deJ~rste niiner. 
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smurt, specielt gled nogle af 
madpakkerne lidt hurtigt af 
sted. De skulie have vsret 20 
km ud tii Hoveddepot B@- 
snup, men blev sendt 50 km til 
Kalundborg. Det blev nu også 
klaret, og frem og tilbage er 
som bekendt lige langt. 

Hurtige kranfarere 
Lastningen af miner på HO- 

veddepot B~strup forlgb 
planmæssigt med afgang h 
B@stnip til tikn. Forudsat at 
kolonnelederne kunne deres 
job, var der kun sp@rgsmalet, 
om kranerne på havnen i Ka- 
lundborg kunne f0lge trop. 
Det kunne de! Den ene k@rte 
lidt hurtigere end planmæssigt, 
og den anden - med "Mik" 
som erfaren ferer - kØrte over 
dobbelt så stærkt som planlagt 
(han havde sikkert inviteret 
gæster til middag den dag). I 
hvert faid skabte det r0re på 
transportlederkontoret i B@- 
strup. Både læssehastighed på 
depot og hastigheden på lan- 

devejen måtte sættes op til 
max, og så var det endda ikke 
helt tilstrækkeligt. 

Motorcyklisterne måtte her 
krediteres for deres indsats. 
Det var tydeligt, at gårdsda- 
gens strabadser havde haft den 
Ønskede virkning, og alt gik 
glat på ruten 

Diplomatiske evner ta- 
ges i brug 

De værnepligtige fra Fanun 
Kaserne, hvoraf flere f0rst 
havde fået deres kgrekort i l@- 
bet af ugen, og desuden havde 
gået vagt natten forinden, ud- 
viste kampånd og stort kend- 
skab til deres lastvogne. De f& 
minerne frem så hurtigt som 
det overhovedet var muligt. 
Her var det imidlertid lige ved 
at gå galt. En kommunikati- 
onsfejl ved Kalundborg Havn 
medf@rte, at indskibningsleder, 
orlogskaptajn N.Bech, fik 
brug for aiie sine diplomatiske 
evner for at forhindre DLG i 
at bortvise hele Øvelsen fra de- 

res område. Heldigvis var 
N.Bech mand for opgaven, og 
det kom ikke til sværdslag. 

Mobilt cafeteria 
Enhedeme blev lastet, og så 

kom personel fra flådestatio- 
nens cafeteria med "muije" og 
madpakker til stor g M e  for 
d e ,  men iszr for vores iånte 
personel fra hæren. De var 
nok mere vant til F1- og F2- 
rationer. 

0velsen slut 
Så gik det retur igen fra 

Kalundborg, og bortset £ra en 
buslet med 2 værnepligtige, 
der manglede for en kort be- 
mærkning (de var vist en tur 
på Mac Donalds). gik alt som 
pianlagt, lige bortset fra, at vi 
var lidt for tidligt færdige 
grundet de hurtige kranf0rere. 

Debriefing 
Debriefingen derimod gik 

ikke helt som planlagt, og det 
skal understreges, at når un- 
dertegnede forlod seancen 
med ordene: "Jeg skal lige ud 
og brække mig!", så var det 
ikke tilbagemeldingerne, men 
et pludseligt opstået maveon- 
de, der var årsagen. 

"MuQen" bestod afkrebinetter ser- 
veret af selvejiddestationens ca& 
teriabestyrer. Harens personel var 
ikke vant til a t p  så god en irans- 
portkost. 
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Syn af militære karetejer 
på Grenland foretages af seværnet 

Som det e r  de fleste bekendt, 
skal aiie forsvarets keretnjer 
synes hvert år, og det er ca. 
14.000 syn om året. For se- 
værnets vedkommende er 
det ca. 700 keretejer, hvoraf 
20% skal genfremstilles på 
grund af fejl og mangler. 
Men ud over Danmark er 
der også militære keretejer i 
Ex-Jugoslavien, på Gren- 
land og Færneme. Syn af 
keretnjer i Ex-Jugoslavien 
foretages af personer fra 
hæren, på Færneme er det 
personer fra Fiyvevåbnet, og 
på Grenland er det S n v ~ r -  
net, som foretager syn. 

Af orlogskaptajn EE.Andersen, 
Chef for Sevæmets Motorkere- 
tejsforvaitning 

På GrØnland synes der ko- 
ret0je.r ved Gr$nlands Kom- 
mando, S0ndre Str0mfJord, 
Station Nord og Thule Air Ba- 
se. 

K0ret0~eme på Gronland ruster ikke på grund af den lave luffugtighed, 
men til gengmld er vinteren meget hård ved dem. 

Rejse med fly 
At rejse i Grfinland er ikke 

alfid lige let, og vejret kan for- 
andre sig meget hurtigt. Når 
man skal mndt deroppe, skal 
det foregå med fly, helikopter 
eller skib. Til Gr0medal skal 
man fØrst med fly til Narssars- 
suaq og derefter med heli- 
kopter det sidste stykke, men 
til Sendre Str~imfjord kan man 
flyve direkte enten med SAS 
eiier flyvevåbnets Gulfstrearn 
G-m. 

Orlogskaptajn H.E.Andersen mod- 
tages på Gr0nland af garagemeste- 
ren ved Gr0nlands Kommando. 

Station Nord 
Den iængste tur er til Stati- 

on Nord, som ligger c a  900 
h fra Nordpolen. Turen 
starier fra Flyvestation Værlfl- 
se med et C-130 Herkules 
transportny til Kefiavik på Is- 
land, hvor der ovemattes. Næ- 
ste dag går turen videre, hvis 
vejret tillader det, og når per- 
soner og materiel er læsset af 
på Station Nord, fortsætter C- 
130 til Thule Air Base, hvor 
den skal stå natten over. 
Grunden til det er, at der på 
Thule er hangarer, og startba- 
nen er af cement. På Station 
Nord er startbanen af jord, og 
her kan flyet ikke komme i læ. 

FLADEN i Kors* Nr. 411998 



. , .  

Hård frost 

Når man sknl rundt på Gr@nlmd, skal det altid foregå med& 
helikopter eller skib. Her er Grenlandsflyet klar til afgang. 

Koretojeme på GrØnland 
ruster ikke på grund af den la- 
ve luftfugtighed, men til gen- 
gæld er vinteren meget hård 
ved dem. Og selvom der er til- 
sluttet både motorvarme og 
kabinevarmere, kan tempera- 
turerne blive så lave, at det er 
ngdvendigt, at bilemes moto- 
rer kØrer i tomgang i uge- og 
månedsvis. Dette gælder s ~ r -  
ligt i Sondre Stromfjord, hvor 
temperaturerne kan blive så 
lave som minus 50-55°C. 

Sladepatruljen SIRIUS' "1uksushotel"på Station Nord 
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Ssheste-træf i venskabets ånd 
Orlogsgast fra 1953154 fandt ad snsrklede veje, 

her 45 å r  efter, sin gamle besxtning 

SONES?'E.\r's stambr.sreming 1953:54. Denne artikels forfarter ses i anden 0vrrsir rekke som nr. 3fra venstre. 

Må jeg, efter at  have Izest en 
glimrende og interessant ar- 
tikel om "Dansk minestryg- 
ning i 60 ar" i sidste num- 
mer af Flåden i Korsar, for- 
tælle min historie om 14 
måneders tjeneste som ver-  
nepligtig ved marinen i 
1953/54. Af de 14 måneder 
havde jeg 12 måneders tje- 
neste på daværende mine- 
stryger S0HESTEN. Det 
var en til tider barsk tid for 

en landkrabbe, men en tid, 
hvor jeg mindes tilbage med 
glæde. Vi havde et kamme- 
ratskab uden lige. Alle holdt 
sammen, også når vi var i 
saen - den ofte urolige 
@stene, der nok kunne vise 
sig fra den hårde side, når 
det bl&e. Men tiden om 
bord på SBHESTEN og på 
Bornholm (Rsnne og Nek- 
se), som var fast base, gav os 
en gide og sammenhold, 

som nzeppe findes mange 
steder. 

Af S.E. Rende Olesen, Redakter 
af Danmarks Marineforenings 
landsblad "Under Dannebrog" 

I dag er jeg utrolig glad for 
at kunne se tilbage på tiden i 
s@væmet, hvor mænd var 
mænd, og pigerne var glade 
for det .... Jeg har siden 1983 
med stort held fors0gt at finde 
frem til de gamle gaster og of- 
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ficerer fra stambesætningen. 
Vi var 49 mand om bord. Jeg 
fandt dem alle og er stadig i 
kontakt med cirka 40. Ni er 
d6de. 

God kontakt 
Indtil sidste sommer havde 

vi også h kontakt med vores 
chef, orlogskaptajn Asger 
Viilesen, .&hus, dengang kap- 
tajnlejtnant, men han dede 
desværre i sommeren 1997. 
Tilbage er orlogskaptajn Tage 
Jensen, dengang 10jtnant af 1. 
grad, nu Hirtshals, og orlogs- 
kaptajn Poul Jarlskov, Keben- 
havn, der dengang var 2. ma- 
skinmester om bord og lgijt- 
nant. Begge m0der altid op, 
når vi har det arlige træf m d t  
omkring i landet med ledsage- 
re. 

Det årlige træf er helt i ven- 
skabets ånd. Vi har det sjovt, 
og minderne vælder frem. En 
del af os m@des også ind 
imeilem dette årlige træf, som 
i år var i R@nde, min hjemby. I 
sommeren 1999 holdes træffet 
ved Kege. 

Jeg er udnævnt til det ære- 

fulde hverv at være "For- 
eningen S@hestenls Venner's" 
evighedsformand, fordi jeg har 
samlet gutterne. Foreningen er 
i evrigt kontingentfn 

45 år er gået 
Ad sn0rklede veje har jeg 

gennem de sidste 15 år - i år er 
det 45 å r  siden, vi blev ind- 
kaldt - fundet frem til besæt- 
ningen. Selvom det til tider har 
været svært, har jeg ikke villet 
give op. Med glæde kan jeg 
sige, at det lykkedes. Og det 
bar været anstrengelserne 
værd. Men det har krævet ar- 
bejde - ja, faktisk detekfvar- 
bejde. Det f0rste træf fandt 
sted i Fåborg, så blev det bl.a. 
Kebenhavn, Hirtshals, Pan- 
dnip, Berkop, Odense og 
Rande på Djursland. 

Hvordan jeg fandt dem? 
Jeg begyndte med en efter- 

lysning i ugebladet "Hjemmet" 
- nibrikken "Skal vi ses igen". 
Det gav den fgirste. Vores 
bgidker ka Komp på Fyn. Han 
kendte nogen, og det gjorde 
andre også, og så mllede lavi- 
nen. Også gennem "UNDER 

SDHESTE.V 541 på togt i Dslers0en. 

DANNEBROG", Marinefor- 
eningens landsblad, blev der 
efterlyst gaster - med succes. 
Kabysrygterne gik, og efter- 
hånden hgirte jeg, når jeg fandt 
dem: "Jeg kender en, og en 
anden kender en tredie...". Det 
blev en sport for mig at fmde 
dem. De blev stgivet op på 
mærkeligste vis. I min gamle 
dagbog fra soldatertiden fandt 
jeg nogle adresser. Men de 
passede ikke lige netop i dag 
for nogles vedkommende. 
Men jeg fandt alligevel frem til 
flere. En af soldaterkarnmera- 
terne st@vede jeg op i Tivoli i 
Kgibenhavn. Her var han 
skræddermester - som om 
bord. En anden havde været 
hgijskoleforstander. Jeg ringe- 
de til hejskolen. Der var han 
ikke mere, men han boede vist 
i Odense. Ganske rigtigt. Så 
var der en, der vist nok var 
bademester i Vejle og nu boe- 
de på Fredenciakanten (Bgir- 
kop). Han er også med nu. 
Han blev fundet på en lidt sjov 
måde. Jeg ringede til bageren i 
Bgirkop og spurgte, om han 
kendte en borger ved det og 
det navn. - "Ja", sagde bage- 
ren. Han er lige gået ud af bu- 
tikken med et franskbrgid. 
Hva'be'har. Så var han også 
med. Jeg havde også den glæ- 
de at være i TV2's "Lyk- 
kehjulet", hvor jeg via Bengt 
Burg fik lov at efterlyse 
"gamle basser" - fra dengang. 
Det gav fire. 

Skydemål eller skrot 
SOHESTEN, der horte til i 

minestrygerklassen sammen 
med SaHUNDEN, S0RID- 
DEREN og S0L0VEN endte, 
hvad jeg erfarer, enten som 
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skydemåi i Århus-bugten eller 
som skrot. Men det er der må- 
ske en, der kan fortælle mig 
nærmere om. Og skulle der 
være andre, der har været med 
SOHESTEN f0rst i 1940 eller 
1950'erne, skal de være vel- 
kommen i foreningen. 

Måske kan ovenstående ek- 
sempel danne efterfolgelse for 
en eller anden mariner. Det vil 
vedkommende ikke fortryde. 

0nskejob 
Jeg har stadig kontakt med 

det maritime, idet jeg har fået 
et onskejob for et års tid siden 
som redakter af Danmarks 
Marineforenings landsblad 
"UNDER DANNEBROG". 
Det giver mig også mange 
spændende oplevelser og ikke 
mindst gode kammerater. 

En dag som fra 
T i d a g  den 22. september 
1998 var Bevogining og 
Nærforsvar Korser på visit 
hos Seværnets Fremands- 
korps i Kongsere. Et bessg, 
hvor aile fik én på opleve 
ren. 

Af menig P.Anskjær, menig M.L. 
Nielsen og sergent M.Hansen, Be- 
vogtning og Næriorsvar Korser 

Kl. 0730 sad vi alle op på 
MAN'eme, klar til afgang fra 
Kors0r og fulde af forventnin- 
ger om, hvad Fr0mandskorp- 
set ville vise os. 

Overraskelser ventede 
Kl. 0900 stod delingen på 3 

geledder foran 4 &@mænd, 
klar til at få en opvisning i 
"£r#ernes" kunnen. Men sådan 
skuile det ikke gå! 

De 4 "froer" splittede de- 
lingen op i 2 sektioner. Den 
ene blev taget med op i et 
foredragslokale, og vi andre 
blev beordret omklædt til 
FUT-toj (gymnastiktoj). 

Udfordringer på feltfor- 
hidringsbanen 

4 minutter efter stod vi Mar 
og fik en guidet tur igennem 
deres feltforhindringsbane, der 
bod på udfordringer i stor stil. 
Blandt de 12-14 forhindringer 
kan bl.a. nzvnes: 
- 2 forskudte bomme i hen- 

holdsvis 1% og 3 meters 
hejde, som skulle passeres, 

- svævebanen på 25 m, hvor 
vi brugte et webbingbælte 
som håndtag, 

- nettet på en h0jde af 12 m, 
lavet af towærk, der skulle 
kravles over samt 

- et 15 meters tov i 5 meters 
hejde, som skulle tilbage- 
lægges i "dovendyr-stil". 
Ved feltforhindringsbanens 

ende var der ikke en eneste, 
som ikke kunne bmge et bad, 
men de instruerende fromænd 
d i e  os noget andet. 

Udbrt efter 30 minut- 
ter på handlebanen 

Vi blev delt op i hold á 5 
mand, hvor vi holdvis blev 
sendt af sted på en handlebane 
og denne gang på tid. 

Handlebanen startede på 
den sydlige del af stranden, 
hvor holdet skulle medbringe 

en gummibåd de ca. 200 m til 
feltforhindringsbanens start. 

Dernæst skuiie feltforhin- 
dringsbanen passeres. Ved 
feltforhindringsbanens ende 
skulle holdet igen tilbage til 
gummibåden, som skulle brin- 
ges de ca. 300 m til Nord- 
stranden, hvorfra der skulle 
padles rundt om molen og Hid 
i havnen. Her skulle holdet 
kravle op på taget af en han- 
gar, hoppe de 8 meter ned i 
vandet og atter hoppe op i 
gummibåden og igen sejle ind 
til mal på stranden, hvor tiden 
blev stoppet. Det kan vist ro- 
ligt siges, at man selv var ude 
om det, hvis ikke man var to- 
talt udkgrt efter de ca. 30 mi- 
nutters knoklen. 

Ombytning af hold 
Efter en hurtig omklzdning 

og frokost blev de 2 sektioner 
byttet om, så vi, der havde væ- 
ret på handlebanen, blev fort 
op i foredragslokalet og om- 
vendt. 

Spændende foredrag 
I foredraget fik vi en meget 

spændende orientering om 
bLa. optagelseskravene til de- 
res speciaikorps, deres måder, 
de opererer på O.S.V. samt svar 
på de utaliige spergsmål, vi 
alie sad inde med. 

Dybt imponeret 
Efter foredraget var der 

lagt en masse af deres våben 
og specialudrustning frem. Der 
gik lang tid med at studere. 
Kl. 1515 var en godt ud- 

k m ,  men dybt imponeret de- 
ling klar til afgang mod brand- 
og rednings0velse i HilierN. 
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Cykelleb er også for teser 

Helene Laursen med sin veyortjente medalle efter en tur pi l 1  7 hm 
i cykellabet '>Vordjylland Rundt''. 

En dag blev jeg ringet op af 
Steffen fra OEDB-va?rk- 
stedet, som spurgte, om jeg 
var interesseret i at komme 
med til Nordjylland til et 
cykelleb den 8. august 1998. 
CykeUebet var arrangeret af 
Nordjysk Cykel Komité og 

sponsoreret af Alborg Stift- 
tidende. Ruten var på 117 
km. "Wow" tzenkte jeg, det 
lyder fedt. Jeg havde jo avet 
mig lidt på min nye cykel, så 
hvorfor ikke. 

Af speeiaiarbejder Helene Laur- 
sen, Forsyningsafdelingen 

112 km på en husmo- 
dercykel 

Pinselerdag havde jeg nem- 
lig deltaget i cykeli0bet "T@- 
SERUNDEN" ved K@ge (1 12 
km). Jeg havde lige erhvervet 
mig en rigtig dejlig husmoder- 
cykel I ved, en med indkebs- 
kurve for og bag, lygter og 
stattefod, en rigtig fornuftig 
cykel, men jeg måtte altså er- 
kende, at den var meget ufor- 
nuftig til så laaaaaaang en tur 
på 6 timer 50 minutter. Vejret 
var for 0vrigt helier ikke det 
bedste, skulie jeg hilse at sige. 

Regnvejr ingen hindring 
Om morgenen da Peter 

(min mand) korte mig til K@- 
ge, blev himlen mgrkere og 
merkere, og inden vi var nået 
frem, var det begyndt at st0v- 
regne. Nå men pyt, jeg håbede 
på bedring i lebet af dagen, 
men nej. Ude på ruten tog 
regnen til, ind til siden, $@re 
sig sit fornuftige regnt0j og 
sn0re hætten godt tiL Nu 
manglede jeg kun mine gum- 
mist@vlerl Nej, dem havde jeg 
ikke med, der er vel e n s e r !  
Så igen ud over bakkerne, men 
nu var vinden altså stik imod, 
og jeg havde bare så ondt i 
mine ben af at stride mig frem 
igemem regn og modvind. Jeg 
tror, det kaldes en KRISE. Jeg 
skulie også fragte mine 4 ba- 
naner, 3-4 flasker væske, cho- 
kolade o.s.v., som altsammen 
var pakket i min rygsæk og 
anbragt i min fornuftige cykel- 
kurv. Så endelig c a  10-15 km 
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fra mål begyndte solen at skin- 
ne, og jeg fik ligesom et "l&". 
Nu kunne jeg snart cykle over 
malstregen og få min medalje. 

En velfortjent medalje 
Da medaljen så hang om 

min hals, kom en fotograf og 
fotograferede helten, der bare 
var godt brugt, men den var 
hele turen værd. Der var næ- 
sten 7000 piger, som deltog på 
turen. AUe de ting, som jeg 
gjorde forkert på "TgSE- 
RUNDEN, har jeg lært af! 

Nordjylland kalder 
Nu tilbage til Steffens op- 

ringning. Steffen havde k0bt 
en tilmelding til "NORD- 
JYLLAND RUNDT, men var 
blevet forhindret, så den måtte 
jeg få. Det ville kun koste mig 
en overnatning på Ålborg Ka- 
serne til 150 kr. 

Jeg var selvf~ilgelig meget 
interesseret. Da jeg gik min 
postmnde på f@rstesalen, 
m d t e  jeg Mogens Larsen, 
som også skulle med på turen, 
og fik spurgt om 1000 ting. 
Enden på det hele blev, at vi 
var 4 glade og forventnings- 
fulde cyklister, der drog fra 
KorsGr fredag k i  1500 i h0jt 
solskinsvejr. 

Stor appetit far start 
Vel ankomne til Ålborg 

Kaserne kl. ca. 1930 blev vi 
indkvarteret på hvert sit dob- 
beltværelse med plads til både 
bagage og cykeL Nu skulle vi 
have noget at spise, så vi tog 
ind i Jo& Ane Gade. 

Spisekortene blev studeret 
nfije! Der blev bestilt pasta- 
retter, da maden skulie ligge 

godt i maven. Mogens bestilte 
"alt godt fia havet" på pasta- 
bund. Da tjeneren kom ind 
med "FADET til Mogens, 
troede jeg, at der var mad til 
mindst 2 personer, men næ 
nej, Mogens gnaskede det hele 
i sig med stor fornfijelse og 
glæde over, at han havde be- 
stilt lige denne ret, for da vi 
andre fik vores, var de ikke 
st0rre end forretter. Vi fik 
spist og betalt og forlod s t e  
det, kun for at fmde et andet 
spisested, hvor Soren og Kim 
kunne komme ind og få sig en 
ret mere, så deres maver kun- 
ne blive lige så fyldte som 
Mogens'. Mogens og jeg fik et 
stykke hindbærtærte med fle- 
deskum. 

Nogle fik en ekstra tur 
Hjemme på kasernen gik vi 

snart til ro. Drengene skulle 
starte Id. 0800 næste morgen 
på 247 km. For nogle blev tu- 
ren dog en del lzngere, fordi 
en person stod og dækkede 
for det skilt, der viste til h@jre, 
så Soren og Mogens fortsatte 
lige ud. Da havet så pludselig 
var lige foran dem, blev de 
enige om at vende om, for det 
måtte være forkert, men hel- 

digvis var de snart på rette 
kurs igen. Surt show! 

En god start på dagen 
Drengene var så rare at 

sætte morgenmad uden for 
min d0r til mig, havregryn med 
mælk og et drys rosiner. Mor- 
genkaffe var der ikke noget af, 
for det er ikke godt for alle. 
Nogle skal faktisk på potten, 
når det er mest ubelejligt! Ik' 
Mogens ! 

En laaang tur. .. 
Jeg var nu også klar til at 

komme af sted - men hvad var 
nu det? Jeg syntes, at duggen 
faldt lidt tungt her i Ålborg. 
Nå, men på med regnjakken, 
den var sikkert tæt nok til den 
smule vand, men der gik ikke 
længe, f@r jeg var drivende 
våd fra inderst til yderst. Jeg 
var også lyser0d som en ny- 
f0dt pattegris fra start til slut, 
men det kunne da ikke slå mig 
ud, det blæste trods alt ikke. 

Ude på ruten kom jeg i 
snak med en masse artsfælier. 
BLa en tysker, som havde sin 
datter med på en tandem. Han 
tegnede og fortalte, og mig 
som kun kan sige: "Ein, twei, 
drei, hilfe" og "kom zuriick, 
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men det gik ufatteligt godt 
med at forstå hinanden, syntes 
jeg da selv! 

Så kom krisen ved ca. 80 
km. Bare en lille "bule" på ve- 
jen foltes uoverskuelig at 
komme over. Skulle jeg stige 
af cyklen og kravle hjem? Næ, 
fro Laursen, du fortsætter bare 
i samme stil, og pludselig efter 
6 timer og 12 minutter korte 
jeg over malstregen og f& 
hængt en velfortjent medalje 
om halsen. Det var turen 
værd. 
Dejlig varm kaffe og 
bad 

Inde i hallen ventede dren- 
gene med en dejlig kop varm 

kaffe (jeg fk også kaffe om 
morgenen, det er jo ikke aiie, 
der har sarte maver!). Ovre på 
kasernen hk vi et laaaangt 
varmt bad. Det var tiltrængt, 
og så gik det hjemad. Vi an- 
kom tii Kors0r 10rdag aften kl. 
ca. 2230. 

Erfaring fra sidst 
Denne gang havde jeg fået 

en anden cykel til langture, 
uden cykelkurve og andet 
tungt grej. Forplejning er der 
også rigeligt af på posterne, 
som &des for hver ca. 25 km. 
Det skal man ikke selv slæbe 
rundt med, men det vidste jeg 

ikke fersk gang, jeg var af 
sted. 

Meld dig til 
Hvis denne lille beretning 

ikke helt har taget pusten fra 
dig, og du er glad for at cykle 
(for det er jeg) synes jeg, at du 
skdie melde dig ind i fiådesta- 
tionen cykeIklub. 

MAN BLIVER "H0J" AF 
AT CYKLE! 

Med venlig hilsen 
en glad cyklist 

Helene Laursen 
Lagersektionen, Noret 

A Redaktionen Ønsker vore hsere en rigtig gladelig jul samt et godt 
nytdr. Det h m  vceret et spandende år, hvor bladet har gennemgået mange 
nye tiltag. 

Tak til alle, som bidrog med gode og sp~endende indhg  i året, der gik. 
Vi håber også i det nye år at modtage en masse gode artikler, fotos mm 
Det er det, der gØr biudet spandende og afvekslende. 

Vi imØdeser også gerne billeder, som kan bruges som forsidebillede, 
evt. med henvisning til en god artikel i bladet. Forsidefotos skal blot tages 
på hØjkant. 

Redaktionen ser frem til d fortsat godt samarbejde i det nye år. 

På redaktionens vegne 
S@REN BECK 
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Det lugter jo lidt af fisk 

Det hjalper at vare Irdt af en blaksprutte, nar man som Hans Gj~dsbol 
er ansat som sekretar ved Smizmets Havarikommission. 

Her i Korser har vi mange Hvilken tilknytning har han til 
forskellige personelkategori- Korser? 
er på bnningslisten. En af F0rst en lille historie om 
de mere sjældne er en "Ve- S0væmets Havarikommission: 
derlagsl~nnet Pensionist ". 
Hvem gemmer sig mon bag Siivæmets Havankom- 
denne betegnelse? Det må mission 
underseges nzrmere. S0værnets Havarikommis- 

sion blev oprettet i 1959. Dens 
Af Vibeke L Olsen, Lunnings- 
kontoret medlemmer bliver udpeget af 

Forsvarschefen. Medlemmerne 
Navnet er Hans Gj@dsb@l, skal varetage funktionen ved 

og hans funktion er sekretær i siden af deres normale arbejde. 
saværnets Havarikommission. S0værnets Havarikommission 

består af min. 9 medlemmer 

med hver deres speciale. Ha- 
varikommissionens medlemstal 
kan @ges efter omstændighe- 
derne. 

Medlemmerne udvælges 
blandt erfarent personel, som 
ikke g0r sejlende tjeneste i den 
periode, de sidder i kommissi- 
onen. Det er jo ofte de sejlen- 
de enheder, der er involveret i 
de sager, som Havarikommis- 
sionen skal behandle. 

En fordel at være civil 
Medlemmerne var indtil for 

fa å r  siden aile militære perso- 
ner, men så blev sekretærens 
s t i h g  ændret således, at den 
fremover skulle besættes med 
en vederlagsl0nnet pensionist, 
dvs. en civil stilhg. En fordel 
ved at være civil i stedet for 
militær er, at sekretæren nu 
ikke mere skal bestride et 
normalt arbejde ved siden af  
arbejdet i S0væmet.s Havan- 
kommission. Nu kan sekretæ- 
ren koncentrere sig 100% om 
sit arbejde i Havarikommissio- 
nen. Stillingen er på 18% time 
i gennemsnit pr. uge. Sekretæ- 
ren skal 10nnes af den regn- 
skabsmyndighed, hvor for- 
manden for S0væmet.s Hava- 
rikommission er afl0nnet. 
Formanden er p.t. Chefen for 
Flådestation Korsfir, kom- 
mandgr J.F. Evald. Dermed er 
ringen sluttet, og det er derfor, 
vi har en sådan sjældenhed af- 
lonnet her hos os. 
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%va?rnets Havarikommission har kontorer i den smukke bygning 
"Under Kronen" på Holmen. 

Sekretæren samler trå- 
dene 

Hvad laver han så? Jo, han 
er faktisk en vigtig person, 
idet det er ham, som samler 
d e  trådene fra sagsbehandier- 
ne, altså en slags blæksprutte. 

Hvem er han så denne 
blæksprutte? Han har en solid 
karriere bag sig i s@væmet. 
Det startede i 1956 og sluttede 
i 1998 som Chef for Ledelses- 
sekretariatet ved S0væmets 
Mateneikornrnando. Han har 
tidligere været medlem af  S@- 
væmets Havarikommission i 
1994 - 1997. Gj@dsbel er glad 
for at kunne forsætte med at 
være tiknyttet s0værnet. Som 
han siger: "Det lugter jo lidt af 
fisk". I starten havde Gj@dsb@l 
ringe kendskab til EDB, men 
nu bruges det fïittigt. 

Når skaden er sket 
S@væmets Materieikom- 

mando er de ferste, som ryk- 
ker ud og besigtiger, når ska- 
den er sket. S@væmets Hava- 
rikommission rykker kun ud, 
hvis Forsvarskommandoen har 

påiagt dem at udarbejde en 
havarirapport, og hvis man ik- 
ke kan fmde hoved eller hale i 
den rapport, som der er blevet 
udarbejdet. Det normale er, at 
kommissionen baserer sit ar- 
bejde på skriftligt materiale og 
interviews med det involvere- 
de personel. Et havari kan og- 
så vurderes af  SØværnets ope- 
rative Kommando, som kan 
komme med en konklusion, 
der afslutter sagen. 

Det er altså ikke d e  ska- 
der, som kommer frem til SØ- 
væmets Havarikommission, 
men Havarikommissionen får 
d e  rapporter til orientering. 

Bslgerne går hsjt 
Når S@væmets Havari- 

kommission er blevet pålagt at 
behandle en skade, udpeges en 
person i Havarikommissionen 
som sagsbehandler. Han udar- 
bejder et udkast til rapport. 
Der kan laves flere udkast til 
rapporten, f0r S@væmets Ha- 
varikommission er tilfreds med 
resultatet. 

Sagsbehandlere skriver på 
hver sin måde, og der er meget 
fagsprog i rapporteme. Alt 
dette fagsprog skal "over- 
sættes", så den endelige rap- 
port kan kses  af d e .  Og det 
kan være meget svært. Derfor 
kan bglgeme gå meget h@jt i 
S0væmets Havarikommission, 
når der skal være enighed om 
teksten For den endelige rap- 
port bliver sendt til Forsvars- 
chefen, % impliceret personel 
lejxghed til at se den og påpe- 
ge eventuelle fejl. 

S@væmets Havarikommis- 
sion udgiver ca. hver andet år 
en årsberetning. På den måde 
kan alie få indblik i de fejl 
som er begået, og derved (for- 
håbentlig) lære af fejlene. 

Hvad er formålet med 
Siiværnets Havarikom- 
mission? 

At lære af de fejl som er 
begået, for dermed at undgå 
gentagelser. Sevæmets Hava- 
rikommissions endelige rap- 
port kan dog også danne bag- 
grund for en eventuel discipli- 
nær- elier straffesag mod im- 
pliceret personel Endelig har 
havarirapporten i flere tilfælde 
påpeget fejl ved materiellet, 
som så senere er blevet udbed- 
ret. 

Fejl koster penge, og s@- 
værnet skal spare. Så jo færre 
fejl, jo færre udgifter, men det 
er nok svært helt at undgå. 
Havarier kan både være forår- 
saget af menneskelige fejl 
mateneile fejl eller hårdt vejr. 

På den baggrund vil der 
nok altid være brug for S@- 
væmets Havankommission. 
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Hvad gik galt? 

Redaktionen har fra kontor- I dette eieblik kom over- at det kunne være t2 ~raktisk 
fuldmægtig P.E.Steffensen, styrmanden ud fra bestik- nytte, for det faldt på sving- 
Seværnets Publikationsfor- lukafet, hvor han havde udsat broens kontrolhus. 
valtning modtaget dette ek- 
sempel på en havarirapport. 
Rapporten har han fundet i 
Brendby Marineforenings 
blad i august måned, og for- 
anlediget af artiklen om ar- 
bejdet i Havarikommissio- 
nen bringes en afskrift her- 
af. 

Til Rederiet 

Det er med beklagelse og i 
stor hast, jeg sknver dette 
brev til Dem. Med beklagelse 
over at så line en misforståelse 
kunne medfere de folgende 
omstiemdigheder, og i hast for 
at De kan få denne rapport, 
inden De danner Deres egne 
forudfattede meninger efter 
artikler i verdenspressen. For 
jeg er sikker på, at den vil ha- 
ve tendens til at overdramati- 
sere begivenhederne, 

Vi havde netop taget lod- 
sen om bord, og aspiranten var 
kommet tilbage efter at have 
skiftet flag "G" ud med "H", 
og da det var hans forste rejse, 
havde han nogen vanskelighed 
med at d e  G-flaget sammen. 
Derfor gik jeg hen for at vise 
ham hvordan. Da M kom til 
den sidste del, sagde jeg "Lad 
gå" til ham. Knægten er, skent 
vilig nok, ikke alt for opvakt, 
hvad der nedvendiggjorde, at 
jeg måtte gentage ordren i en 
lidt skarpere tone. 

skibets position, og da han 
troede, at det var ankrene, der 
blev talt om, gentog han "Lad 
gå" til 3. styrmanden på bak- 
ken 

Det bagbords anker, der 
var gjort klar, men ikke firet 
ud, blev omgående bragt til at 
falde. Effekten af at lade anke- 
ret falde fra klysset, medens 
skibet endnu sejlede fremad 
med fuld havnefart, viste sig 
for meget for spillets bremse, 
og hele bagbords kæde blev 
trukket ud "med rode". Jeg er 
bange for, at skaden på kæde- 
kassen er temmelig ornfatten- 
de. 

Den bremsende virkning af 
bagbords anker fk naturligvis 
skibet til at sejle i samme ret- 
ning, lige mod en svingbro, 
som spænder over et tiJi0b til 
den flod, som vi var på vej op 
ad. 

Brovagten viste stor ånds- 
nærværelse ved at åbne broen 
for mit skib. Uheldigvis tænkte 
han ikke på at standse den k@- 
rende trafik, og resultatet var, 
at broen åbnede delvis og afle- 
verede 1 folkevogn, 2 cyklister 
samt 1 kreaturtransport på 
dækket. Mm besætning er nu 
ved at indfange sidstnævntes 
indhold, som efter stejen at 
demme består af grise. 

I sine bestræbelser på at 
standse skibets fremdrift lod 3. 
styrmanden det styrbords an- 
ker falde. Desværre for sent til 

Efter at bagbords anker var 
faldet, og skibet begyndte at 
skære ud, slog jeg forceret bak 
på maskintelegrafen og ringe- 
de personligt til masldnnimmet 
og blev spurgt, om der var 
film i aften. Mit svar herpå kan 
ikke tilfore denne rapport no- 
get konstruktivt. 

Indtil nu har jeg forbeholdt 
min rapport aktiviteterne i den 
forreste del af skibet. - Henne 
agter havde de deres egne 
problemer. 

I det ejeblik bagbords anker 
faldt, overvågede 2. styrman- 
den fastgorelsen af den agter- 
ste slæbebåd og var i færd 
med at fne skibets slæbetrosse 
ned på slæbebåden. 

Den pludselige bremsevirk- 
ning af bagbords anker iik 
slæbebåden til at I0be ind un- 
der hækken på mit skib netop i 
det ojeblik, da skruen reagere- 
de på min forcerede bakman- 
@m. 2. styrmandens resolutte 
fastgereise af slæbetrossen in- 
denbords forsinkede slæbebå- 
dens forlis i nogle minutter, 
hvorfor nævnte fartej kunne 
forlades i sikkerhed. 

Det er mærkeligt, men i det 
ejeblik bagbords anker faldt, 
skete der en stremafbrydelse i 
land. Den omstændighed, at vi 
passerede et kabelområde på 
det tidspunkt, kunne lade for- 
mode, at ankeret har berort 
noget på bunden. Det er må- 
ske heldigt, at de hejspæn- 
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diigsledninger, som formasten 
rev ned, ikke var stromf0ren- 
de. Måske var de erstattet af 
undervandskablet, men på 
grund af det manglende lys i 
land, er det ikke muligt at sige, 
hvor gittermasten faldt. 

Jeg kan aidrig lade vzre 
med at undre mig over udhn- 
dinges handlinger og opfgrsel 
under mindre vanskeligheder. 
Lodsen, for eksempel, lå i 
dette gjeblik sammenkrobet i 
et h@me af min dagkahyt, idet 
han skiftevis nynnede for sig 
selv og grzd efter at have 
indtaget en flaske gin på en 
tid, som er værdig til optagelse 

i Guiness' Rekordbog. Slæbe- 
bådsskipperen reagerede på 
sin side voldeligt og måtte 
med magt holdes tilbage af 
hovmesteren, som iik lagt ham 
i båndjern på skibets syge- 
lukaf, hvorfra han nu beder 
mig foretage umulige ting med 
mit skib og min besætning. 

Jeg vediægger navne og 
adresser på fgreme og forsik- 
ringsselskaberne for kgretojer- 
ne på mit fordæk, som 3. 
styrmanden indsamlede efter 
sin noget hastige evakuering af 
bakken. Disse oplysninger vil 
sætte Dem i stand til at krzve 
erstatning for den skade, de 

forvoldte på lugekarmen på 1 
lasten. 

Jeg slutter denne forelgbige 
rapport, da jeg finder det van- 
skeligt at koncentrere mig på 
grund af politiets sirener og 
blinklys. 

I den ugentlige rapport 
over skibets tilstand vil jeg 
forsyne de efterfolgende ska- 
desrapporter med numrene 
11750.101 til 11750.199 in- 
klusive. 

Deres forbundne 

Skibsfgrer 

FLADEN I KORSDR udsendes til alle medarbejdere på Fiadestation Kors@ med underlagte hoveddepoter samt per- 
sonellet i 2. og 4. Eskadre. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i seværnet samt til Kors* 
Kommune, kommunens skoler og lokale &g- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt 1300 eksemplarer. 

Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hamde 
senest 24. februar 1999. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. 
De holdninger skribenter måne repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning. 
Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. 
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a lig Jul og Godt Nytår 

Alle på Flådestation Ko rs~ r  og Hoveddepoferne ~nskes en Glædelig Jul og 
et Godt Nyfår. 

Ved fælles hjælp ser det ud fil, at flådesfationen kommer ud af 1998 med 
"skindet på næsen': 

Der er trukket veksler på en stor del af personellet, og det kan ikke forven- 
tes, at disse veksler indfries i 1999 - tværtimod. 

Fremtiden tegner ikke lyst, men flådestationen vil også i 1999 fremstå som 
en stor, moderne arbejdsplads med velkvaliticerede medarbejdere, der sikrer, 
at s0væmets skibe kan Inse deres opgaver. 

På gensyn i 1999, hvor vi må rykke tæffere sammen og tilpasse vores or- 
ganisation til de ændringer, som det kommende forsvarsforlig vil dikfere. 

Jnrgen Frederik Evald 
Kommandm 

Chef for Flådestation Kors0r 

Alf personel i 2. Eskadres enheder og stab og deres familier sendes de bed- 
ste 0nsker om en God Jul og et Glædeligt Nytår. 

En særlig hilsen til besætningerne på pafruljefarf~jet HAJEN samt or- 
logskutterne BARS@, FAR@, THUR0 og DREJ@, som varetager farvandsover- 
vågningen i enten jule- eller nyfårsperioden og til det personel, som passer flå- 
destationsvagten. 

Smen Lund 
Kommandm 

Chef for 2. Eskadre 

Jeg sender her de bedste hilsner i anledning af julen og med dem mange 
msker for det nye år. Der er ingen tvivl om, at 1999 vil medfore nye udfordrin- 
ger, og jeg ser frem til at tage dem op sammen med eskadrens personel, som 
jeg samtidig takker for en flot indsats i 1998. Hils også hjemme og sig, at jeg 
værdsætter den sf~f fe,  som familie og venner giver personellet, når tjenesten 
kalder, offe med korf varsel. En særlig varm hilsen går til det personel, som 
passer vagten i jule- og nytårsperioden. 

N. Borck 
Kommandnr 

Chef for 4. Eskadre 






