1

FLÅDEN

Forside

Nr. 4

December
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

2000

2

Indhold

REDAKTIONSUDVALGET
Flådestation Korsør
Sylowsvej - 4220 Korsør

E-mail: flskor@flskor.svn.dk
http:/www.flskor.svn.dk
Formand/Ansvarshavende redaktør:
Orlogskaptajn Søren Beck
Chef for Operations- og Planlægningssektionen
Tlf. 58 30 82 10
Journalistisk redaktør:
Orlogskaptajn Christian Jensen
Chef for Personelsektionen, Flådestation Korsør
Tlf. 58 30 82 75
Lay-out/skrivning:
Overassistent Ninna Knudsen
Forsyningsafdelingen, Flådestation Korsør
Tlf. 58 30 84 02
WEB-master/redaktionsmedarbejder:
Seniormekaniker Steen K. Jensen
Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør
Tlf. 58 30 83 60
Redaktionsmedarbejdere:
Premierløjtnant Janne K. Larsen
Eskadreoperationsassistent, 2. Eskadre
Tlf. 58 30 85 13

Den Mobile Base fik endelig sin ilddåb

Side 3

Hvad med en tur til Sarajevo?

Side 5

Kvinde i kedeldragt

Side 10

Kommandør N.C.Borcks farvel til 4. Eskadre

Side 11

Sammenlægningen af 2. og 4. Eskadre

Side 12

EDB-undervisning i nye lokaler

Side 14

Et travlt efterår for minerydningsfartøjet
SVÆRDFISKEN

Side 15

Flådestation Korsørs deltagelse i øvelse PLAYEX 2000 Side 18
GLENTEN på øvelse PLAYEX 2000

Side 20

Søværnets Taktiske Stab oprettet på Flådestation
Korsør

Side 22

En ideel backup for slæbefartøjerne BALDER og
HERMOD

Side 24

Julehilsner 2000

Side 26

Overassistent Vibeke L. Olsen
Lønningskontoret, Flådestation Korsør
(Tillige stedfortræder for fotograf)
Tlf. 58 30 82 73
Værkmester B.Creutzburg
Leder af Ammunitionsværksted Egø
Tlf. 58 37 26 66 lok. 7
Seniorsergent Per S. Nielsen
Eskadreoperationsbefalingsmand, 4. Eskadre
Tlf. 58 30 86 05
Fotograf:
Seniorsergent Lars Skytte
Stationsafdelingen, Flådestation Korsør
Tlf. 58 30 82 55
Telefax:
58 30 82 78
Tryk/udsendelse:
FLÅDESTATION KORSØR
FORSYNINGSAFDELINGEN
SØVÆRNETS PUBLIKATIONSFORVALTNING

For første gang er et rolleskift fra missilfartøj til minelægger og tilbage
igen indlagt i en øvelse PLAYEX.
Læs herom side 20
Forside:
Bugseringsarbejde i flådehavnen.
Bagside:
Minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN har haft et travlt efterår. Læs herom side 15
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

3

Den Mobile Base fik endelig sin ilddåb
Endelig skulle Den Mobile
Base (MOBA) have sin ilddåb - en dag besætningen
havde set frem til gennem
flere år. Den 5. september
2000 var dagen, hvor Den
Mobile Bases missilbatteri
skulle affyre et HARPOON
BLAST TEST VEHICLE
(BTV).
Af overmekaniker John Grindal,
Den Mobile Base
Fotos: BOEING/Søværnets Materielkommando og marinespecialist
Hans Phillipsen, Søværnets Taktikog Våbenskole

Missilbatteri på udstilling

Missilbatteriet var i weekenden
26. og 27. august opstillet på
KRUDT OG KUGLER-udstillingen på Holmen i København. Tusindvis af gæster så her det komplette batteri side om side med Den
Mobile Bases operationsafdeling.
Interessen var stor, og spørgsmålene fra publikum var mangfoldige,
men især et spørgsmål gik igen fra
den ældre generation af gæster:
Var det sådan en, der ryddede
Lumsås?

Missilbatteriet klargøres
til skud

Mandag den 28. august afgik
Den Mobile Base fra Holmen for
at deltage i øvelse DANEX 2000.
Missilbatteriet kørte til Artilleriskolen på Sjællands Odde for i den
kommende uge - under ledelse af
orlogskaptajn F.S.Christensen,

I nøjagtigt det 3. sekund efter FYR-kommandoen startede boosteren,
og missilet forsvandt i en enorm røgsky.

Søværnets Materielkommando - at
klargøre missilbatteriet til skud.
Besætningen bestod af seniorsergent K.Hansen, Artilleriskolen
Sjællands Odde, seniorsergent
H.Mathiesen, Søværnets Taktikog Våbenskole, og marineoverkonstabel L.I.Sørensen, Den Mobile Base. Herudover havde
BOEING (producenten) stillet en
tekniker samt fotografer til rådighed.

Missil påmonteres launcheren

Efter at Den Mobile Base var
opstillet på Artilleriskolen Sjællands Odde, afholdtes sikkerhedsbriefing for alt involveret personel,
hvor de sidste spørgsmål blev afklaret. Den Mobile Logistikenhed
leverede missilet fra depotet og
monterede det på launcheren, så de
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allersidste forberedelser kunne udføres.

Generalprøven gik efter
planen

Den 5. september. Endelig var
dagen kommet. Vejret viste sig fra
sin allerbedste side. Alt og alle var
klar. Militærpolitiet havde afspærret alle adgangsveje og etableret
adgangskontrol. Artilleriskolen var
klar, afviserfartøjerne og brandberedskabet var på plads. Den
Mobile Bases operationsrum var
bemandet og besætningen på missilbatteriet klar. For at sikre at alt
klappede efter planen, afholdtes en
generalprøve. Et blindt løb, hvor
hele proceduren blev gennemført
til mindste detalje på nær en - affyringen.
Generalprøven gik helt efter
planen, og alle involverede kunne
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dagens program. Blandt
gæsterne sås også fem
tidligere chefer for Den
Mobile Base.
På den nordlige side
af affyringsområdet var
der etableret et udsigtspunkt for de indbudte
gæster. Da disse havde
indtaget deres pladser,
var alt klar til skud.

Missile in flight

Efter at have konstateret missile in flight kommanderede
affyringslederen brandlederen frem
til launcheren for at se efter brand
i cannister eller græs. Det var der
ikke, så der kunne meldes affyringssiten klar. Gæster og involveret personel kunne herefter gå
frem og besigtige launcheren.

En succesrig dag

Missile in flight

nyde frokosten på posterne.

Gæster ankommer

I mellemtiden var gæsterne med
Chefen for Søværnets Materielkommando og Chefen for Søværnets Operative Kommando i
spidsen ankommet til Artilleriskolen Sjællands Odde. De blev
her budt på en let frokost for derefter at modtage en briefing om

Nedtælling

Nedtællingen, hvorunder de forskellige procedurer iværksættes,
kunne begynde.
T minus 10 sek  9  8  7  6 
5  4  3  2  1  ZERO - FYR,
og nøjagtigt i det 3. sekund efter
FYR-kommandoen startede boosteren, og missilet forsvandt i en
enorm røgsky.

Missilbatteriet blev herefter rigget af efter skud og var efter en
god og succesrig dag igen i daglig
orden.
Som den sidste type af de missilbærende enheder i søværnet fik
Den Mobile Base således sin ilddåb.

Efter brandlederens melding: Affyringssiten klar kunne gæster
og involveret personel gå frem og besigtige launcheren.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Hvad med en tur til Sarajevo?
Sådan cirka lød min daglige
leder, seniorsergent Geert
Talst´s spørgsmål til mig i
efteråret 1999. Baggrunden
var, at Kommunikationscentret efter ordre fra Søværnets Operative Kommando var begyndt at stille
folk til rådighed for Kommunikationscentret ved HQ
SFOR Sarajevo, eller rettere COMMCEN Ilidza,
som det jo hed dengang. Jeg
blev spurgt herom lige efter,
at jeg kom hjem fra en tur
med Danish Task Group, så
jeg skulle lige tænke mig lidt
om, men jeg sagde altså ja.
Artikel og fotos: Marinespecialist
Michael Holm Jørgensen, Kommunikationscenter Korsør

De indledende forberedelser

Jeg skulle af sted i perioden 15.
marts 2000 til ca. 1. oktober 2000,
altså lige godt 6 måneder. En uges
tid før udsendelse skulle jeg møde
ved Danske Livregiment i Vordingborg for at blive briefet, udrustet,
gennem læge- og tandeftersyn samt
vaccineres. Det viste sig dog, at de
sidste ting skulle være i orden, inden jeg mødte. Dette blev klaret
sammen med helbredschecket med
velvillig hjælp fra infirmeriet ved
Flådestation Korsør. Tandeftersynet måtte, grundet sygdom ved
tandklinikken på flådestationen,
klares ved infirmeriet i Vordingborg.

Michael Holm Jørgensen i fuld uniform med gevær og det hele. Hjelm og
fragmentationsvest ligger i rygsækken.

Mit første kulturchok

Og så fik jeg mit første kulturchok: Det eneste, jeg måtte bruge
fra min egen uniform, var den blå
kasket samt mine distinktioner.
Jeps, man er jo udlånt til hæren i
perioden, og derfor skal man også
gå i deres uniform. Med hjelm,
fragmentationsvest og det hele!

Dansk/italiensk besætning

Da chokket over dette havde
fortaget sig, fik jeg da lejlighed til
at se, hvem det var, jeg skulle af
sted sammen med. Jeg vidste allerede da, at de 2 andre fra søværnet
var nogle, jeg kendte fra min tid
ved Færøernes Kommando. I alt er
der 7 personer ved kommunikationscentret, 3 fra søværnet og 3
fra flyvevåbnet, hvoraf den ene er
vores leder, samt 1 italiener.
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Sprogvanskeligheder

Ved Headquarter Stabilization
Forces Sarajevo (HQ SFOR
Sarajevo) er der mellem 18 og ca.
25 danskere under mit ophold ud
af lejrens ca. 1700 mand fra 39 nationer, så førstesproget dernede er
engelsk. Ikke alle er lige gode til
at tale dette sprog, så der kan godt
opstå sprogforbistringer og misforståelser. Nogle gange må man ty
til tegnsprog og fagter.

Omfattende ødelæggelser

Allerede under indflyvningen til
lufthavnen kunne jeg se de omfattende ødelæggelser, som krigen
havde forårsaget. Ret mange bygninger havde mærker efter skud
eller lignende, enten fordi de havde
været mål for beskydningen, eller
fordi de lå ved siden af.
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Der blev lagt mærke til
vores indsats

Den afdeling, vi tilhørte, hed
Multinational Signal Group og omfattede alt, der havde med kommunikation at gøre. Der var folk fra
Italien, Tyskland, Holland, Portugal, USA, Canada, Danmark,
Frankrig og et par andre lande.
Danmark er klart en miniputnation
dernede, men især p.gr.a. det job,
vi udførte, blev der lagt mærke til
os.

Dobrinja, bydelen lige uden for lufthavnen, lå i kampzonen.

Lejren var et tidligere kurbad

Også lejren i Ilidza var mærket.
Det var et tidligere kurbad for
overklassen med hvad deraf følger
af førsteklasses hoteller o.s.v. Nu
var det ødelagt. Hotellerne havde
store granathuller i muren, og alt
hvad der var lavet af glas var smadret. Tidligere suiter blev beboet af
op til 6 soldater. Den eneste form
for privatliv, man kunne få, var,
hvis man hængte sit regnslag op
foran sengen, men alligevel vil jeg
ikke klage. Alle mand var jo i
samme båd, og så vidste vi, at lejren skulle flyttes derfra til Butmir.
Det var dog ikke noget, vi glædede
os alt for meget til, fordi Ilidza ligger sådan, at man kun havde fem
minutters gang, før man var ude i
byens pulserende liv med restauranter, butikker, caféer og alt det
der. I Butmir er man afhængig af
et køretøj, men vi kunne ikke blive
i Ilidza.

Koldt om vinteren

COMMCEN Ilidza var indrettet i et gammelt badeværelse, hvor
der havde været en masse glasruder
før. Nu var der bare nogle mure,

hvor der var lagt et trætag på, så
der har været koldt om vinteren,
tror jeg. Min forgænger, Lars, fortalte om, hvordan de måtte gå
derop og rydde taget for sne sidste vinter, fordi man var bange for,
at taget ville brase sammen.

Lejren flyttes til Butmir

Rygeforbud skabte hyggeligt samvær

Det var sådan, at man ikke
måtte ryge i bygningerne, medmindre andet klart var angivet. Derfor
kunne der godt være liv på gangene om aftenen, hvilket var ret
hyggeligt. Især var canadierne et
festligt folkefærd, som vi havde
meget med at gøre, også rent professionelt.

Alt det er slut nu. Nu ligger lej- Bytur i uniform
Fritiden? I teorien var det såren altså i Butmir.
Da man skulle indrette lejren, dan, at man er til tjeneste hele tivar der megen snak frem og tilbage den, men i praksis havde man fri,
om, hvordan man skulle bo. Altså når man ikke havde vagt. Altså
om man skulle bo nationsvis eller stort set som herhjemme. Det var
afdelingsvis, om kvinderne skulle tilladt at gå i civilt tøj inde i lejren,
men hvis man skulle ud i byen, (og
bo i særskilte bygninger o.s.v.
det var jeg rimeligt ofte), skulle
Det blev til, at man bor
afdelingsvis, og kvinderne
vælger selv, om de vil bo
i samme bygning som
mændene eller i kvindebygningen. For kommunikationscentrets vedkommende betyder det, at
vi, så vidt det er muligt,
bor 2 danskere på værelset. Kvinderne, dem var
der 2 af på mit hold, bor
så på samme gang, men
har deres eget bad og toilet. Der var 5 kvinder i
Mit værelse på Hotel Terme, Ilidza.
vores bygning.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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port Element,
kunne man gå på
café, ECHOS
(KFUM-lignende), Pizza Place
m.fl. Der var også
opstillet en kæmpemæssig gymnastiksal af amerikanerne med en
basketballbane, en
volleyballbane
samt en afdeling
med alle torturCaféliv. Hvis man havde et Force Extemption Card,
instrumenterne.
kunne man gå ud i civil.
Den havde jeg
stor glæde af. I
man have uniformen på. Der var Ilidza var der også en biograf med
dog visse undtagelser, som f.eks. de allernyeste film. Der kommer
når man skulle på 96 timers orlov. forhåbentlig en til Butmir også.
Der var også en del forretninger, kaldet PXer, med alt mellem
Mange fritidstilbud
Hver nation havde som regel et himmel og jord til ingen penge. En
National Support Element, som var del ting kunne dog godt betale sig
behjælpelig med at sende/modtage at gå ud i Sarajevo by at købe.
post, hæve penge o.s.v. Der var
også et opholdsrum, kaldet co-ri- En omtumlet historie
mec, med TV, køleskab m.m., hvor
Der bor omkring ½ million menman kunne mødes med sine lands- nesker i Sarajevo. Hvornår byen er
mænd og få en snak på sit eget fra, ved jeg ikke, men den gamle
sprog.
bydel, som ligger i den østlige ende
I Ilidza lå denne co-ri-mec for af byen, er meget osmannisk (tyrvores vedkommende helt for sig
selv kun omgivet af en stor larmende satellit disc. Ingen kunne
høre os, selvom vi af og til var lidt
festlige med høj musik.
I Butmir var vi flyttet op på 1.
sal i en bygning, som vi delte med
portugiserne og hollænderne og
med udsigt til den næste stabel cori-mecs. Jeg må indrømme, at der
her har været lidt flere møder med
Militærpolitiet, men ikke noget alvorligt. I øvrigt måtte der kun indtages alkohol mellem kl. 1900 og
2300 på hverdage og til kl. 2400
på fredage og lørdage.
Hvis man ikke lige havde lyst
til at hænge i dette National Sup-

kisk) inspireret. Bosnien er i stor
udstrækning et muslimsk land.
Efterhånden, som man kommer
længere vestpå, kan man se byens
historiske udvikling, idet den bliver mere europæisk i byggestil.
Bosnien har haft en meget omtumlet historie, idet landet også har
hørt under Østrig-Ungarn. Det var
her i Sarajevo, at en østrig-ungarsk
tronfølger blev myrdet i 1914, en
sag der resulterede i Den første
Verdenskrig.

Fredsbevarende styrke
indsættes

På trods af den muslimske dominans findes der også andre religioner dernede. Inden for en afstand af få hundrede meter ligger
der både en moské, en jødisk synagoge og en kristen kirke. Krigen
i det tidligere Jugoslavien skyldtes,
så vidt jeg ved, ikke religion, men
etnisk baggrund. Byen var fuldstændig omringet af serberne eller
rettere bosniske serbere støttet af
den jugoslaviske regeringshær i
over 3 år fra 1992-1995. Serberne
var først helt ude af Sarajevo i starten af 1996 med Dayton-aftalens
virkning. Denne aftale medførte en

Uden for co-ri-mecen i Ilidza på Dronningens fødselsdag.

Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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egentlig fredsbevarende styrke,
IFOR, som senere blev til SFOR.

Krigens mange omkostninger

Der omkom ca. 10.000 mennesker under belejringen, heraf ca.
1.600 børn. Derudover blev en
masse hjemløse p.gr.a. bombardementerne med deraf følgende ødelagte huse. Mange af disse bygninger står stadig som en slags
spøgelseshuse - tomme, udbrændte
og fuldstændig ubrugelige.

Mange ueksploderede miner og granater

Alligevel forsøgte mange mennesker at genopbygge bygningerne, hvilket ikke var helt ufarligt, da man stadig kunne finde
ueksploderede granater. Der lå
også stadig mange miner i mere
eller mindre perfekt stand. Man
regner med, at der i Bosnien stadig findes ca. 1 million miner gravet ned rundt omkring, så det gjaldt
om at holde sig på fast grund - helst

asfalt. Man skulle nok ikke lade sig
friste af en dejlig blomstereng eller
lignende. Man aner ikke, hvad der
ligger. En mine beregnet til en tank
kan være i så dårlig stand, at den
kan eksplodere, hvis man træder på
den.
En af SFORs opgaver var da
også at koordinere minerydningen
og nogle gange også at medvirke
direkte til dette.
Etniske udrensninger var der
mange af, og det var da også en af
SFORs opgaver at få folk tilbage
til deres oprindelige landsbyer,
hvor dette var muligt.

Ikke alle steder er sikre

Sarajevo er en meget smuk by,
og der er meget at se på. Især den
gamle bydel er meget smuk. Der
er en markedsplads, hvor man prutter om prisen eller går på café og
drikker tyrkisk kaffe.
Generelt er der ingen steder,
man ikke må komme, undtagen
barer og værtshuse. Dog kan et
sted, hvor man normalt gerne må
komme, pludselig blive off limits

for SFOR-soldater. Der er megen
kriminalitet, og der er mange rivaliserende bander, der slås indbyrdes. Så lader de deres kalashnikov
om at tale. Det har intet med os at
gøre, men for vores egen sikkerhed bliver et sådant sted lagt på is
en tid.

Avisen trykkes i sønderskudt bygning

Der findes mange små anekdoter om Sarajevo, både af de sjove
og de mindre sjove. F.eks. om
Oslobodenje-bygningen, en avisbygning med et meget karakteristisk tårn, der blev kraftigt beskudt
under belejringen. Alligevel fortsatte man med at lave avis der gennem hele krigen.
Da man ikke kunne få avisen
stoppet på denne måde, forsøgte
man at dræbe avisbudene ved at
skyde på dem. Der bliver stadig
lavet avis i bygningen, men man er
nu ved at flytte den til andre og
nyere lokaler. Bygningen med sit
sønderskudte tårn skal dog blive
stående som et vartegn. Mon ikke
det sætter besværet med at lave
Flåden i Korsør i relief?

En lykkelig murstensfabrikant

Der er også historien om
murstensfabrikanten, som for
mange, mange år siden mødte en
dejlig kvinde, som han blev forelsket i. Heldigvis for ham sagde hun
ja, da han friede, og det blev han
så glad for, at han i sine mursten
lavede et lille hjerte med deres initialer. Den dag i dag findes der bygninger med disse mursten i.

DANCON-march

Oslobodenje-bygningen. Var det mon noget for flådestationens redaktion
at arbejde her? Selve avisen er ved at blive flyttet,
men bygningen skal blive stående som et vartegn.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

Jeg har heldigvis haft lejlighed
til at se en del af landet også. Jeg
har f.eks. været oppe i Doboj ved
Camp Dannevirke, hvor jeg deltog
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i DANCON-marchen, en tur på 30
km med 10 kg oppakning. Også en
tur jeg er meget stolt over at have
gennemført.

Katolikker valfarter til
Medugorje

Jeg har været i Medugorje, et
sted, hvor der står et stort kors,
som er vigtigt for især katolikkerne. Det siges, at Jomfru Maria
viste sig for en flok skolebørn der i
firserne, og katolikker fra hele verden valfarter nu dertil. Vi var 4
deltagere, 2 danske og 2 katolske
canadiere, på turen. Korset stod på
en bjergtop, og den sidste kilometer kunne man kun gå derop. Belægningen var skarpe sten, der dog
var blevet slidt runde og glatte.
Absolut ikke noget for et par
militærstøvler. Der var mennesker,
der bad på vej op og ned. Dem
måtte man ikke forstyrre, hvilket
var svært, fordi det var varmt, og
man gik og skumsvedte, mens lungerne gik som blæsebælge. Og jeg
var endda kun med for sjov. Der
var gamle koner, der ikke kunne
gå uden stok, som gik turen op og
ned på bare fødder.

Besøg i Tuzla

Jeg var på Eagle Base ved
Tuzla. Det var heroppe, de første
danske soldater i Bosnien havde en
lejr. I dag holder amerikanerne til
deroppe, og der er en stor
helikopterflyveplads.

Badeferie i Neum

Jeg har været på 96 timers orlov i Neum, en by ved Adriaterhavet. Byen ligger på en ca. 10 km
lang strækning, der udgør Bosniens
eneste kystlinie. Ren badeferie. Hotellet var dog ikke helt så godt, som
det så ud til på reklamerne. Træværket var ødelagt p.gr.a manglende vedligeholdelse, og der var

Korset ved Medugorje. Der er 16 tavler på vejen op, som man kan stoppe
og bede ved. Der var nogle, der gik barfodede derop for at sympatisere
med Jesus lidelser, da han gik med sit kors.

ikke aircondition på værelset. Det
kan være, jeg klynker lidt, men når
der er over 40 grader varmt, så
sover man ikke godt om natten.

Orlov i Kroatien

Jeg var på orlov i Makarska og
Dubrovnik i Kroatien sidst på turen.
Den kroatiske Adriaterhavskyst
var ikke ramt af krigen i nævneværdig grad. Dertil kom, at turisterne havde fået øjnene op for de
billige priser, så her var en enorm
velstand i forhold til Bosnien.

Ingen problemer arbejdsmæssigt

Rent arbejdsmæssigt var det
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

stort set det samme, man skulle
lave dernede, som i Kommunikationscentret i Korsør. Det var
naturligvis noget andet udstyr, og
man skulle lige vænne sig til rent
faktisk at læse signalerne for at
finde ud af, hvem sagsbehandleren
var, men det lærte man efterhånden. Jeg fungerede som commcenterleder, mens vores leder var
på ferie. Det gik da uden problemer. Kommunikationscentret dernede står da i hvert fald endnu. En
lille måned gik der med det. Jeg
troede, at nu skulle jeg tjene lidt
ekstra. Det gjorde jeg også, meget
lidt endda. 380 kroner før skat.
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En kæmpe oplevelse for
livet

Alt i alt må jeg sige, at turen slet
ikke blev, som jeg havde forventet. Jeg regnede med, at man gik i
hjelm og vest udendørs, så jeg blev
positivt overrasket, da dette ikke
var tilfældet. Der var dog steder,
hvor man skulle have disse ting
med sig, når man var uden for sin
lejr. Selvom der nu er fred og ro i
Sarajevo, er det ikke sikkert, at det
varer ved. Men det håber jeg, at
det gør.
Jeg har fået en kæmpe oplevelse
for livet.
Lise Stolberg, vores leder, og jeg selv i det nye COMMCEN Butmir.

Kvinde i kedeldragt
Efter flere år på IC-færgerne var det tid til at finde
noget andet. Og helst med
nogle arbejdstider, som passede sammen med børnene.
Jeg ville gerne have en køkkenassistentuddannelse, da
jeg havde muligheden for at
tage den på kortere tid, men
da jeg ikke kunne finde et
praktiksted, og tiden bare
gik, måtte jeg finde andre
muligheder.
Af tømrerlærling Rikke Hilkjær,
Tømrerværkstedet

Jeg tilmeldte mig derfor et kursus i Holbæk, som hed Kvinder i
kedeldragt. Der prøvede jeg de
forskellige håndværkerfag. Jeg
valgte at komme i praktik i tømrerfaget, fordi jeg kunne tænke mig
at blive snedker eller tømrer. Jeg
var så 3 uger i praktik på flådestationen i Korsør. Det var jeg
meget glad for. De var flinke, tog
pænt imod mig, og jeg blev også
opmuntret til at gå i lære. Så måtte
jeg i gang med ansøgningerne igen
og var så heldig, at det passede
med, at jeg kunne få en læreplads
her, hvor jeg var faldet rigtig godt
til. Og arbejdstiderne passer rigtig
godt sammen med børnene.

Foto: Lars Skytte, Stationsafdelingen
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

Rikke er faldet rigtig godt til på
Tømrerværkstedet på Flådestation
Korsør, hvor hun er ansat som tømrerlærling. Arbejdstiderne passer rigtig
godt sammen med børnene derhjemme.
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Kommandør N.C. Borcks
farvel til 4. Eskadre
En sidste parade i forbindelse med kommandør Niels
Christian Borcks afgang
fra 4. Eskadre til anden tjeneste ved Søværnets Materielkommando blev afholdt
torsdag den 28. september.
Vejret var ikke det bedste,
ligesom stemningen var en
smule nedtrykt, idet paraden samtidig var et sidste
farvel til WILLEMOESklassen.
Af kaptajnløjtnant N. Fenger
Rasmussen, 4. Eskadre
Foto: Lars Skytte, Stationsafdelingen

Sammenlægning af 2. og 4.
Eskadre

Kommandøren lagde i sin tale
stor vægt på, at udfasningen af
WILLEMOES-klassen og dermed
en sammenlægning af de to i forvejen eksisterende eskadrer, nemlig 2. og 4. Eskadre, så ville blive
en realitet. Der var tale om en sam-
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Efter talen blev paraden behørigt inspiceret, og en sidste hilsen blev aflagt:
An old sailor never dies, he just fades away.

menlægning, og derfor bad kommandøren om, at man nu samlede
kræfterne om at få det bedste fra
de to eskadrer til at fungere optimalt.

God vind fremover

medarbejdere havde bidraget med
under hans tid som eskadrechef og
ønskede alle en god vind fremover.
Så blev paraden behørigt inspiceret, og en sidste hilsen blev
aflagt: An old sailor never dies,
he just fades away.

Sluttelig takkede kommandøren
for den store støtte, som samtlige

www.flskor.svn.dk
for sidste nyt om
Flådestation Korsør
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Sammenlægningen af 2. og 4. Eskadre
Artikel og fotos: Koordinator for sammenlægningen, orlogskaptajn
Anders Beck Jørgensen, 2. Eskadre

Baggrund

I forbindelse med forhandlingerne om det nuværende forsvarsforlig, der dækker perioden 20002004, blev der blandt partierne bag
forsvarsforliget opnået enighed om
en lang række projekter for forsvaret. For søværnets vedkommende
er en del af disse projekter behandlet i en rapport om søværnets fremtidige eskadrestruktur. Omstruktureringen indebærer bl.a., at 2. og
4. Eskadre skal sammenlægges under en ny eskadre, der vil blive benævnt 2. Eskadre.
Implementeringen af eskadresammenlægningen har taget udgangspunkt i et direktiv fra Søværnets Operative Kommando, der
bl.a. pålagde Chefen for 2. Eskadre at forestå planlægning og praktisk gennemførelse af sammenlægningen. Dette projekt begyndte
den 1. oktober og skal være afsluttet senest den 1. januar 2001. Herefter udgør den nye 2. Eskadre en
samlet personelstyrke på ca. 750.

·
·
·
·
·
·

bemandingsreglementer og
funktionsbeskrivelser,
retningslinier for overordnet
personelvirksomhed for den ny
eskadres stab,
lokalefordeling,
udarbejdelse af nyt ordrekompleks,
behandling af de to eskadrers
mange maritime klenodier samt
udarbejdelse af nyt våbenskjold.

Den største udfordring

Implementeringsgruppens vel
nok største og mest krævende opgave har været at få bemandingsreglementet for den nye eskadres
stab med tilhørende funktionsbeskrivelser forhandlet på plads.
Den stedlige, endelige behandling
og godkendelse af disse to elementer skete i det fælles 2. og 4.
Eskadres forhandlingsforum for
bemandingsreglementer. Dette

forhandlingsforum havde sit afsluttende møde i slutningen af oktober, og mødet resulterede i, at både
funktionsbeskrivelser og bemandingsreglement blev fremsendt til
Søværnets Operative Kommando
til autorisation. Parallelt hermed
har den konkrete udstikning af den
nye eskadres personel fundet sted.
Hovedparten af alle stillinger i den
nye eskadre er nu besat.

De operative og logistiske
enheder

Sammenlægningen af de to
eskadrer har naturligvis ikke kun
berørt den nye stab, men også 2.
og 4. Eskadres sejlende og operative enheder. Denne del af den nye
2. Eskadre kommer til at bestå dels
af fem sejlende divisioner bestående af korvetter, STANDARD
FLEX-enheder og orlogskuttere,
dels af Den Mobile Base med til-

Kommissorium

Til at forestå den praktiske implementering blev der nedsat en
implementeringsgruppe med repræsentanter fra Søværnets Operative Kommando, 2. og 4. Eskadre samt Fællesdivisionen. Med udgangspunkt i Kommissorium for
Implementeringsgruppe Ny Eskadre har gruppen især beskæftiget
sig med følgende områder:
· Ny organisation for den nye
eskadrestab,

Ministerbesøg om bord i korvetten OLFERT FISCHER under operation SHARP
GUARD i Adriaterhavet i 1994, hvor nuværende eskadrechef (t.h.) var skibschef.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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hørende Missilbatteri samt af Den
Mobile Logistikenhed.

Vejen frem

I anledning af, at den formelle
sammenlægning af 2. og 4. Eskadre finder sted pr. 31. december
2000, er det hensigten at markere
begivenheden med en større parade
på Flådestation Korsør i begyndelsen af januar 2001. Med den nye

eskadres formelle stabelafløbning
ved årsskiftet er det samtidig en
god anledning til at skue frem.
Visionerne for den nye eskadre er
flerfoldige. For det første skal
eskadren ikke blot fastholde, men
også udbygge sin professionalisme
i alle aspekter af sit virke. For det
andet skal den eksisterende korpsånd udbygges tillige med en styrkelse af sammenholdet i og mel-

lem eskadrens enheder samt mellem enhederne og eskadrestaben.
For det tredie skal eskadren bidrage til og præge udviklingen i
søværnet gennem sin store erfaring
og viden. Og endelig skal eskadren kunne tilbyde alt personel et
bredt spektrum af udviklings- og
karrieremuligheder.

EDB-undervisning i nye lokaler
Det ene af Flådestation Korsør instruktionslokaler er nu
indrettet som edb-undervisningslokale. Dette har
været en stor succes for brugerne.
Af afdelingsleder Jes Hansen,
Chef for Handelssektionen
I dagene 7. - 10. november 2000
skulle Forsyningsafdelingen gennemføre brugerkursus i det nye
indkøbssystem FORMAT, som
sættes i produktion den 1. januar
2001. Det var derfor med store
forventninger, at vi tog det nye
undervisningslokale i brug, og forventningerne blev til fulde indfriet.
Store dejlige PC-arbejdspladser til
hver enkelt elev, behagelige kontorstole og den nyeste teknologi
inden for IT-udstyr. Det hele gik
op i en højere enhed. Tilbagemeldingerne fra kursusdeltagerne var
da heller ikke til at tage fejl af. Alle
havde været fuldt tilfredse med de
fysiske rammer, hvorunder undervisningen var foregået.

Brugere af det nye indkøbssystem FORMAT på kursus
i det nye edb-undervisningslokale.
Foto: Lars Skytte.

Hvis du har lyst til at se lokalet i 360 grader,
så klik ind på www.flskor.svn.dk
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Et travlt efterår for
minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN
Siden slutningen af august
har minerydningsfartøjet
SVÆRDFISKEN haft en
travl tid, som startede med
et flot arrangeret adoptionsbesøg i Helsingør, deltagelse
i øvelse DANEX, inspektion
af skibet samt en 8 ugers
deltagelse i NATOs stående
minerydningsstyrke. Herudover deltog SVÆRDFISKEN i genoptagelsen af
eftersøgningen af besætningsmedlemmer fra det
polske skoleskib BIESZCZADY, der var sunket efter kollision med et tankskib
fra Hong Kong ud for Thyborøn.
Af kaptajnløjtnant Michael Larsen, minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN
Fotos: Premierløjtnant C. Skaaning,
minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN

96 børn besøger SVÆRDFISKEN

Fredag formiddag den 25.
august skinnede solen over Helsingør og Kronborg. Søværnets Tamburkorps spillede, og på Kongekajen vinkede 96 børn om kap for
at byde minerydningsfartøjet
SVÆRDFISKEN velkommen til
Helsingør. Klokken var præcis 11,
da SVÆRDFISKEN stod ind i
Helsingør Statshavn. Efter en kort
velkomst ved skibets næstkommanderende strømmede alle 96

Minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN fik en flot modtagelse,
da skibet aflagde adoptionsbesøg i Helsingør.

børn samt deres ledere om bord
som de allerførste, der fik lov til at
besøge SVÆRDFISKEN i forbindelse med besøget i adoptionsbyen.
Næstkommanderende havde 14
dage tidligere besøgt fritidshjemmet Tibben ved Tibberupskolen i
Espergærde, hvor han ved hjælp af
billeder og video havde fortalt børnene om byens adoptionsskib.

Guldskib overrækkes

Fredag var så første gang, børnene for alvor så deres skib, og
begejstringen var stor. Chefen for
SVÆRDFISKEN bød alle børnene
og deres ledere velkommen med
ordene: Næstkommanderende har
fortalt, at I er en flok dejlige børn,
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

som vi alle kan glæde os til at lære
at kende. Vi vil skrive sammen og
sende små gaver til hinanden, og
vi har da også et par ting til jer i
dag. Vi vil gerne forære jer dette
store europakort - det dækker de
farvande, som SVÆRDFISKEN
normalt sejler i. Med kortet får I
også et lille skib i guld, som I kan
anbringe der, hvor vi er. På den
måde kan I altid følge med i, hvor
vi arbejder.
Derudover modtog Tibben et
stort indrammet billede af
SVÆRDFISKEN, og skibschefen
sluttede af med at takke for den
fantastiske modtagelse med følgende: Jeg tror aldrig, SVÆRDFISKEN har fået så flot en mod-
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serie, lavet af børnene, med temaet
Havfruer. Sidst, men ikke mindst
fik skibets chef overrakt Tibben´s
vimpel, som han straks lod sætte i
SVÆRDFISKEN´s styrbord fald.
Og så var der ellers is, sodavand
og slikposer til alle.

Reception

Om aftenen var der reception
om bord for alle byens honoratiores.

Officiel modtagelse på
rådhuset

Under adoptionsbesøget i Helsingør fik SVÆRDFISKEN besøg af 96 børn fra
fritidshjemmet Tibben. Dette gav anledning til en flittig udveksling af gaver.

tagelse før. Den var lige så flot,
som når Dronningen kommer til
Helsingør!

Rundvisning og frokost

Herefter blev en del af børnene
vist rundt i skibet, sejlet med gummibåd samt inviteret til frokost. Af
sikkerhedsmæssige og praktiske
grunde kunne alle 96 børn desværre ikke deltage, men skibschefen lovede, at der ville blive

andre lejligheder. Meningen er jo,
at skibet og børnene skal kommunikere jævnligt, og det omfatter
også besøg på skibet, når det er i
havn.

Tibbens vimpel overrækkes

Fra Tibben var der også gaver.
Den første var en scrapbog til alle
tegninger og breve fra Tibben´s
børn. Der blev overrakt en billed-

Lørdag var der officiel modtagelse på rådhuset, hvor borgmester
Per Tærsbøl bød velkommen og viste rundt på byens gamle rådhus. I
modtagelsen var der også indlagt
afsløringen af et af fregatten HERLUF TROLLEs gamle ankre. Det
ligger nu standsmæssigt ved Kongekajen. Om eftermiddagen var
kommunen vært ved en kombineret bowlingdyst og frokost, og skibets dykkere havde dykkedag
med den lokale sportsdykkerklub
Aquanaut.

4.000 besøgende til Åbent
Skib

Søndag blev brugt til at dyste
med Helsingørs motionsklub
MK70 i alt fra trampolinspring til
klatrevæg. Lørdag og søndag
havde skibet, som traditionen byder, Åbent Skib for interesserede,
og dem var der mange af.
SVÆRDFISKEN blev besøgt af
ikke mindre end 4.000 gæster, hvilket må siges at være flot, specielt
når man tænker på, at forsvarets
udstilling Krudt og Kugler samtidigt fandt sted i København.

Øvelse DANEX 2000

Maskinrummet om bord i SVÆRDFISKEN vakte stor interesse
blandt børnene fra fritidshjemmet Tibben.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

Mandag den 28. august forlod
SVÆRDFISKEN statshavnen i
Helsingør og drejede nordover
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mod Aalbæk Bugt mod 2. fase i
øvelse DANEX 2000.
DANEX 2000 blev for
SVÆRDFISKEN´s vedkommende
anvendt til endelig finpudsning af
de mange forskellige rutiner i forbindelse med minerydning, Anti Air
Warfare [luftkrigsførelse, red.],
Anti Surface Warfare [overfladekrigsførelse, red.] samt diverse interne øvelser. Forude ventede der
en 2 dages inspektion af skibet
samt en 8 ugers deltagelse i
NATO´s stående minerydningsstyrke.

Inspektion

Efter en stor arbejdsindsats fra
hele besætningen blev skibet meldt
klar til første del af inspektionen
mandag den 11. september. Inspektionen forløb, som den skulle, med
et godt resultat, og efter ankomst
til Flådestation Korsør samme eftermiddag blev der gjort klar til
næste dags inspektion. Der skete
dog allerede noget om aftenen, der
ændrede skibets og besætningens
planer drastisk.
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Eftersøgning af polsk skoleskib

Det var blevet besluttet at genoptage eftersøgningen af det polske skoleskib BIESZCZADY, der
var sunket efter kollision med et
tankskib fra Hong Kong 24 sømil
vest for Thyborøn. Skoleskibets
besætning var på 7 mand, og man
manglede stadig at finde de sidste
5. Eftersøgningen var blevet indstillet, da det ikke længere var
sandsynligt at finde overlevende.

Vraget hurtigt lokaliseret

Forsvarskommandoen meddelte mandag Søværnets Operative
Kommando, at søværnet skulle
genoptage eftersøgningen. Den
polske udenrigsminister havde
mandag bedt de danske myndigheder fortsætte eftersøgningen af
hensyn til de omkomnes familier.
Minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN blev valgt, da skibet ikke
alene har det nødvendige udstyr til
at gennemføre en lokalisering af et
vrag, men også besidder dykkerkapaciteten til bjærgning af evt.
omkomne. SVÆRDFISKEN og
minerydningsfartøjet MSF 2 forlod

allerede Korsør mandag aften før
midnat. 30 timer senere var vraget
lokaliseret, og dykkerarbejdet
kunne gå i gang.

3 besætningsmedlemmer
bjærget

SVÆRDFISKEN vendte tilbage til Korsør lørdag morgen den
16. september efter at have fundet
og bjærget 3 af de 5 savnede besætningsmedlemmer. De sidste 2
blev ikke fundet i vraget eller lokaliseret omkring vraget og måtte
derfor formodes at være blevet taget af strømmen.
Det var en tavs og meget stille
besætning, der tog hjem for at
holde den sidste weekend med familie og venner inden deltagelse i
NATOs stående minerydningsstyrke Mine Counter Meassure
Force Northwestern Europe.

Næste stop Kiel

Torsdag den 21. september
klokken 1200 sejlede SVÆRDFISKEN af sted mod Kiel for at
mødes med NATO´s stående styrke
inden ankomst til Sønderborg den
22. september. SVÆRDFISKEN
ventes at returnere til Korsør igen
den 17. november.

på
www.flskor.svn.dk
for sidste nyt om
Flådestation Korsør
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Flådestation Korsørs deltagelse
i øvelse PLAYEX 2000
Torsdag den 12. oktober
2000 skulle der for første
gang foretages en omkonfigurering af missilfartøjet
GLENTEN fra kamprollen
til minelægningsrollen og tilbage til kamprollen.
Af premierløjtnant Morten Juster,
Stationsafdelingen
Fotos: Lars Skytte, Stationsafdelingen

Øvelsen planlægges

Forud for øvelsen var der foregået en del planlægning på forholdsvis kort tid, da en anden
mineombordtagningsøvelse desværre måtte aflyses.
Der blev derfor på kort tid efter forslag fra 2. Eskadre planlagt
en anden mineombordtagningsøvelse med GLENTEN i forbindelse med øvelse PLAYEX 2000,
da man var meget interesseret i at
vide, hvor lang tid en omkon-

figuration reelt tager i en fremmed havn.

Briefing for deltagende
personel

Den 12. oktober om morgenen
blev der afholdt en briefing på Flådestation Korsør for det deltagende ledende personel. Her blev
udleveret kort og diverse materiale
til kolonneledere for øvelsen.

Orientering og bespisning
på samlepladsen

Kl. 1000 var alt personel inkl.
lastbiler, militærpoliti, sanitetsgaster o.s.v. mødt på samlepladsen
ved Antvorskov Kaserne. Der blev
afholdt en kort orientering. Derefter ankom cafeteriavognen med en
lækker frokost bestående af boller
i karry. Der blev desuden udleveret madpakker, drikkelse samt boller til natmad.

Militærpolitiet tester ny
type motorcykel

Militærpolitiet er i øjeblikket i
færd med at teste en ny type motorcykel (BMW), som skal afløse
de efterhånden aldrende nuværende motorcykler. Der var stor
interesse for denne nye motorcykel, der er leveret som ny og senere skal leveres tilbage til det tyske politi. Den var derfor malet i
de traditionelle tyske politifarver,
grøn og hvid.

Tidsplanen blev nøje overholdt. Det tog nøjagtig
den beregnede tid, fra den første mine blev anhugget, til den sidste mine var om bord i GLENTEN.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Lastbiler lastes med miner

Efter den lidt tidlige frokost var
der afgang fra samlepladsen, og
kolonnen kørte samlet til Hoveddepot Bøstrup, hvor lastbilerne
blev lastet med miner klar til samlet afgang til Kalundborg. Lastningen foregik meget hurtigt og professionelt, og der var derfor allerede nu indhentet ca. 45 min i forhold til planen.

GLENTEN omkonfigureret til minelægger

Det blev også allerede på dette
tidspunkt oplyst, at GLENTEN var
klar til at modtage minerne. Den
Mobile Logistikenhed og GLENTEN havde omkonfigureret skibet
fra kamprollen til minelægger med
mineskinner og var nu klar til at
modtage miner.

Kolonnen kører mod Kalundborg

Efter lastning af minerne afgik
kolonnen fra Hoveddepot Bøstrup
med retning mod Kalundborg.
Undervejs på ruten foretog Militærpolitiet trafikregulering, så kolonnen kunne fortsætte uhindret og
stort set uden stop undervejs. Dette
forløb meget tilfredsstillende.

GLENTEN afgår fra Kalundborg

Kl. 1500 afgik skibet fra Kalundborg, og første del af øvelsen
var overstået for flådestationens
vedkommende.

En uforudset hændelse

En lille uforudset hændelse opstod, da Den Mobile Logistikenhed
anmodede en af kolonnens servicekøretøjer, nemlig fejebladet, om
at afhente en bil, der var brudt ned.
Dette forløb uden problemer, og
køretøjet blev transporteret tilbage
til Depot Noret for reparation.

tet og fik aflæsset minerne hurtigt
takket være depotets erfarne folk.

En meget vellykket øvelse

Øvelsen forløb meget tilfredsstillende, da den for flådestationens
vedkommende var færdig knap 3
timer før det planlagte tidspunkt.
Dette skal ses i sammenhæng
med, at et af øvelsens formål var
at finde ud af, hvor lang tid en sådan operation kunne tage.
Alt i alt var det således en meget vellykket øvelse, som forløb
uden problemer af nævneværdig
grad.

Transport tilbage til
Hoveddepot Bøstrup

Lidt senere på aftenen ankom
GLENTEN til Kalundborg igen,
og anden del af øvelsen gik i gang.
Denne bestod i transport den anden vej tilbage til Hoveddepot Bøstrup.
Da minerne var losset, afgik kolonnen af lastbiler og servicekøretøjer tilbage til Hoveddepot
Bøstrup. Igen foregik det uden
problemer af nogen art, og kolonnen ankom planmæssigt til depo-

Alle miner om bord på den
beregnede tid

Den første mine blev anhugget
kort tid efter ankomst og taget om
bord, og det forløb derefter slag i
slag med to kraner - skibets egen
samt den store LIEBHERR kran
fra Flådestation Korsør.
På den måde lykkedes det at
overholde tidsplanen meget præcist.

Tømning af lastbilerne i Kalundborg Havn gik problemløst.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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GLENTEN på øvelse PLAYEX 2000
- rolleskift fra missilfartøj til minelægger og tilbage igen
med Den Mobile Logistikenhed og
Flådestation Korsør i at foretage
et hurtigt og effektivt skift, men
samtidig også at give GLENTENs
besætning en chance for at
ombordtage miner og være minelægger for en dag.

Besætning på ny spændende opgave

GLENTENs containere blev hurtigt flyttet fra borde ved hjælp af
flådestationens store kran i et tæt samarbejde med skibets besætning
og Den Mobile Logistikenhed.

Under øvelse PLAYEX
2000 fik det stolte skib
GLENTEN den fornemme
og interessante opgave at
foretage et rolleskift. I dette
tilfælde betød det, at
GLENTEN skulle skifte
rolle fra missilfartøj til minelægger.
Af missilfartøjet GLENTEN
Foto: Lars Skytte, Stationsafdelingen

Fra missilfartøj til minelægger

GLENTEN er den ottende enhed i FLYVEFISKEN-klassen

(STANDARD FLEX 300) og normalt udstyret i kamprollen, hvilket
betyder, at GLENTEN er udstyret
med overflade-til-overflade missiler af typen HARPOON, overflade-til-luft missiler af typen SEA
SPARROW, langtrækkende torpedoer mod overflademål TYPE 613
og en hurtigtskydende kanon af
typen OTO MELARE SUPER
RAPIDO. Alle disse våbensystemer er anbragt i skibets 4
containerpositioner, hvilket gør
enheden i stand til at skifte rolle på
få timer.

Minelægger for en dag

Hovedformålet med denne
øvelse var at udføre et rolleskift i
en civil havn og at træne GLENTENs besætning i samarbejde
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

Slaget skulle stå torsdag den 12.
oktober i Kalundborg tre dage inde
i PLAYEX-øvelsen, og det var ikke
alle besætningsmedlemmer, der ligefrem sprudlede af energi og lyst
til at udføre det forestående rolleskift, efter at have været i klart
skib under en torpedoskydeøvelse
til kl. 0500. Heldigvis var det en
ualmindelig dejlig og solrig torsdag morgen, og det hjalp så lidt på
det hele. Desuden begyndte trætheden hos besætningen så småt at
blive afløst af nysgerrighed og gåpåmod ved udsigten til at skulle
lave noget nyt og spændende.

Containere flyttes

Flådestation Korsør kom til med
deres store kran og deres grej, og i
sublimt samarbejde med skibets
besætning og Den Mobile Logistikenhed tog det ikke lang tid, før
samtlige containere på agterdækket var enten flyttet eller fjernet.

Miner og mineskinner
påmonteres

Dernæst påmonterede vi mineskinner til minerne. Det betød, at
skibet blev delt op i to sider, bagbord og styrbord. Et hold skulle så
tage sig af bagbord side og et andet hold af styrbord side. Da vi nu
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var to enheder, var det let at stikke
siderne ud. En til Den Mobile
Logistikenhed og en til skibets
egen besætning.

En uformel konkurrence
opstår

Til trods for at det gode samarbejde imellem enhederne stadigvæk
stod i centrum, udviklede der sig
hurtigt en uformel konkurrence
mellem parterne om, hvem der
kunne blive først færdig med deres respektive side. Det var en hård
kamp, men på grund af en kampånd og gejst, hvis lige ikke er set,
siden Tordenskjold angreb Gøteborg den 14. maj 1717, måtte det
erfarne og garvede personel fra
Den Mobile Logistikenhed til sidst
se sig slået af GLENTENs unge,
uerfarne og trætte besætning.

Miner ankommer på lastbiler

Da mineskinnerne var monteret,
var enheden klar til at modtage
minelasten, som ankom på adskillige lastbiler. Også her blev opgaven udført hurtigt og sikkert inden
for normeret tid.

Mineskinner monteres på agterdækket.

Tilbage i kamprollen

Det gik igen tilbage mod Kalundborg, hvor Den Mobile Logistikenhed stod klar til endnu en
dyst. GLENTEN skulle have sit
rette udseende igen. Miner, mineskinner og containere blev henholdsvis fjernet eller flyttet på
plads, og inden længe lignede
GLENTEN igen sig selv. Det var
en træt, men veltilfreds besætning,
der ud på aftenen kunne se tilbage
på en lang dags veludført arbejde.

Øvelse i minelægning

Summa summarum, GLENTEN var på få timer blevet minelægger og kunne nu drage til søs
for at påbegynde selve minelægningen. Hurtigt var minelægningen forbi. Kun fire miner
skulle lægges, og lige så hurtigt,
som de blev lagt, blev de bjærget
af transportfartøjet SLEIPNER,
men trods det var det god øvelse
for såvel personellet i operationsrummet som for dæksfolkene.
Efter endt lastning forlader GLENTEN
Kalundborg for at lægge 4 øvelsesminer.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

En vellykket øvelse

En af FLEX-enhedens forcer er
hurtigt og effektivt at kunne lave
et rolleskift, hvad enten det er i forbindelse med søopmåling, ubådsbekæmpelse, minerydning, kamprolle, patruljetjeneste eller forureningsbekæmpelse. Det blev under
øvelsen bevist til UG, at det også
er praktisk ladesiggørligt, specielt
når samarbejdet mellem skibets
besætning, Flådestation Korsør og
Den Mobile Logistikenhed fungerer perfekt og resulterer i en vellykket øvelse PLAYEX 2000.
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Søværnets Taktiske Stab
oprettet på Flådestation Korsør
Foto: Lars Skytte, Stationsafdelingen

Operativ fra 1. januar
2001

Kommandør Palle Cortes er chef for Søværnets Taktiske Stab,
som er bemandet med 8 militære og 1 civilt ansat.

Den 1. oktober 2000 skete
der en nyskabelse i den danske flåde, idet Søværnets
Taktiske Stab blev permanent etableret i den tidligere
Vognmandsrute-bygning på
Flådestation Korsør. Oprettelsen af Søværnets Taktiske
Stab markerer samtidig afslutningen af det, der har
været kendt som pilotprojekt Danish Task Group under Chefen for 2. Eskadre,
og sker som en konsekvens
af det seneste forsvarsforlig,
nærmere betegnet det projekt, der er benævnt sø-

værnets fremtidige eskadrestruktur. Dette projekt,
som også omfatter udflytning af minerydningsfartøjerne i Division 33 til
Frederikshavn samt den for
de fleste i Korsør kendte
sammenlægning af de hidtidige 2. og 4. Eskadre til én
eskadre under betegnelsen
2. Eskadre, blev efter en del
drøftelser mellem partierne
bag forliget politisk godkendt i maj i år.
Af kommandør Palle Cortes,
Chef for Søværnets Taktiske Stab
Flåden i Korsør Nr. 4/2000

Der har siden pågået et hektisk
arbejde med at udarbejde bemandingsreglement og tilhørende
funktionsbeskrivelser, tilkommandere personel, sætte bygning
og faciliteter i stand, udarbejde Instruks for Chefen for Søværnets
Taktiske Stab m.v. Meget af dette
arbejde er endnu ikke endeligt afsluttet, idet tiden har været særdeles knap til at få alle formalia på
plads i relation til en så omfattende
strukturændring. Samtidig har søværnet de seneste mange år fået
mere erfaring med at nedlægge
tjenestesteder end med at oprette
nye. I henhold til Forsvarskommandoens iværksættelsesordre
skal Søværnets Taktiske Stab da
også først være endeligt på plads
og operativ fra 1. januar 2001.

Flyttet ind i Vognmandsrutens tidligere bygning

Men nu er vi her altså med en
delvis bemanding i de nye faciliteter i Vogmandsrutens tidligere
bygning. Bemandingsreglementet
og funktionsbeskrivelserne er
endnu ikke endeligt godkendt, men
staben udgøres af i alt 8 militære
og 1 civil norm, hvilket numerisk
svarer til normeringen i den hidtidige 4. Eskadre stab. Normerne er
fordelt med 1 kommandør, 1 kommandørkaptajn, 2 orlogskaptajner,
4 kaptajnløjtnanter samt 1 assistent, men den aktuelle bemanding
vil være noget anderledes et stykke
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tid fremover.
Vognmandsrutens tidligere bygning deles i øvrigt med Marinedistriktselement Korsør, en anden
forligsbetinget nyskabelse, der er
etableret som følge af nedlæggelsen af Sundets Marinedistrikt.

Flådeøvelser og internationale støtteoperationer

Søværnets Taktiske Stab er oprettet på baggrund af erfaringerne
fra pilotprojektet Danish Task
Group under et antal større øvelser, hvoraf den første var
STRONG RESOLVE i 1998.
Dette pilotprojekt blev i sin tid
etableret i erkendelse af, at flåden
- siden ophøret af den kolde krig i stigende grad havde manglet en
myndighed, som med fokus på den
operative og taktiske udvikling
kunne koncentrere sig om planlægning og gennemførelse af større
samvirkerelaterede øvelser samt
den tilhørende doktrinudvikling.
Ligeledes så man et behov for at
have en stab, som kunne være klar
til at lede flådestyrker, nationale
såvel som multinationale, på Task
Group niveau, og som i denne sammenhæng kunne indgå i større internationale fredsstøttende operationer. Dette være sig rent maritime
eller værnsfælles.

tiske Stab er derfor bevidst holdt
på et lavt niveau i fredstid, og de
fleste administrative funktioner vil
blive vartet af 2. Eskadres Fællesdivision.

Mange operative opgaver

Chefen for Søværnets Taktiske
Stab, der er direkte underlagt Chefen for Søværnets Operative Kommando på linie med eskadrecheferne, kan derfor koncentrere
sig om de operative opgaver, hvorunder specielt skal nævnes:
- Chefen for Søværnets Taktiske
Stab skal med sin stab på Task
Group niveau kunne lede tildelte danske og udenlandske
enheder i såvel globale som regionale maritime operationer.
- Chefen for Søværnets Taktiske
Stab skal med sin stab kunne bidrage med stabselementer til
Combined Joint Task Force og/
eller Maritime Component
Command hovedkvarterer,
samt deltage i planlægningen af
tilhørende øvelsesaktivitet.
- Chefen for Søværnets Taktiske

Stab skal varetage flådens
samvirkerelaterede operative
uddannelse og tilhørende
øvelsesaktivitet.
- Chefen for Søværnets Taktiske
Stab er ansvarlig for udvikling
af samvirkerelaterede taktiske
og logistiske doktriner.
- Chefen for Søværnets Taktiske
Stab varetager i samarbejde
med respektive eskadrechefer
ansvaret for inspektion af den
operative samvirkeoptræden
ved tilmeldte danske maritime
reaktionsstyrkeenheder.

2 deployerbare stabe under skarpe situationer

Dette og en del andre opgaver
vil nok kunne holde den lille stab
så rigeligt beskæftiget. Under
større øvelser eller som led i en
egentlig deployering vil det derudover være nødvendigt at forstærke
staben, og det er meningen, at der
i skarpe situationer skal kunne opstilles 2 deployerbare stabe, som i
givet fald kan afløse hinanden under længerevarende operationer.

Administrative funktioner
varetages af Fællesdivisionen

Når der var behov for at oprette
et sådant nyt organ, skyldes det, at
de eksisterende myndigheder lige
fra Søværnets Operative Kommando over eskadrerne til Søværnet Taktik- og Våbenskole de seneste 10 - 12 år i et stadigt stigende
omfang er blevet pålagt administrative opgaver vedr. økonomi, ressourcestyring, personel, arbejdstid
m.v. Størrelsen af Søværnets Tak-

Kommandørkaptajn Nils Wang, stabschef i Søværnets Taktiske Stab,
er klar til at tage fat på de mange operative opgaver.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Chefen for Søværnets Taktiske
Stab vil ikke have enheder permanent tildelt, men vil få sådanne
allokeret fra respektive eskadrer
under øvelser og egentlige operationer efter behov, hvorefter Chefen for Søværnets Taktiske Stab vil
udøve taktisk kommando over
disse enheder, inklusiv organisatorisk tildelte luftfartøjer.

Et tæt samarbejde vigtigt

Der er således ikke tale om, at
en ny super-eskadre er oprettet,
eller at det gamle begreb Kystflåden er på vej til at genopstå,
men snarere at Søværnets Taktiske
Stab bliver det operative/taktiske
bindeled mellem de enheder, der

udgør eller bidrager til den operative struktur, på samme måde som
Chefen for Task Group 420.5 var
det under den kolde krig, blot med
fokus på andet og mere end
eksistensforsvaret. Det er derfor
særdeles vigtigt, at der fra starten
etableres et tæt og produktivt samarbejde mellem Søværnets Taktiske Stab og alle andre myndigheder i søværnet.

Flytbar kommandoplatform

betegnelsen i internationalt regi,
dels vil det også være betegnelsen,
når Chefen for Søværnets Taktiske
Stab fungerer som styrkechef til
søs. Kommandoplatformen vil primært være HVIDBJØRNEN, indtil de nye fleksible støtteskibe kommer til, men kan også være andre
af søværnets enheder, ligesom
kommandoen i visse situationer
kan udøves fra Den Mobile Base
eller under anvendelse af faciliteterne ved et marinedistrikt.

Afslutningsvis skal blot nævnes,
at om end det daglige officielle
navn er Søværnets Taktiske Stab,
er udtrykket Danish Task Group
ikke forsvundet. Dels vil dette være

En ideel backup for
slæbefartøjerne BALDER og HERMOD

MRD4 klarede sig ganske fint som slæbefartøj i flådehavnen i Korsør.

Havnetjenestens seneste
succes på skibsområdet blev
udført med den forholdsvis
nye minerydningsdrone
MRD4, som har været udlånt fra 3. Eskadre. MRD4
har på flere områder vist sig
som en særdeles god backup

for slæbefartøjerne BALDER og HERMOD.
Af overmekaniker Finn V.
Nielsen, Leder af Havnetjenesten
Foto: Basemekaniker Frank
Jacobsen, Havnetjenesten
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Slæbning af magneter med
MRD4 afprøves

I maj måned skulle Havnetjenesten afprøve, om minerydningsdronen MRD4 kunne bruges til at
slæbe magneter. Prøverne blev udført for Søværnets Materielkommando, og det var her et krav, at
vi skulle holde en fart på 8 knob.
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Dette var ikke noget problem for
MRD4, da skibet har et pæltræk
på 5 tons, 1½ tons stærkere end
BALDER og HERMOD. Afprøvningen forløb således tilfredsstillende.

VTS 1 bugseres fra København til Korsør

Efterfølgende anmodedes Havnetjenesten om ved hjælp af MRD4
at bugsere VTS 1, en gammel
LVG-båd fra flyvevåbnet, fra København til Korsør. Bugseringen
gik over al forventning, idet MRD4
slet ikke mærkede, at den havde
noget på slæb.

35 forhalinger

Havnetjenesten har herefter,
medens slæbefartøjerne BALDER
og HERMOD var i dok, benyttet
MRD 4 ved 35 forhalinger. Det har
her vist sig, at MRD4 med få forbedringer ville være en ideel
backup for BALDER og HERMOD, når disse fartøjer er enten i
dok eller under reparation. MRD4
klarer sig ganske fint, og har som
slæbebådene ikke problemer på
grund af kraftig vind.

Havnetjenesten ved Flådestation Korsør håber på, at MRD4 må forblive i Korsør.

Ikke velegnet i halvdårligt
vejr

MRD4 blev rigget til slæbefartøj
og beregnet til at virke ved Flådestation Frederikshavn. Det er dog
Havnetjenestens opfattelse, at
MRD4 ikke er så velegnet i dette
farvand. I uge 40 og 41 foretoges
prøvesejlads ved Sjællands Odde
for at se, hvordan MRD4 ville arte

sig i halvdårligt vejr. Det viste sig,
at MRD4 ikke var velegnet til at
slæbe skydeskiver i halvdårligt vejr.

Håber at MRD4 må blive i
Korsør

Havnetjenesten håber nu på at
måtte beholde MRD4 i Korsør,
men der planes på, at fartøjet muligvis skal afløse kutteren LUNDEN ved Sjællands Odde.

"Flåden i Korsør" udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. og 4.
Eskadre og divisioner på flådestationen. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder
i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1300 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen:
www.flskor.svn.dk .

Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde
senest den 16. februar 2001.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg.
De holdninger, skibenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets holdning.
Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises.
Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Julehilsner 2000
Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt
Nytår vil jeg gerne takke alle på Flådestation
Korsør for en god og engageret indsats i 2000
med at løse de mange og forskelligartede
opgaver, der er blevet os pålagt. Korvetten
OLFERT FISCHERs opgradering, der er
blevet afsluttet, støtte til Flåden i det daglige,
under øvelser og i internationale operationer,
lagersanering på Noret og i Boeslunde samt
afholdelse af Åbent Hus arrangement for blot
at nævne nogle af de mange aktiviteter.
Derudover har året, der er gået, været præget af det nye forsvarsforlig og de ændringer,
dette har medført. Flådestationens nye organisation trådte i kraft den 1. juli, Søværnets
Taktiske Stab og Marinedistriktselement
Korsør er flyttet ind i Vognmandsrutens tidligere billetbygning, trykkeriet på Noret har
fået sin kapacitet næsten fordoblet, og tilførsel af nye opgaver fra Søværnets Materielkommando er under planlægning. Forligets
gennemførelse med nye udfordringer ruller videre i 2001, så der bliver god brug for at fortsætte det gode arbejde.
Også til familier og pårørende sender jeg
de bedste hilsener. En særlig hilsen går til det
personel, som passer vagten i jule- og nytårsperioden.
Søren Thostrup
kommandør
Chef for Flådestation Korsør

Alt personel i 2. og 4. Eskadres enheder
og stabe samt Fællesdivisionen og deres familier sendes de bedste ønsker om en Glædelig
Jul og et Godt Nytår. Tak til alt personel i
begge eskadrer for en god indsats gennem det
forløbne år - et år som vil blive husket for flere
markante ting.
Først og fremmest bød året jo desværre på
et vemodigt farvel til WILLEMOES-klassen
og FAXE-klassen. Selv om søværnet dermed
har mistet noget af sin sjæl, er jeg glad over at
kunne konstatere, at udfasningen af de to
skibsklasser skete på markant og værdig vis noget som vi skylder de mange besætninger,
som gennem årene har gjort tjeneste om bord.
Men året vil desuden blive husket for planlægningen af sammenlægningen af de to eskadrer - en proces som er foregået i et positivt og
godt samarbejde mellem de to eskadrer. Vi har
forberedt os grundigt til sammenlægningen, og
også her er jeg glad over at kunne meddele, at
forberedelserne er afsluttede, og at jeg således kan byde alt personel velkommen i ny 2.
Eskadre fra den 1. januar 2001.
En særlig hilsen til besætningerne i patruljefartøjet GRIBBEN og orlogskutterne RØMØ,
SAMSØ og DREJØ, som varetager farvandsovervågningen i juleperioden og til missilfartøjet RAVNEN og orlogskutterne FARØ og
BARSØ, som har tørnen i nytårsperioden.
Også en hilsen til det personel, som passer
flådestationsvagten.
Kurt B. Jensen
kommandør
Chef for 2. og 4. Eskadre

Flåden i Korsør Nr. 4/2000
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Jeg sender hermed de bedste hilsner i anledning af Søværnets Taktiske Stabs første jul og benytter
samtidigt lejligheden til at takke alle, der har medvirket til at renovere og indrette vores nye domicil på
havnen. Med disse gode rammer er der skabt en væsentlig forudsætning for Søværnets Taktiske Stabs
fremtidige virke, og jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde i det nye år. Jeg ønsker alt i
Korsør-området tjenestegørende personel og deres familier en rigtig God Jul og et Glædeligt Nytår.
Palle Cortes
kommandør
Chef for Søværnets Taktiske Stab

Glædelig Jul
og
Godt Nytår

Redaktionen takker vore skribenter for de mange gode
og interessante artikler i det forgangne år.
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