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Nu skal tankfartøjerne sejle
for Nigeria
Allerede i løbet af sommeren
2000, medens tankfartøjet
SKINFAXE stadig var fuldt
operativt, svirrede de første
rygter om videresalg af de to
gamle skibe, der i mange årtier flittigt har forsynet de tørstige torpedobåde med olie.
Rygternes rigtighed blev i løbet af sensommeren styrket,
da en dagsejlads blev arrangeret for at fremvise skibene
for en dansk skibsmægler.
Af den sidste chef på tankfartøjet,
SKINFAXE
premierløjtnant J. D. Rousøe, RAVNEN
Foto: Frank Jacobsen,Stationsafdelingen

Skibene i god kondition
Begejstringen over de gamle skibes kondition var ikke til at skjule
hos den pågældende mægler, der allerede på daværende tidspunkt
mente at kunne komme i tanke om
flere mulige interessenter.
Køber i Nigeria
Tiden gik, og dagen for SKINFAXE´s kommandostrygning kom
hastigt nærmere. Tre uger før
kommandostrygningen, kom der
for alvor skred i tingene. Daværende 4. Eskadre blev informeret
om, at en aftale om salg var kommet i stand med en køber i Nigeria,
og at skibene nu skulle demilitariseres samt omfordeles med hensyn til udstyr, så de kunne fremstå
ens og i overensstemmelse med den
foreløbige kontrakt. En lyn-

Den nye besætning er instrueret, og skibene er nu klar til turen til Nigeria.

handlingsplan for tilrigningen af
RIMFAXE og den delvise afrigning af SKINFAXE blev udfærdiget i et samarbejde mellem 4. Eskadre, flådestationen og Søværnets
Materielkommando. Køberen
havde nemlig ytret ønske om en
overtagelse allerede primo oktober
2000.
Overdragelsestermin
udskudt
Skibene blev ikke overdraget til
terminen, hvilket man let kunne
konstatere ved at kaste et blik på
pontonbroen, hvor de to skibe nu i
ballast var lagt i venteposition. Med
undtagelse af en deviationskontrol
i havnebassinet i november måned
havde skibene ligget som glemt hen
over jul og nytår.
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Nigeriansk skibsingeniør
ankommer
I årets første måned skete der
noget. En nigeriansk skibsingeniør
meldte sin ankomst for, på vegne
af skibenes kommende rederi, at
undersøge skibenes kondition, samt
hvorvidt de levede op til IMO (International Maritime Organisation)
kravene for civile handelsskibe.
Ingeniøren forsvandt
Efter en uges gennemgribende
inspektion, prøvetagning og notering forsvandt ingeniøren ligeså
pludseligt, som han var kommet.
Igen lå skibene hen, uden at man
var helt klar over, hvornår der igen
ville ske noget i sagen. Det skulle
vise sig at være snarere før end senere.
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Ekspertise stilles til rådighed
Artiklens forfatter blev ringet op
mandag den 29. januar og bedt om
at sætte sin ekspertise om skibene
til køberens rådighed sammen med
den sidste maskinmester på
SKINFAXE og mekanikeren, der
havde taget sig af RIMFAXE under udfasningen.
De nigerianske besætninger og
en repræsentant for rederiet skulle
lande i Kastrup allerede den næstkommende onsdag, hvorfor det var
flådestationens ønske, at skibene forinden var bugseret over i den civile
havn.
Sidste farvel fra basehavnen
Som traditionen tilskriver det, når
flådens skibe forlader deres basehavn for sidste gang, gjaldede
tågehornene fra midterpierens
kampFLEXer som et sidste farvel.
Var man blandt dem, som overværede dette sceneri, hvor tankskibene
i kvejl blev bugseret væk af to
slæbebåde gennem det blikstille
vand, vil man næppe kunne fraskrive sig en anelse af sørgmodighed ved dette farvel.
Reservedele leveres
Der var dog ikke megen tid til
sentimentalitet, da der nu skulle træffes aftaler med både Transportelementet og Forsyningsdepot Noret for at få leveret alle de reservedele, der lå på lager, og som køber
skulle have med om bord.
Et program skulle derudover tilrettelægges, så den nye besætning hurtigst muligt kunne blive sat ind i skibene og deres systemer. Tidshorisonten for overleveringen hed
fem dage, hvilket ikke var lang tid.
Denne blev yderligere forværret, da
de seks thailandske navigatører og
maskinmestre, der var hyret til sejladsen fra Korsør til Lagos i Nigeria, blev forsinket, så de først ankom

sent torsdag.
Derfor gik onsdagen og torsdagen
primært med underskrivelse af kontrakt og ombordtagning af reservedele samt besøg af Søfartsstyrelsens
skibsinspektører. Efter onsdag den
31. januar 2001 kl. 1340 tilhørte
SKINFAXE og RIMFAXE den nigerianske handelsflåde og havde nu
navnene CHINKY STAR og
BETTY NOLA med hjemhavn i
Lagos.
Største udfordring var det
danske klima
Samarbejdet med nigerianerne
forløb overraskende ubesværet, og
alle afrikanerne skulle vise sig både
at være veluddannede og umådeligt
interesseret i overleveringen.
Afrikanernes største udfordring var
klimaet i dette lille land mod nord.
De forklarede, at de var kommet fra
39 grader i skyggen, hvorfor det virkede så meget desto mere spektakulært med sammenfaldet af overdragelsen og vinterens første rigtige
kolde dage. Fantasien, hvad angik
alternativ påklædning for at holde
kulden på afstand, var da også stor.
Håndklæder fra linnedlasten blev
blandt andet benyttet til foring i trøjer og jakker samt som hovedbeklædning.
Pirater og indbrudstyve
Forskellen på Danmark og Nigeria kom til at skinne igennem flere
gange. Blandt andet var de nye besætninger rædselsslagne ved tanken
om at skulle tilbringe natten alene
uden vagter til at værne dem mod
pirater og indbrudstyve, hvilket, vi
dog fik forklaret, ikke var nødvendigt i Korsør. Det var også første
gang, nigerianerne oplevede fænomenet sne eller for den sags skyld
isflager på vandet, så selvom de gentagne gange roste Danmark for dets
skønhed, var de nok mest af alt forFlåden i Korsør Nr. 1/2001

undret over, at man frivilligt boede i
sådan et koldt land.
Prøvesejlads i Storebælt
Torsdag aften ankom thailænderne, hvorfor undervisningen i maskinen, dækket og broen kunne begynde fredag morgen. Vi havde
også planlagt en prøvesejlads, men
måtte vente til lørdag.
Med hensyn til instruktionen var det
ikke selve forståelsen af maskineriet
eller instrumenterne, der vakte de
største problemer, men derimod
skiltningen i hele skibet, som for det
meste var på dansk. Derfor var en
ligeså vigtig opgave at oversætte de
mange skilte til engelsk.
Med en vis spænding blev det lørdag, hvor prøvesejladsen skulle rulle
af stablen. Den forløb dog forholdsvis udramatisk med undtagelse af de
drillerier, en del strøm i Storebælt
kan skabe for en navigatør, der til
dagligt sejler på de store oceaner,
hvor vandet ikke flytter sig med
samme høje hastighed.
Tak for veludført tjeneste
Det var nu blevet søndag, og vores konsulenthjælp sang på sidste
vers. Dette var da også gået op for
de nye besætninger, hvilket kom til
udtryk ved en fornyet spørgelyst. Vi
kunne sagtens været blevet ved
mange dage endnu, men man skal
jo stoppe et sted.
Vi tog afsked søndag aften med vores nyerhvervede venner og ønskede
dem god vind under forlægningen
til de varmere himmelstrøg, hvor
SKINFAXE og RIMFAXE forhåbentligt vil nyde deres otium med
billig olie i bugen og let påklædte
damer på kajen. Tak for en vel udført tjeneste i det danske søværn –
vi ses måske igen….
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Brave danske søfolk
klargør til togt mod Caribien
Korvetten PETER TORDENSKIOLD skal i perioden 5. januar 2001 til den 16. april
2001 indgå i NATO´s Stående
Atlanterhavsstyrke. Korvetten skal deltage i mange og
alsidige øvelser, der foregår i
det Caribiske Hav, den Mexicanske golf samt farvandet
ud for Florida, USA.
Artikel og fotos: Kaptajnløjtnant
Lasse Hartvig Hirsch, korvetten
PETER TORDENSKIOLD
Brave danske søfolk farer
stadig til havs
I gamle dage for brave danske
sømænd ud på verdenshavene til
eksotiske rejsemål i mange måneder - ja sågar i år. Mange ting har
ændret sig siden den gang.
Brave danske søfolk farer stadig til havs - også i marinen- og
også til eksotiske rejsemål. Tiden,
sømanden/kvinden er væk, er blevet stadigt kortere, ligesom flåden
har udviklet sig på dette punkt. Togterne til Grønland og Færøerne har
mistet fordums længde. I dag er
besætningerne nordpå i to måneder
for derefter at flyve hjem og lade
skibet tilbage med en ny besætning.
Stigning i antallet af
længere togter
2. eskadre, hvor jeg gør tjeneste, består af orlogskuttere, STANDARD FLEX enheder samt korvetter. Her er lange togter heller
ikke dagligdags kost, men dog hel-

Under udrustningen måtte den store kran tages i brug.

ler ikke sjældne. Hvert år drager
en korvet af sted for at indgå i
NATOs Stående Atlanterhavsstyrke. Togterne her har en varighed af normalt 3 til 3½ måned. I
fremtiden kan søværnet se frem til
en stigning i antallet af længere togter, da dansk maritimt bidrag til internationale øvelser forudses intensiveret.
En multinational
flådestyrke.
Standing Naval Force Atlantic
er en international maritim udrykningsstyrke, der består af 6-10
NATO fregatter. Udrykningsstyrken opstod som NATO´s svar
på en stadigt stigende sovjetisk
flådeoprustning i tresserne. Fem
nationer deltager permanent i udrykningsstyrken. Det er Storbritannien, USA, Canada, Holland og
Tyskland. Desuden stiller Danmark, Portugal, Spanien, Norge og
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Belgien skibe til rådighed for styrken i et antal måneder årligt.
NATO landene opnår meget ved
at have denne udrykningsstyrke
sejlende på verdenshavene året
rundt, nemlig:
· En multinational, alsidig, professionel og fællesværns flådestyrke.
· En maritim udrykningsstyrke.
· En flådestyrke, der kan operere
som krisestyringsredskab for
NATO, f.eks.militære operationer
andet end krig og fredsstøttende/skabende operationer.
Ydermere skabes en fælles opfattelse af doktriner, taktikker, procedurer mv. i de deltagende lande,
der danner basis for en effektiv flådestyrke, som er i stand til at leve
op til nutidens skærpede krav til en
operativ flådestyrke.
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Der skulle så meget proviant med, at officerslukaferne
måtte anvendes som storesrum.

International erfaring opnås
Heldigvis er det ikke udelukkende NATO, der nyder godt af vores deltagelse i Standing Naval
Force Atlantic. Vi opnår stor international erfaring, og dette afstedkommer fælles opfattelse af beskrevne procedurer, erfaring med
længere togter og disses problematikker. Dette kan være vedblivende
pres og træthed i besætningen, der
ikke optræder, når vi sejler på kortere danske øvelser som for eksempel DANEX eller lignende. Ved
længere togter opnår besætningen
tillige værdifuld operativ formåen.
Til sidst mener jeg, at det er
holdningsdannende (positivt) at
deltage i NATO´s Stående Atlanterhavsstyrke, da man ved, at det
kan blive virkelighed. Alle i den
danske marine burde opleve at være
en del af en international flådestyrke i længere tid.
Besøg i tre verdensdele
Hvordan forbereder man (skibet, familien og jeg) sig på en tur,
der varer fra 5. januar til 16. april

– godt hundrede dage, der tager os
til tre verdensdele.
Rygtet om turens omfang er sikkert løbet foran artiklen. Vores rejse
omfatter følgende havne og farvandsafsnit: Ponta Delgada på Azorerne, San Juan på Puerto Rico,
Oranjestaat på Aruba (den vestligste af de hollandske antiller), Norfolk, Charleston samt Mayport alle

i USA og eventuelt Lissabon i Portugal.
Vi gennemsejler danske farvande, Den Engelske Kanal, Biscayen og Atlanterhavet. Korvetten
skal deltage i ”counter drug” [operationer mod smugling af narkotika.
Red.] i det Caribiske Hav samt den
Mexicanske Golf, og endelig skal
vi deltage i en større amerikansk
øvelse ud for Floridas kyst. Det er
med andre ord en ”hamrende fed”
og eventyragtig tur, der venter, og
turen skal nok frembyde et par misundelige blikke og tanker hos regnvåde og hjemmeblivende nordboere. Turen har eksisteret i tankerne hos besætningen på PETER
TORDENSKIOLD siden i sommer, men er først blevet en realitet
rent planlægningsmæssigt siden
november sidste år. Således er forberedelsestiden begrænset.

Udprovianteringen er i fuld gang.
Der skal ikke mangle noget på togtet.
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Med NATO´s mærke i skorstenen er korvetten klar til deltagelse i NATO´s Stående Atlanterhavsstyrke.

På skiferie uden farmand
Som far til to og gift var det noget af en besked, der skulle listes
ud af ribbenene den eftermiddag i
november (tale om at lade en
bombe sprænge). Det vækker ikke
en umiddelbar og ubegrænset
glæde hos ens familie at skulle være
foruden far/mand i 3½ måned i den
koldeste tid på året. Desuden skulle
vi sammen have været på skiferie
til Sverige. Nu må den resterende
del af familien drage nordpå uden
farmand. I skrivende stund har bølgerne efterhånden lagt sig i den lille
familie, og egentlige forberedelser
kan påbegyndes.
Tanker før afgang
Marianne:„Hvordan downloader man e-mail? Hvordan virker
PC-bank? Hvem skal passe børnene,
når jeg skal til personalemøde osv.?”
Forfatteren:„Nu må jeg huske
golfudstyret, badeshorts, solcreme
osv.”
Spøg til side. Der er en del praktiske gøremål, men ellers prøver vi

bare et være sammen mest muligt
og fortsætte dagligdagen, som vi
plejer. Det kan jo være svært nok i
sig selv, når man også skal sejle
med sit skib, dygtiggøre sig på Sjællands Odde, undervise, deltage i julefrokoster, virke interesseret på
personalemødet og så meget andet,
men vi klager ikke. Jeg har forsøgt
at beskrive, hvorledes familien og
jeg selv forbereder sig til togt; men
helt ærligt, hvordan forklarer man
et par drenge på to og seks år, at
man skal være væk i 3½ måned og
dermed ikke kunne komme med på
skiferie eller være med til den
ældstes fødselsdag. Det kan man
ikke. Mit håb er, at de gennem samvær med forældrene og deres opdragelse har et psykisk beredskab
(gælder også for mig), der gør dem
i stand til at skulle undvære far så
længe. Der er alt andet lige jo andre før os, der har klaret det, inkl.
os selv. Så mon ikke vi klarer en
tur mere.
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Korvetten klar den 5. januar
I starten af oktober begyndte
skibet at forberede sig til turen, vi
skulle ikke tages med bukserne
nede. Beslutningen, hvorvidt vi
skulle af sted eller ej, lod vente på
sig, men man vinder ingen præmie
for ikke at være klar, og således
motiveret startede PETER TORDENSKIOLD med rettidig omhu
sine forberedelser, og om alt vil, er
korvetten klar den 5. januar klokken 20 med fuld besætning, fuld
våbenlast, fuldt provianteret mv.
På sidste sejlads i uge 48 sidste
år blev korvetten PETER TORDENSKIOLD omfattende inspiceret af inspektionshold fra både
Søværnets Operative Kommando,
Taktik- og Våbenskolen, Teknikskolen samt 2. eskadre. Det gik
godt.
Telte og tæpper ombordtages
De egentlige forberedelser har
været omfattende og meget stres-
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sende for besætningen. Skibet skal
deltage i øvelsestyper, der endnu er
ukendte for det danske søværn. Derfor skulle der tænkes nye tanker vedrørende hvilket materiel, som skulle
medtages. Skibet skal deltage i eksempelvis humanitære operationer/
øvelser, der sætter nye krav til krigsskibet PETER TORDENSKIOLD.
Vi har måttet ombordtage telte og
tæpper, der i værste fald skal bruges
som humanitær nødhjælp. Sågar
Beredskabsstyrelsen er blevet indblandet i forberedelserne, da de er
eksperter i assistance til nødstedte.
Skibets tekniske divisioner er grundet de lange distancer - nødsaget til at medtage ekstra reservedele.
Alle arbejdsordrer skal være færdige
inden afgang, så der har følgelig været rigeligt at se til i disse departementer.

Klar til at være klar
Våbendivisionen har bestilt missiler, der skal affyres i de amerikanske skydeområder, der ligger i farvandet ved Puerto Rico. Forvaltningsdivisionen har ombordtaget så
meget proviant, at officerslukaferne
måtte inddrages som storesrum.
Navigationsofficeren har bestilt
hundreder af søkort. Alle i besætningen har fået taget mål til tropeuniformer samt kaki ditto. Boardingpakken er ikke længere øvelsesversionen, men den rigtige og skarpe,
så vi er klar til at være klar, såfremt
vores ydelser måtte være ønsket. Der
er udregnet diverse distance- og
forbrugstabeller. Flådestationens infirmeri har uddelt vaccinationer i hobetal. Som om det ovennævnte ikke
er nok, er der udskiftning af værnepligtige op til sejladsen. Vi modtager

Den 5. januar 2001 kl. 20.
Besætningen klar til at lade fortøjningerne gå.
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vores nye værnepligter gaster klokken 17, hvor skibet afgår fra flådestationen klokken 20. For enkelte i
besætningen har forberedelserne
været virkelig hårde, da de pludselig
blev udstukket til vagt i julen og nytåret.
Til alt held vil de trælse forberedelser om bord, skænderierne på
hjemmefronten og alt det andet, vi i
de sidste måneder har bedrevet tiden
med, glemmes i takt med, at afstanden til Danmark øges, og vandtemperaturen stiger.
Godt nytår.
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Rent vand til Eritrea
I dag har det danske forsvar
styrker stående på Afrikas
Horn på grænsen mellem
Eritrea og Etiopien. Styrkerne
er udsendt i en FN-mission
med Stand by High Readiness Brigade (SHIRBRIG),
som til dagligt holder til på
Høvelte Kaserne.
Af Kaptajnløjtnant Per Wilken,
Hærens Ingeniør- og ABC-skole
Foto: Frank Jacobsen,
Stationsafdelingen
Vandanlægget opstilles og afprøves på Flådestation Korsør.

Danmark i fredsbevarende
mission
Det blev i foråret fra politisk side
vedtaget, at Danmark skulle stille
med styrker til SHIRBRIG og
indgå i den fredsbevarende mission
på Afrikas Horn. Inden styrkerne
kunne komme af sted, var der en
del diplomatiske forhandlinger, som
medførte, at udsendelsen af styrken
blev forsinket.
Fra Esbjerg til Eritrea
Styrken er kommet af sted, og
udskibningen af materiel og de første soldater fandt sted fra Esbjerg
medio november 2000. Den 8. december rejste resten af styrken til
Eritrea.
Inden en sådan styrke skal udsendes, er der en del ting, som skal
være på plads. Blandt andet skal
der i indsatsområdet foretages en rekognoscering, således at man, inden styrken ankommer, har kendskab til det område, den skal op-

holde sig i. Forsyningsstøtten skal
være på plads, og udrustningen
skal føres up to date, således at
denne passer til det klima, som styrkerne skal operere i.

flere forslag til fremskaffelse af
vand, herunder et forslag om oplagring af 1.500.000 liter vand i
tanke. Denne ide blev dog ikke
gennemført.

150 liter vand i døgnet pr. person
Vand er en vigtig ting i forbindelse med rekognoscering og efterfølgende udsendelse af danske enheder. Vand har de sidste tre år været et problem i forbindelse med andre udsendte enheder, idet der til
enheder uden for Danmark i fredstid skal være de samme mængder
vand og samme kvalitet vand til rådighed for personellet som i Danmark. Dette er ensbetydende med,
at der i gennemsnit skal være 150
– 200 liter vand til rådighed i døgnet pr. person.
I forbindelse med udsendelsen
af SHIRBRIG er der fremkommet

Vandproblemet løses
Den 18. oktober ankom et mindre vogntog af hvide lastbiler med
to 20 fods containere, generator og
værkstedsvogn til Flådestation Korsør for afprøvning af vandanlæg
til SHIRBRIG.
Der var i forbindelse med udsendelsen af SHIRBRIG taget en
hurtig beslutning om løsning af
vandproblematikken. Der blev lagt
vægt på, at man skulle være i stand
til at rense vand uden de relative
store mængder spildevand, som
opstår ved omvendt osmoseanlæg,
hvilket på daværende tidspunkt
ikke var muligt med eksisterende
osmoseandlæg.

Flåden i Korsør Nr. 1/2001

10

Omvendt osmose
Princippet i omvendt osmose er for så vidt rimeligt enkelt på trods af, at
det er en meget teknisk
indretning.
Ved at presse f.eks. saltvand igennem en meget
fintmasket membran,
hvor maskestørrelsen er
ganske få ”my”, dvs. milliontedel meter, opnår
man at få rent vand ud på
den anden side.
Saltvandet bliver trykket
igennem membranen,
som er lavet af et specielt
materiale, ved et meget
stort tryk, ca. 60 bar.

Rensning af brak- og saltvand
Man kom således frem til et anlæg, som kan rense vandet gennem
sand- og kulfiltre med en slutbehandling med UV-lys. På denne
måde ville der ikke være spildevand i forbindelse med vandrensningen. Dog blev der ved opbygningen af anlæggene tilføjet
nogle komponenter, der muliggjorde rensning af brak- og saltvand
med deraf følgende produktion af
noget spildevand. Dette blev besluttet, da man ved planlægningen af
vandrensningen ikke bestemt vidste, hvor anlægget skulle placeres,
når SHIRBRIG kom frem til sit bestemmelsessted. Det blev også
drøftet, om vandet skulle renses
inde i landet, hvor der er ferskvand
til rådighed, eller om det skulle produceres ude ved havet med deraf
følgende transport til lejren.
Den 11. august blev der ende-

Det opstillede vandanlæg kunne producere 14000 liter i timen som lovet af
producenten.

lig taget beslutning om at anskaffe
2 vandrensningsanlæg ved firmaet
HOH Water Technologi i Greve til
udsendelse med SHIRBRIG.
Rensning af kemiske og biologiske kampstoffer
På dette tidspunkt blev Hærens
Ingeniør- og ABC-skole, som er
ansvarlige for rensning af vand for
eventuelle kemiske og biologiske
kampstoffer,medinddraget i anskaffelsen af vandrensningsanlæggene.
Det første anlæg var færdigt ved
firmaet i Greve den 17. oktober og
blev dagen efter kørt til Flådestation Korsør, hvor det blev opstillet,
da man ønskede at teste alle
funktionerne i anlægget, specielt
RO-membranerne, som er beregnet
til at producere rent ferskvand af
brak- eller saltvand.
Ca. 14000 liter i timen
Anlægget blev prøvekørt hver
dag i en hel uge af det personel, som
skal betjene anlægget ved ankomst
til Eritrea, foruden at der samtidig
blev uddannet ingeniørpersonel til
anlæggene. Anlægget, som var opstillet på flådestationen beviste, at
det virkelig kunne producere den
Flåden i Korsør Nr. 1/2001

af fabrikanten lovede vandmængde. Ved rensning af rent
ferskvand er ydelsen for anlægget
ca. 14 m3 i timen, medens den ved
produktion gennem RO-membranerne for henholdsvis brak- eller saltvand er ca. 4m3 i timen.
Anlæggene lever yderligere op
til kravene som Verdens Sundheds
Organisationen har stillet til kvaliteten af drikkevand, og det skal her
nævnes, at disse krav er større end
kravene til vandværksvand i Danmark.
Første anlæg forsvarets ejendom
Efter at anlægget havde været i
drift i en uge, blev der foretaget
afleveringsforretning mellem Hærens Materielkommando og fabrikanten, hvorved det første anlæg
endelig var forsvarets ejendom.
Anlægget havde vist at leve op til
det, som man fra Hærens Materielkommando´s side havde forventet, og vi har alle store forventninger til det under operationerne i
Eritrea.
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flådestationen, udskibet medio november. I skrivende stund står der
to vandrensningsanlæg i Eritrea og
producerer rent drikkevand til vore
udsendte soldater.
Tak til flådestationens personel
Endelig skal der her fra alle, der
har været involveret i anskaffelsen
og afprøvningen af vandrensningsanlægget, gives en stor tak til
flådestationen og dens personel for
den store hjælp, som blev ydet under test af vandrensningsanlægget.

Det hvide vogntog kørte efter afprøvningen til Høvelte Kaserne, hvor
anlægget skulle efterses inden udskibningen.

Udskibning i november
Den 30. oktober startede det
hvide vogntog så igen, denne gang
med kurs mod Høvelte Kaserne,
hvor der skulle laves eftersyn på an-

lægget inden udskibningen fra Esbjerg.
Det andet anlæg, som blev bestilt, er færdigt og blev sammen
med det anlæg, som var opstillet på

Klub 7 gennem 40 år
Metalklub 7 havde 40 års jubilæum den 29. oktober 2000.
På den baggrund afholdtes
reception i flådestationens
cafeteria. Jeg takker her igennem „Flåden i Korsør” for det
store fremmøde og alle de
gaver, som klubben modtog.
Selve festen blev afholdt på
Menstrup Kro ved Næstved
som et weekendophold, hvor
over 100 personer deltog.

Af maskinarbejder Rene Schnipper,
Antenneværkstedet
Foto: Vibeke L. Olsen

Protokoller 40 år tilbage
gennemgås
For at få et billede af de forgangne 40 år havde jeg håbet på
hjælp fra nogle af de kolleger, der
har været med fra starten, men jeg
er forbavset over, at der kun er en ,
der er kommet med materiale til
mig.
Jeg gik altså med at gennemgå
protokollerne 40 år tilbage.
Klubben stiftes
På et møde den 29. oktober
1960 mellem Dansk Smede– og
Maskinarbejder Forbund Korsørafdeling og et antal maskinarbejdere på Flådestation Korsør stiftede
Flåden i Korsør Nr. 1/2001

man en klub, som kom til at hedde
Klub 7.
Bestyrelsen kom til at bestå af
formand Anders Guldbrandsen,
kasserer Aksel Hansen og sekretær
Leif Andersen.
Kontingent fastsættes
Kontingentet fastsatte man til
6,50 kr. pr. uge. Deraf gik de 5,75
kr. til forbund, og kassereren fik 10
ører pr. mærke. Samtidig vedtog
man at melde sig ind i Fællesorganisationen af Civile under Søværnet. Det kostede 50 ører pr. medlem pr. måned.
Fordelen ved dette medlemskab
var større helligdagsbetaling og
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større dagpenge ved sygdomstilfælde.
7 mand var mødt til møde den
5. januar 1961. Dette møde var på
en skelsættende dag, idet man foreslog at holde en fagforeningsfest,
når man fik råd. Der var dengang
et overskud på 38,15 kr. i klubkassen.
Sammenlægning
Når vi i dag ser på udviklingen,
hvor der arbejdes kraftigt på en
sammenlægning mellem Dansk Elforbund og Dansk Metal, kan vi jo
sige, at vores klub var meget ”fremsynet” dengang, idet en sammenlægning af El-klubben og Klub 7
blev en realitet i 1967. Det bevirkede, at klubben blev dobbelt så
stor, ca. 15 mand.

Smedelærlinge optages
I 80’erne var der stor usikkerhed om Flådestation Korsørs fremtid. Det omtaltes bl.a. at flådestationen skulle være en anløbshavn med små reparationer. Det
blev heldigvis ikke til noget.
I 1981 var der så mange elektrikere, at de dannede deres egen
klub, og smedelærlingene blev optaget i vores klub.
I 1986 var der stor usikkerhed.
Rygtet gik, at der var 88 civile stillinger for meget i søværnet. Skulle
det være flådestationen i København, Fredrikshavn eller Korsør,
der skulle stå for skud?
Holmens udflytning
I 1987 vedtog et folketingsflertal, at 800 arbejdspladser på Holmen skulle væk.
I 1990 kom så tallet. Der skal

Klubbens bestyrelse og festudvalg.
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afskediges 210 mand på Holmen.
I 1991 forventede man, at 140
mand vil komme til flådestation
Korsør i forbindelse med Holmens
udflytning.
Sidst på året blev Scanglas endelig solgt til flådestationen for
27,5 mill. kr.
I 1993 blev tallet for udflytning
af medarbejdere fra Holmen nu
ændret til 100 mand.
Marinestation Holmen oprettedes den 31. december 1993 som
en anløbshavn.
„Københavnerne”, som vi bliver kaldt her i Korsør, blev hurtigt
integreret på flådestationen. Vi fik
en pæn modtagelse, og vi har fundet ud af melodien sammen.
Jeg vil nu afslutte med at sige
tillykke til Klub7 med de 40 år og
stor tak til bestyrelsen og festudvalget for et flot arrangement.
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Hvordan bjærges torpedoer?
En af Hoveddepot Kongsøres mange opgaver er at
bjærge øvelsestorpedoer efter endt affyring fra sejlende
enheder. Til indbjærgning
andvendes specialbyggede
indbjærgningsfartøjer.
Artikel og fotos: Hoveddepot Kongsøre
„Sort boks”
Ved normal torpedobjærgning
står torpedoen efter udløben distance lodret i vandet med ca. 10
cm over vandoverfladen.
Den 7 meter lange og 1200 kg
tunge torpedo er forsynet med en
orangefarvet ballon, som efter
torpedoens udløbne distance blæses op for at give opdrift, samt for
at torpedoen lettere kan findes for
bjærgning. Hvis ballonen ikke blæses op efter udløbet distance, har
vi dog en anden mulighed for at
finde frem til torpedoen, da der i
torpedoen er installeret to lydsendere ganske som i den „sorte
boks” kendt fra flyvemaskiner.
Lydsenderne kan vi normalt lytte
os frem til og dermed lokalisere torpedoen. Denne metode anvendes
også, hvis torpedoen af en eller
anden årsag ikke kommer til overfladen efter udløbet distance . Når
indbjærgningsfartøjet kommer hen
til en torpedo, fanger vi dens ind-

Fra indbjærgningsfartøjet kan man lytte sig frem til torpedoens „sorte boks”.

byggede bjærgningsstrop, og torpedoen trækkes ind mod skibssiden, hvorefter en kombineret
beskyttelses- og indbjærgningshætte sættes ned over næsen af torpedoen. Herefter kan vi ved hjælp
af wirespil trække torpedoen om
bord i indbjærgningsfartøjet.
Bjærgning med „Ugle”
Ved en „bundgænger”, hvilket
er en torpedo, der ikke er i overfladen efter udløbet distance, må indbjærgningsfartøjet lytte sig frem til
torpedoens position på havbunden.
Herefter ankres op umiddelbart
over torpedoen, hvilket af og til giver lidt vanskeligheder p.g.a. vind

og strøm. Når indbjærgningsfartøjet ligger i den bedst mulige
position , sættes „Uglen” i vandet.
„Uglen” er et fjernstyret undervandsfartøj med hydrofon, sonar,
og kamera. Med kameraet kan vi
se torpedoen, og hvordan den ligger på havbunden, om dykkere skal
anvendes, eller vi selv kan bjærge
den. Hvis vi selv kan bjærge torpedoen ved hjælp af „Uglen”, tages denne om bord igen, og specielt bjærgegrej med flydetrosse
monteres. „Uglen” sættes igen i
vandet, og vi fastgør flydetrossen
til torpedoen, hvorefter den kan
bjærges.

„Pensionistdag”
Der afholdes „Pensionistdag” på Flådestation Korsør
onsdag den 30. maj 2001.
Invitationer vil blive udsendt til berørt personel.
Flåden i Korsør Nr. 1/2001
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Torpedo eksploderede ved
ubåd
Ved torpedoskydningen i november 2000 med ubåden
NORDKAPEREN foregik skydningens to første skud
på ganske normal vis, og torpedoerne blev bjærget
som normalt uden problemer, men ved det tredie skud
gik det galt.
Artikel og fotos: Hoveddepot Kongsøre
Eksplosionsagtig lyd høres
NORKAPEREN meldte, at man
om bord kort tid efter, at torpedoen
havde forladt udskydningsrøret,
hørte en høj eksplosionsagtig lyd.
Umiddelbart derefter hørtes kraftig
nedgang i torpedoens maskinomdrejninger. Herefter kunne den ikke
høres. Den var formodentlig gået i
bund.
Indbjærgningsfartøjet klargjorde herefter lyttegrej og påbegyndte en eftersøgning, men uden
resultat. Hvad der undrede besætningen en hel del var, at der normalt altid kan høres i hvert fald den
ene af de to lydsendere i torpedoen,
selv når den ligger i et dybt lag
mudder/slam.
Torpedoskydninger indstilles
Skydninger med øvelsestorpedoer blev midlertidigt indstillet, til torpedoen var bjærget og undersøgt. Eftersøgningen fortsatte
den følgende dag med samme nedslående resultat og blev senere indstillet p.g.a. vejrliget.
NORDKAPEREN/ 5. Eskadre
tilkaldte i samråd med Søværnets
Operative Kommando minerydningsfartøjet SVÆRDFISKEN, der med sit sonarudstyr om

bord ville have en reel
chance for at lokalisere torpedoen. SVÆRDFISKEN
fandt da også ret hurtigt torpedoen liggende på bunden
i to dele. Skibsdykkerne
gjorde et godt arbejde i det
halvdårlige vejr og fik sat
en strop i den agterste del
af torpedoen, hvorefter
denne blev bjærget og taget om bord i SVÆRD- Indbjærgningsfartøjet har plads til to torpeFISKEN.
doer i hver side.
Bjærgning udsat
Forreste del fik fastgjort en line
med afmærkningsbøje. Da man var
usikker på indholdet af brændstof
m.m., lod man forreste del blive liggende på havbunden. Vejret var
også blevet dårligere, kuling fra
syd. SVÆRDFISKEN sejlede til
Flådestation Fredrikshavn og afleverede den bjærgede del af torpedoen til Hoveddepot Ålbæk.
Transportfartøjet SLEIPNER var,
indtil vejret havde bedret sig, „vagthund“ på torpedoen.
Eksplosion i drivmaskinen
Efter et par dage havde vejret
bedret sig, og indbjærgningsfartøjet
Flåden i Korsør Nr. 1/2001

sejlede ud og bjærgede den forrete
del af torpedoen, som blev afleveret til Hoveddepot Ålbæk. Her konstaterede man, at der var sket en
eksplosion i og omkring drivmaskinen. Søværnets Materielkommando nedsatte nu en arbejdsgruppe for opklaring af årsagen til
havariet. Torpedodelene blev herefter transporteret til Hoveddepot
Kongsøre for en detaljeret undersøgelse. I denne deltog også to ingeniører fra fabrikken i Motala .
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CONSTANT HARMONY 2000
En øvelse for søfolk uden skib
CONSTANT HAR MONY
2000 var en computersimuleret NATO øvelse, som
blev afholdt i november. Fra
maritim side deltog Danmark
som „fjenden”, og Chefen for
Søværnets Taktiske Stab blev
således chef for de „fjendtlige”
flådestyrker. De danske flådestyrker blev endvidere „bemandet” af officerer og sergenter fra alle 5 eskadrer, samt
fra Søværnets Operative Kommando.
Artikel og fotos:
Kaptajnløjtnant Klaus Rehkopff,
Søværnets Taktiske Stab
Chefen for de „fjendtlige” maritime styrker og hans stab.

Computerkrig
Selve øvelsen foregik på computer, som vi kender det fra Søværnets Kampinformationskursus. Ud
over den maritime del indeholdt
øvelsen alle aspekter af krig, og
computerne, der var opsat i et
endog meget stort netværk, simulerede også luft- og landkrig. De
danske deltagere havde også brugt
en uge på at uddanne sig i anvendelsen af computerne. Således rustet og klar til „kamp” drog ca. 30
mand med bus til det sydlige Ramstein Air Base i Tyskland, hvorfra
vi skulle udkæmpe slaget.
Ramstein ligger nær Kaiserslautern, og basen huser ca. 30.000
mand og er dermed en anelse større
end Flådestation Korsør. Vores hovedkvarter lå som en del af et stort
telt, hvor vores computere var sat

op, men ellers var der ikke megen
luksus. Dette medførte selvsagt et
par kolde fødder i de sene nattetimer, men i stedet kunne vi glæde
os over de gamle stole og de træstykker, der var anvendt som bordplader.
Rygning totalt forbudt
I et anfald af amerikansk politisk korrekthed var der også et par
andre småting, der var kendeligt
anderledes, end vi var vandt til.
Rygning er totalt forbudt indendørs…overalt. Som beskrevet i reglementer og forskrifter dernede skal
al rygning foregå mindst 10 fod fra
nærmeste bygning og ydermere et
sted, hvor ikkerygere ikke bliver
generet af det. Dette var også gældende på vores lukafer, hvilket
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medførte, at rygere indlogeret på
tredje sal pænt måtte iklæde sig
passende tøj og derefter gå ned og
ud på parkeringspladsen, hvis vi
rygere altså absolut skulle ryge de
tre uger, vi var af sted. I hovedkvarteret måtte vi også gå udenfor, og
det var ikke altid med smil på læben, der blev forsøgt at holde ild i
cigaretterne på sådan en kold og
våd novemberaften. Lad mig hermed opfordre til en rygepolitik der
tager hensyn til ikkerygere uden at
den tager karakter af en nyreligiøs
heksejagt på rygerne.
Vi „sænkede” CHARLES
DE GAULLE
Øvelsen forløb yderst tilfredsstillende. Desværre for os var
øvelsesledelsen meget fokuseret på,
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at NATO styrkerne skulle vinde,
og de holdt os derfor i en meget
kort snor, også selv om vi
styrkemæssigt var NATO meget
underlegne. Under en miniøvelse,
de første dage vi var dernede, sænkede vi det store franske hangarskib CHARLES DE GAULLE og
kom dermed uforvarende til at
fremkalde, hvad man kunne kalde
en større international konflikt, idet
de tilstedeværende franskmænd
ikke var synderligt tilfredse med
deres flagskibs endeligt. Under
selve øvelsen betød det, at vi gentagne gange blev „forbudt” at anvende vores våben optimalt, ligesom NATO styrkerne til tider fik
hjælp fra øvelsesledelsen og
„computertrylleri”, eksempelvis
ved at ophæve vores udlagte minefelter uden videre eller med at
flytte NATO flådestyrker fra den
ene ende af området til den anden
på et splitsekund.

Under en miniøvelse „sænkede” vi det franske hangarskib CHARLES DE GAULLE,
hvilket franskmændene var meget utilfredse med.

Stå aldrig til søs
Således blev det danske søværn
på trods af styrkeforholdet, det iskolde telt og en absurd rygepolitik
endnu engang de sande vindere, og
vi kunne efter tre uger i det sydty-

ske atter vende trætte, men stolte
hjem til det gode gamle Dannevang.
Dermed blev det endnu engang
bevist, at kors og bånd og stjerner
bedst opnås i land og aldrig til søs.

„Flåden i Korsør” udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. 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 23. maj 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.
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Eneste mulighed for test af
gasturbiner i verden
Flådestation Korsørs Motorsektion er de første og til dato
eneste i verden, der har fået
bygget et gastubineprøverum
til test af General Electric LM
500 gasturbiner, der benyttes
i STANDARD FLEX 300 klassen.
Af værkmester Jacob Laursen,
Turbine- og Prøverumselementet
Foto: Overværkmester N.C. Nielsen,
Chef for Motorsektionen
Dieselmotorer og
gasturbiner i STANDARD
FLEX
Da der i 80 erne blevet taget beslutning om bygningen af STAN-

DARD FLEX 300 klassen, var der
planlagt et fremdrivningssystem af
typen CODAG, som er en kombination af diesel og gasturbine.
Dette fremdrivningsanlæg består af to dieselhovedmotorer og en
gasturbine. Gastubinen, der hovedsagelig har funktion som et
boostermaskineri, skal kunne levere højere fart, når dette er nødvendigt.
Gasturbinen tidligere kun
testet som gasgenerator
Hele ideen om bygningen af
prøverummet hænger blandt andet

Fra dette kontrolpanel kan turbinen startes op, og testen udføres.
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sammen med, at da gasturbinerne
blev testet i Boston, USA, inden levering til Danyard for montering,
havde General Electric kun testet
dem som gasgeneratorer, der er en
enhed af gasturbinen uden den
kraftfremstillende del, kaldet LPTturbinen.
Gasturbiner i fly
Gasturbinen er en videreudvikling af den model, der ofte bruges i
mindre fly, og er kendt som betegnelsen CF 34. Faktisk har flyvevåbnet 2 på hver af deres nye
Challenger fly, og US Air Force har
brugt dem på jagerbomberen A-10
i mange år.
Da man naturligvis ikke kan
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LM 500 Gastubinen kan yde 6000 hestekræfter.

montere en sådan flyturbine på et
skib, kunne den på det tidspunkt
heller ikke testes som skibsturbine,
hvor formålet er at simulere driften
om bord, hvor der er tilkoblet en
skibsskrue.
Prøverum en nødvendighed
Da vi i samarbejde med en af
hovedkræfterne i projekterne, overværkmester Laurits Jensen fra Søværnets Materielkommando, blev
enige om at fuldende hele ideen om
en afdeling til udførelse af hovedeftersyn på gasturbinen, kom det
som en naturlig del, at et prøverum
var en nødvendighed.
Vi havde erfaringsmæssigt set
fejl og skader, der kun kunne konstateres under drift, og da det var
en realitet, at ingen i hele verden
havde en sådan testmulighed, stod
vi kun med en mulighed.
Det var ikke mindst tanken om
de uoverskuelige økonomiske kon-

sekvenser, det kunne få ved at bestille et sådan arbejde udenbys, der
gav os mere mod på at fuldføre
opgaven selv.
General Electric kom til os
Efter en overgang med udfasning af Rolls Royce Proteus gasturbinen og ombygningen af prøverummet til LM 500 gasturbinen var
vi i efteråret 2000 blevet så meget
klar, at General Electric kom til os
for at køre tests, de aldrig har kunnet udføre selv.
Yder 6000 hestekræfter
Efterfølgende er udstyret blevet
finpudset på hardware- og softwaresiden, så vi i dag med kort varsel og
uden problemer kan teste gasturbinen til sin max. ydelse på ca. 4500
kW / 6000 hk.
Alt dette havde ikke været muligt uden overværkmester Laurits
Jensens opbakning og en enestå-
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ende indsats fra en engageret og
højt specialiseret medarbejderstab
i prøverummet, turbineafdelingen,
EL-værkstedet samt de involverede
underleverandører Logimatic A/S
og Skanacid A/S.

på
d
n
i
Klik
www.flskor.svn.dk
for sidste nyt om
Flådestation Korsør
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De kom fra fjern og nær
Den 18. januar 2001 havde
Flåden i Korsør besøg af de
her akkrediterede militære
attacheer.
Besøget var et orienteringsbesøg, så attacheerne kunne
se og høre om flådestationen,
2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab samt Vessel Traffic
Service Storebælt. Der deltog
militære attacheer fra bl.a.
Rusland, USA, Kina, Indien og
de fleste europæiske lande.

Af Kaptajnløjtnant
Morten Juster, Stationsafdelingen
Foto:Lars Skytte,
Stationsafdelingen
Turbinestart
Efter ankomsten fik attacheerne
en orientering af Chefen for Flådestation Korsør, kommandør S.S.

Om bord i MAKRELEN orienteredes
om undervandsdronen.

Der deltog militære attacheer fra bl.a. Rusland, USA, Kina og Indien.

Thostrup, om flådestationen samt
en rundvisning på Vessel Traffic
Service Storebælt. Herefter gik turen til Noret for orientering om
Motorsektionen samt Lager sektionen.
I forbindelse med besøget på
Motorsektionen blev prøvestanden til turbiner vist frem, og
der blev desuden vist, hvordan en
opstart af turbine finder sted.
Prøvestanden er den eneste af sin
art i verden, der kan teste hele opstillingen. Ikke en gang General
Electric, som fremstiller
turbinerne, har en sådan prøvestand.

Demonstration af undervandsdrone
Efter frokost holdt Chefen for 2.
Eskadre, kommandør K.B. Jensen,
samt Chefen for Søværnets Taktiske Stab, kommandør P. Cortes, en
orientering, om 2 eskadre og Søværnets Taktiske Stab.
Minerydningsfartøjet MAKRELEN blev besøgt og her demonstreredes brugen af en undervandsdrone. Til slut var der en
rundvisning i korvetten NIELS
JUEL efterfulgt af en forfriskning
i Officersforeningen.

Rettelse.
Kaptajnløjtnant Morten Juster, der skrev om Flådestation Korsørs deltagelse i øvelse PLAYEX 2000 i
nr. 4 2000, var fejlagtigt gjort til premierløjtnant.
Redaktionen skal hermed beklage.
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