
40. årgang

april 2010 01



Udgiver
Søværnets Operative  
Kommando
Sødalsparken 20
Postboks 1483
8220 Brabrand
E-mail: lesek@sok.dk
Web: www.sok.dk
Telefon: 89433099

Ansvarshavende redaktør
Kommadørkaptajn  
Mikael A. J. Bill

Redaktør
Pernille Kroer

Øvrig redaktion
Lisbeth Rinda Torp
Per Andreasen

Design og produktion
Datagraf A/S

Artikler til bladet
Redaktionen forbeholder sig 
ret til at redigere indsendte 
artikler.
Stof til SØVÆRNET sendes til 
redaktionen, der træffer  
beslutning om optagelse.

Næste nummer udkommer
Slutningen af juni 2010

INDHOLD

LeDer

6 GÅ TIL TeMA

Velkommen til denne første elektroniske udgave af bladet SØVÆrnET.

Bladets FOrM er ny – med både tekst, TV og radioindslag  
– og jeg håber, at du vil synes om den nye form.

i det følgende vil jeg komme ind på blandt andet: 

• Flådens 500 års jubilæum
• Forsvarsforliget
• Debatten om isbryderne
•  Og: aBSalOns deltagelse i  

naTOs stående maritime styrke

Med venlig hilsen

nils Wang 

HVIS  
ULYKKEN  
RAMMER

TEMa
læs om, hvordan forsvaret støtter 
dig og dine pårørende, hvis du bliver 
ramt af en ulykke i tjenesten?



DeN GAMLe  
ADMIrAL  
fOrTæLLer

SøMAND  
I AfGHANISTAN

6 GÅ TIL ArTIKeL

6 GÅ TIL ArTIKeL

6 GÅ TIL TeMA

SÅ MuSIKKeN SpILLer
De unge musikere i søværnets tamburkorps har 
gjort musikken til deres leveveje.

STuDeNTer STÅr TIL SøS
Det skortede ikke på oplevelser, da årets STUD 
SØ arrangement blev rundet af til søs.

NyT SySTeM Gør rOTA GrøNT
Hør og se, hvorfor rOTa er blevet et grønt skib.

TV-STAfeTTeN 
Mød besætningen på EJnar MiKKElSEn.

NOTITSer OG Nye BøGer
Se de nye bøger ’grønlandssejlerne’ og  
’9. april 1940 – hele historien’.
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NyT  
SySTeM  
Gør  
rOTA 
GrøNT

 Det kan være svært at se 
det, hvis man ikke lige 
ved det, men det nyeste 

skib i Diana-klassen, rOTa, er 
udstyret med et specialdesignet 
system, der kan fjerne største-
delen af skibets farlige udstød-
ningsgasser, kvælstofilter. Det 
trænede øje vil dog bemærke de 
to buttede skorstene, hvor der 
normalt blot sidder to spinkle af 
slagsen.

i maskinrummet er forskellen 
lettere at få øje på. Her er den 
sparsomme plads blevet yder-
ligere indskrænket af et stort, 
foret rør, som går op til skorste-

nene. Derudover er rOTa’s ene 
ballasttank inddraget til opbe-
varing af urea, også kendt som 
urinstof, en vigtig ingrediens i 
det nye system.

Systemet fungerer ved, at 
urea sprøjtes ind i udstødnin-
gen, hvor varmen omdanner 
det til ammoniak og vand. am-
moniakken omdanner dernæst 
kvælstofilterne i udstødningen til 
kvælstof og vand. ligesom vand, 
er kvælstof et naturligt stof, som 
går tilbage i naturens kredsløb.

85 procents reduktion
Bag motorrummet er rOTa ud-
styret med en computer, som 
overvåger systemet. Det er her, 
besætningen i tal og kurver kan 
se, hvilken forskel systemet gør 
for miljøet.

”Systemet påvirker ikke skibet 
eller vores opgaver i øvrigt, men 
vores udledning af kvælstofilter 
reduceres med mellem 75 og 

Vores udledning af kvæl-
stofilter reduceres med 
mellem 75 og 85 procent”

Mads Jørgensen,  
chef rOTa

TEKST Og TV:  
pEr anDrEaSEn,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK                         





Deltagerne fik et indblik i hverdagen ombord på 
ESBERN SNARE og prøvede at skyde med en M96

EN SKoV Af HæNdER på SøEN
Sære skibe, angreb fra luften og 

krudtslam på fingrene. Det skortede 
ikke på oplevelser, da årets STUD 

SØ arrangement blev rundet af til søs. Sej-
ladsen foregik for de flestes vedkommende 

TEKST, FOTO Og TV:  
pEr anDrEaSEn,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK                         



EN SKoV Af HæNdER på SøEN
Sære skibe, angreb fra luften og 

krudtslam på fingrene. Det skortede 
ikke på oplevelser, da årets STUD 

SØ arrangement blev rundet af til søs. Sej-
ladsen foregik for de flestes vedkommende 

ombord på ESBErn SnarE, hvorfra der var 
et godt udsyn over de andre skibe. Før del-
tagerne blev sat på land, blev spørgsmålet 
”hvor mange har tænkt sig at søge ind?” 
mødt med en skov af hænder. r



HVIS  
ULYKKEN  
RAMMER

TEMa

” Du SKAL KuNNe 
KrAMMe eN 
GræDeNDe 
MAND!”

6 LæS Mere
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LIVLINe TIL HjæLpeN

DA uLyKKeN  
rAMTe

6 LæS Mere

6 LæS Mere



– uanset hvor ulykken sker
StøttE

TEMa

Hvem kan få hjælp,  
hvis ulykken rammer?
Direktivet handler om en ordning 
med kontaktofficerer, der er med 
og hjælper, når de pårørende un-
derrettes om, at soldaten er så-
ret eller dræbt i tjenesten. Hjæl-
pen skal dække alle, uanset, om 
du er udsendt i en international 
operation, om du er i national 
tjeneste til søs eller arbejder på 
landjorden. Det er kun enkelt-
mandsudsendelser, som direk-
tivet ikke dækker, fordi disse vil 
være dækket af den myndighed 
eller organisation, som den en-
kelte er udsendt for.

er det da blevet mere risikabelt 
at arbejde i søværnet, siden der 
nu kommer et direktiv om, at vi 
skal have kontaktofficerer?
Der har altid været en vis risiko 
ved de opgaver, søværnet løser. 
Men sandsynligheden for, at der 
kan ske en ulykke, er blevet lidt 
større, fordi vi nu oftere sender 
personel ud på internationale 
missioner. Blandt andet antipi-
ratoperationerne betyder, at vi 
kommer tættere på mulige væb-
nede konflikter, end vi tidligere 
har været. Men det er klart, at 
omfanget af beredskabet skal 
stå i et rimeligt forhold til den 
risiko, som søværnets medarbej-
dere reelt er udsat for.

Hvad dækker beredskabet?
Beredskabet træder i kraft 
straks, vi har fået besked om, 
at der er dræbte eller sårede. 
Teamet i beredskabet består 
af en myndighedschef, en kon-
taktofficer og en præst eller en 
læge. i første omgang vil det 
dreje sig om at kontakte de 
pårørende til den dræbte eller 
sårede soldat. Det kan i sig selv 
være en større operation. For 
eksempel hvis de nærmeste 
pårørende er forældre, som er 
fraskilte og bor i hver sin ende 
af landet. Eller hvis den dræbte 
eller sårede bor i udlandet med 
sin familie. 

De tre fra teamet rykker ud 

TEKST: pErnillE KrOEr
FOTOS: SOK

læs interview med chefen fra SOKs personel-
koordinering, Finn Frigast. Han er primus motor i 
arbejdet med at opdatere direktivet for søværnets 
kontaktordning. Direktivet sætter rammerne for, hvordan 
søværnet hjælper, hvis en medarbejder rammes af en 
ulykke i tjenesten.



Direktivet skal dække alle, 
uanset hvor du gør tjeneste”

finn frigasT, chef fOr sOKs 
persOnelKOOrdinering



Det handler om at turde 
sige ”hej” og så sørge 
for, at hjælpen fungerer”

Kisser, KOnTaKTOfficer

”



LIVLINE  
tIL  
HjæLpEN
Kontaktofficeren er din og dine pårørendes livline 
til at få klaret alle de praktiske ting, der følger 
med, hvis du bliver ramt af en ulykke i tjenesten. 

 Det er basis det her! Du 
kan sammenligne det med 
de amerikanske piloter: 

Hvis de bliver skudt ned, så 
véd de, at der kommer nogen 
og samler dem op! Sådan skal 
ordningen med kontaktofficerer 
også fungere!”

Ordene kommer fra Kisser, 

frømand og kontaktofficer. 
rollen som kontaktofficer ved 

siden af funktionen som hardcore 
frømand er måske ikke umiddel-
bart indlysende. Men for Kisser 
er der en tæt sammenhæng:

NÅr ulykken sker!
”Jeg taler om, når ulykken sker, 
for den sker en dag med de 
operationer, vi er ude i. Og så 
skal der altså være nogen, der 
hjælper den sårede eller de på-

rørende”, fastslår Kisser. 
Det ligger i ham, at det er vigtigt 
at tage hånd om tingene. Samti-
dig viser erfaringerne, at det gi-
ver tryghed for den sårede og de 
pårørende, når kontaktofficeren 
kommer fra den myndighed, de 
kender. Derfor har Kisser sagt 
ja til at blive kontaktofficer i frø-
mandskorpset. 

TEKST Og FOTO: 
pErnillE KrOEr

TEMa

”



Når du kommer ud fra syge huset 
i en kørestol, kan du sidde og 
spekulere rigtigt meget”

henriK asTrO chrisTensen



dA ULYKKEN 
RAMtE
Ved en arbejdsulykke mistede Henrik 
astro Christensen sit venstre ben. 
alligevel er han i dag tilbage i et 
normalt job i kørselsafdelingen på 
Flådestation Frederikshavn. 

 Med hurtige skridt går 
Henrik astro Christen-
sen hen ad gangen i kør-

selsafdelingen på Flådestation 
Frederikshavn. Kun en let træk-
ken på det ene ben antyder, at 
det ikke er en selvfølge, at han i 
det hele taget kan stå oprejst.

For to år siden blev Henrik 
astro Christensens venstre un-
derben knust i en arbejdsulykke. 

lægerne måtte amputere benet. 
ikke desto mindre er han i dag 
tilbage i sit gamle job i flådesta-
tionens kørselsafdeling. Her kan 
han klare lette kørselsopgaver un-
der forudsætning af, at bilen har 
automatgear. alligevel har ulyk-
ken ændret meget i den 45-årige 
marinespecialists tilværelse. 

Begrænsningerne
Før ulykken havde Henrik astro 
Christensen et aktivt liv ved si-
den af jobbet. Han var hyppigt 
i motionsrummet på flådesta-

tionen, og to gange om ugen i 
vinterhalvåret drønede han rundt 
på isen sammen med Old Boys-
holdet i den lokale ishockeyklub. 
Da han kom hjem fra sygehuset, 
kunne han kun sidde i en køre-
stol. Siden har han lært at gå 
med protese. Men kampene på 
ishockeybanen må han nøjes 
med at følge fra tilskuerplad-
serne. Også derhjemme er 
meget forandret. 

Huset, som Henrik astro Chri-
stensen bor i sammen med sin 
kone og 15-årige datter, har 
fået installeret hjælpemidler, så 
Henrik kan komme omkring i 
kørestol og med krykker. Og han 
har blandt andet måttet indse, 
at han ikke længere kan ligge 
på knæ og luge ukrudt, selv om 
han ellers altid godt har kunnet 
lide, at haven så ordentlig ud. 

TEMa

TEKST Og FOTO: 
pErnillE KrOEr



” dU SKAL KUNNE KRAMME 
EN gRædENdE MANd!”

TEMA

I de seneste fire år har Livgarden til stadighed haft et 
kompagni på 120 mand udsendt til Irak og siden til 
Afghanistan. Ti soldater er indtil nu faldet i tjenesten. 

TEKST: pErnillE KrOEr
FOTOS: DEn KOngEligE  
liVgarDE, FOrSVarETS  

MEDiECEnTEr

Om no-
gen 
har 

lasse Hark-
jær fået 

erfaring i 
at over-



” dU SKAL KUNNE KRAMME 
EN gRædENdE MANd!”

I de seneste fire år har Livgarden til stadighed haft et 
kompagni på 120 mand udsendt til Irak og siden til 
Afghanistan. Ti soldater er indtil nu faldet i tjenesten. 

bringe den værste besked til 
pårørende.

Fjorten kister har Chef livgar-
den stået ved. Tre kister i af-
ghanistan med sine egne faldne 
soldater, og elleve kister i Dan-
mark. af de elleve var de ti fra 
livgarden. alle er faldet inden 
for fire år. Og fem gange har han 
ringet på døren til pårørende i 
bevidstheden om, at hans bud-
skab om få sekunder ville æn-
dre de pårørendes liv for altid. 

Den vigtigste kompetence
af statur er lasse Harkjær en 
hærdebred soldat. Med sin 
fremtoning indgyder han på 
én gang respekt, autoritet og 
tryghed. Men selv en erfaren 
militær leder som chefen for 

livgarden kan påvirkes af stress 
og sorg, når en af hans soldater 
falder i tjenesten. Sidste som-
mer sagde kroppen fra. presset 
var blevet for stort. lasse Har-
kjær fik en blodprop i hjertet. 

Siden har han måttet lade 
andre blandt sine nærmeste le-
dere træde i rollen som budbrin-
gere, når en soldat bliver dræbt 
eller såret. Selv koncentrerer 
han sig om det opfølgende ar-
bejde med de pårørende, og om 
at videregive livgardens erfa-
ringer med at støtte pårørende. 
Han er ikke i tvivl om, hvad der 
bør være kontaktofficerens vig-
tigste kompetence: 

”Du skal kunne kramme en 



når danske soldater bliver såret eller dræbt i tjenesten, 
er Forsvarets psykologer og socialrådgivere klar til at 
rykke ud med professionel hjælp både til soldaten og 
til soldatens nærmeste.

pRofESSIoNEL  
HjæLp I KRISEN

Vi kan ikke fjerne smerten,  
men vi kan være et supplement 
til det netværk, de implicerede 
har i forvejen”

psyKOlOgen

TEMa





SøMANd I AfgHANIStAN
TEKST Og FOTOS: 
MiCHaEl MOUSTSEn

Søværnet bestrider en stil-
ling ved naTO Training 
MiSSiOn afghanistan 

(nTM-a) i Kabul. Byen ligger i 

det østlige afghanistan i 1800 
meters højde. Det er betydeligt 
højere end min normale stilling 
i logistikafdelingen i SOK, som 
dog ligger på 1. sal. 

nTM-a er en nyoprettet del af 
den amerikanske organisation, 
Combined Security Transition 

Command afghanistan (CSTC-
a). nTM-a står for opbygningen 
og rådgivningen af de afghanske 
sikkerhedsstyrker. alt fra indkøb 
af støvler til bygning af uddan-
nelsesfaciliteter er i nTM-as  
opgaveportefølje.



SøMANd I AfgHANIStAN Sergent Michael Moustsen har 
flyttet arbejdspladsen fra Brabrand 
til Kabul i afghanistan. Her er han 
ansat i naTOs Training Mission, som 
bistår afghanerne med at opbygge 
egne sikkerhedsstyrker. læs hans 
beretning fra lejren Camp Eggers i 
Kabuls centrum.

forsyner ammunition
Jeg har siden den 28. oktober 
2009 bestridt en stilling i Com-
bined Joint logistic. Min job 
titel er  Mentor ammunitions 
Specialist. Stillingen går ud på 



 Er der nogen, der kan 
spille på et instrument?” 
Da Søværnets Tambur-

korps blev oprettet 1964, 
mødte denne forespørgsel de 

nye værnepligtige. i dag foregår 
rekrutteringen til korpset noget 
anderledes. 

Medlemmerne er unge musi-
kere, der ofte har været medlem 
af bygarden i deres hjemby, inden 
de melder sig til optagelsesprø-
verne til Søværnets Tamburkorps.  

Til daglig arbejder Tamburkorp-
sets medlemmer udelukkende 

TEKST, FOTO Og TV:  
liSBETH rinDa TOrp,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT           

SÅ MuSIKKeN SpILLer
med musik og march, og korpset 
er derfor et oplagt valg for kom-
mende konservatoriestuderende, 
men også for unge musikere, 
der bare gerne vil spille med på 
noderne i et år eller to, inden de 
begynder på en uddannelse.
Søværnets Tamburkorps består 
af 23 musikere, der alle er mel-
lem 18 og 35 år. De fleste er 
værnepligtige, men korpset tæl-
ler også marinekonstabler. 

Tamburkorpset er et slags 
brassband. Det vil sige, at korp-
sets medlemmer spiller på ventil-
instrumenter og slagtøj – for ek-
sempel kornet, horn og tuba. r

De unge musikere i Søværnets 
Tamburkorps har gjort hobbyen 
til deres levevej. 



SÅ MuSIKKeN SpILLer



Engagementet, de fri-
villige bringer ind, og 
synergien ved at koble 
enhederne sammen er 
helt uvurderlig”

lasse, chef fOr  
indsaTsafdelingen i fKp



dANISH  
RESpoNSE
TEKST, FOTO Og TV:  
pEr anDrEaSEn,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK                         

 Det bakkede landskab er klædt i et tykt 
lag sne, og vinden går gennem marv og 
snekamuflage. Det minder om vilkårene 

i norge, men for Frømandskorpset (FKp) foregår 
årets årets naTO-øvelse, Danish response, på 
Sjælsmark Kaserne ved Hørsholm. Egentlig skulle 
FKp være indkvarteret i en hangar i nordnorge, så 
selvom kasernen har set bedre tider, er det ren 
luksus for FKp at kunne bruge den som base un-
der øvelsen.

i stedet for telte og feltrationer, har frømæn-
dene opvarmede lokaler og et cafeteria. Dette var 
dog ikke motivationen for at blive hjemme. i alt 
skulle FKp have sendt 77 mand og betragtelige 
mængder materiel til norge. En udgiftspost, som 
alene ville optage 40 % af øvelsesbudgettet.

”Det ville vi simpelthen ikke ofre, for med vores 
stabsprocesser er det fuldstændigt ligegyldigt om 
vi var i norge, Danmark eller på Månen,” siger 
lasse, chef for indsatsafdelingen i FKp.

problemer i Helgaland
i år skulle styrkerne forsøge at dæmme op for 
det fiktive land Eastland’s invasion af det lige så 
fiktive land Helgaland. For FKp lå det lige for at 
oprette Sjælland som det tredje fiktive land, Da-
neland. Her fremstillede en mindre gruppe etniske 
eastlandere, med tilknytning til terrorcellen East-
land Tigers (ETg), bl.a. bomber til brug i invasio-
nen af Helgaland.

i de to uger, øvelsen varede, blev den lokale 



tV-StAfEttEN
Følg med i TV-stafetten, hvor søværnets enheder og myndig-
heder gennem et videokamera fortæller om deres hverdag. 
Besætningen på EJnar MiKKElSEn er først på stafetten.



tV-StAfEttEN
Følg med i TV-stafetten, hvor søværnets enheder og myndig-
heder gennem et videokamera fortæller om deres hverdag. 
Besætningen på EJnar MiKKElSEn er først på stafetten.



 indenfor i et par grå bygninger, 
mellem træerne i Bangsbo 
Skov ved Frederikshavn, ligger 

søværnsuniformer stablet på me-
tervis af hylder fra gulv til loft.

Der er altid travlt på søværnets 
uniformsdepot, og depotets med-
arbejdere langer hver dag unifor-
mer over disken - lige fra grønne 
camouflagebukser til mørkeblå 
officersjakker. r

på HAt MEd  
UNIfoRMSdEpotEt

TEKST, FOTO Og TV:  
liSBETH rinDa TOrp,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK                   



på HAt MEd  
UNIfoRMSdEpotEt



 ind ud, ind ud. Han trækker 
vejret langsomt og han prøver 
at få styr på tankerne om det 

kommende dyk. Han ligger helt 
stille i vandet. Dommeren tæller 
ned. ”Official Top” råber dom-
meren, og Jakob forsvinder ned i 
dybet.

Jakob Hansen er dykkerinstruk-
tør på Søværnets Dykkerskole. 
Men også i fritiden har han det 
som en fisk i vandet, når han, 

dYKKER  
I dYbEt
Med et dyk på 92 meter satte Jakob 
Hansen fra Søværnets Dykkerskole i 
december danmarksrekord i fridykning. 

Når jeg suser ned 
uden udstyr, er det 
en helt anderledes 
følelse af at dykke”

JaKOb hansen,  
søværneTs  

dyKKersKOle

TEKST: liSBETH rinDa TOrp, 
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK
FOTO: JaKOB HanSEn



 ind ud, ind ud. Han trækker 
vejret langsomt og han prøver 
at få styr på tankerne om det 

kommende dyk. Han ligger helt 
stille i vandet. Dommeren tæller 
ned. ”Official Top” råber dom-
meren, og Jakob forsvinder ned i 
dybet.

Jakob Hansen er dykkerinstruk-
tør på Søværnets Dykkerskole. 
Men også i fritiden har han det 
som en fisk i vandet, når han, 

uden luftmaske, dykker adskillige 
meter ned under havets over-
flade. Sporten kaldes fridykning. 

Mesterskabet
i december deltog Jakob i verdens-
mesterskabet i fridykning i havet 
ud for Bahamas. 92 meter nede 
i dybet greb han det lille stykke 
velcro på dykkersnoren, som han 
med en line var spændt fast til. 
Beviset på, at han havde nået sit 
mål. rekorden var hjemme. Jakob 
var danmarksmester.

”Det var en ekstrem lykkefø-

dYKKER  
I dYbEt
Med et dyk på 92 meter satte Jakob 
Hansen fra Søværnets Dykkerskole i 
december danmarksrekord i fridykning. 

DANMARKSMESTER: Jakob med det hvide stykke  
velcro - beviset på danmarksmesterskabet

LANGT NED: Med et dyk på 92 meter satte 
Jakob rekord

TEKST: liSBETH rinDa TOrp, 
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK
FOTO: JaKOB HanSEn



– den gamle admiral fortæller
Husker du? 

HAVNeMANøVre pÅ HuDSON-fLODeN
pEDEr SKraM var det første skib i verden af sin størrelse, som 
både kunne sejle på diesel og gasturbiner. Selvom det ikke var 
meningen, at man skulle bruge turbinerne under havnemanøvre, fik 
Jørgen Bork alligevel brugt dem på Hudson-floden under USa’s 200 
års jubilæum. Det blev en havnemanøvre, som amerikanerne og de 
andre nationers flåder sent vil glemme. 

DeNGANG LONDON  
BeSKøD peDer SKrAM
Hør Jørgen Bork fortælle historien om dengang, da det engelske 
skib lOnDOn sendte en salve af fosformissiler direkte mod pEDEr 
SKraM. Det skete under en øvelse i Den Engelske Kanal.

 F ra 1975 og to år frem, var 
Jørgen Bork chef på fregat-
ten pEDEr SKraM. når 

han i dag tænker tilbage, vælter 

minderne frem. Både minder om 
gode togter og minder om dage, 
hvor øvelser og hverdagssituatio-
ner var meget tæt på at gå galt.

TEKST, FOTO Og TV:  
liSBETH rinDa TOrp,  
JOUrnaliSTpraKTiKanT, SOK                   



– den gamle admiral fortæller
Husker du? 

DeNGANG LONDON  
BeSKøD peDer SKrAM
Hør Jørgen Bork fortælle historien om dengang, da det engelske 
skib lOnDOn sendte en salve af fosformissiler direkte mod pEDEr 
SKraM. Det skete under en øvelse i Den Engelske Kanal.

eN fArLIG BuNKrING
Som andre skibe skulle pEDEr SKraM engang imellem have tanket 
olie, mens skibet lå på havet. Jørgen Bork husker især en episode, 
hvor det nær var gået galt, da et hollandsk forsyningsskib gjorde 
klar til at overføre olie til pEDEr SKraM.

’Det var meget tæt på.’ Denne 
sætning bruger viceadmiral Jørgen 
Bork mange gange, når han 
fortæller om sin tid som chef på 
PEDER SKRAM fra 1975 til 1977.

Som pensioneret viceadmiral 
blev Jørgen Bork primus motor 
for bevarelsen af pEDEr SKraM 
som museumsskib.

i dag kan museumsskibet  
pEDEr SKraM besøges på  
Holmen i København, hvor ski-
bet er genskabt næsten intakt 

med alt lige fra missiler til 
foto grafier af afklædte damer 
på væggen. r



NOTITSer OG Nye BøGer

forfatter: per Herholdt jensen 
Dette er beretningen om de 
ti inspektionskuttere og de to 
inspektionsfartøjer og deres 
besætninger. Mange kuttersej-
lere beretter om spændende 
oplevelser, farlige situationer og 
muntre hændelser i forbindelse 
med de mange opgaver, de 

har udført i de isfyldte og ofte 
stormomsuste farvande til gavn 
for det grønlandske samfund.

gRøNLANdSSEjLERNE
FlåDEnS inSpEKTiOnSKUTTErE Og inSpEKTiOnSSKiBE

6 LæS Mere HOS fOrLAGeT

Dronning Alexandrines og 
Kong Georg den Førstes Marinefond

Fondets formål er at:

”Udrede understøttelse til per-
sonel i søværnet – officerer, 
stampersonel, værnepligtige 
og civile – der under udøvelsen 
af deres tjeneste har pådraget 
sig skade af helbred eller før-
lighed. Endvidere til ovenståen-
des værdige trængende børn 
eller efterladte.”

Fondet råder i dag over 
560.000 kroner, og de år-
lige legater ligger typisk på 
omkring 20.000 kroner. Man 
uddeler nemlig kun årets over-
skud for ikke at udhule fon-
dets økonomiske fundament.

Fondets bestyrelse er for-
uden sekretær og kasserer 

Fondet uddeler årligt legater på omkring  
kr. 20.000 til personel og pårørende i søværnet.



NOTITSer OG Nye BøGer

forfatter: Dan Hilfling petersen 
Var der allerede underhåndsaftaler 
med Tyskland om at bruge Jylland 
som transitområde med støttepunk-
ter i lufthavnen i ålborg til felttoget 
mod norge?

i tyske arkiver findes dokumenter 
om at lægge diplomatisk pres på 
Danmark, og hvis de danske myn-
digheder ikke var samarbejdsvillige, 

skulle der trues med militær besæt-
telse af landet. 

Dette og meget mere om blandt 
andet kalkuleret neddroslet dansk 
militær for at spare menneskeliv ved 
en eventuel besættelse, giver bogen 
en udførlig indføring i hvad der skete 
for 70 år siden.

6 LæS Mere HOS fOrLAGeT

KAN dU  
KLARE  
StRAbAdSERNE?
Forsvarets Sundheds tjenestes 
Center for idræt har netop 
udsendt anbefalinger til hvilken 
fysisk kapacitet sejlende personel 
på søværnets skibe bør have. 

9. ApRIL 1940 – HElE HiSTOriEn


