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Maria Adelgaard - i lære som
Industrifagtekniker, indstillede
flådestationen til „Årets Læreplads“
- læs side 5 .

Fungerende chef for flådestatio-
nen, kommandørkaptajn Kaj T.
Madsen, var én af talerne, da der
var kransenedlægning i forbin-
delse med Tordenskiolds 312 års
fødselsdag. Læs om begivenhe-
den på side 11 .

Stor gensynsglæde da Benny
Serup og fru Beata genså mange
af Tjernobylbørnene fra sidste
sommers ferieophold ved flåde-
stationen. Her er de på besøg
hos Anna - der er ked af, at de 5
breve hun har sendt, ikke er
kommet frem. Læs artiklen side
6 - 7.

Tordenskiold fik 3 nye venner, da
Officersklubben fejrede dagen med
stor fest i officersmessen - læs side 14
- 15.
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Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen

Vi ser ham dagligt - slideren Brian
Olsen fra flådestationens etablisse-
mentssektion, der altid står til tjene-
ste, når vi mangler et eller andet på
kontorerne. Ingen opgave er for stor
for ham, for uanset om vi mangler et
nyt skrivebord, eller vi skal bruge et
telt med plads til 50 mennesker i for-
bindelse med et arrangement, så kan
vi stole på, at han klarer opgaven -
endda med et smil. Det var da også
ham, der fik ideen til vores flotte podie
i blåt fløjl og med messingsceptre med
tilhørende flagallé - og fik det hele la-
vet, så flådestationen nu kan „vise fla-
get“, når vi har fint besøg.

Fra Vangen til Suderbovej
Nu holder Brian flyttedag, for i og med
at containere, og alt det andet udstyr,
der var i depotet på Suderbovej, nu er
flyttet til Jerup Depot, blev der mas-
ser af ledig lagerkapacitet. Derfor
opsagde flådestationen lejeaftalen
med lageret i Vangen, og i skrivende
stund flyttes der ind på Suderbovej.
Depotet på Suderbovej er i mange år
blevet styret af Bruno Müller, der har
håndteret og passet udstyr fra mange
af vores skibe, bl.a. fra Dannebrog
samt Svanen & Thyra. Derudover har
medlemmerne i Sirius Patruljen haft
deres faste gang på depotet, hvor de

har klargjort slæder og andet udstyr
til brug i de arktiske egne. Bruno for-
tæller gerne om den endelige udvæl-
gelse af patruljemedlemmerne, der
også fandt sted på depotet. De star-
tede med otte, men efter mødet på
kontoret, var der seks igen - klar til at
blive sendt nordpå. Bruno havde ondt
af de to, der blev vraget, men sådan
er vilkårene jo.
Bruno går på pension om to måneder
og føler det vemodigt at være den, der
lukker og slukker for det, der i sin tid

hed Ekvipageafdelingen - der var den
afdeling, der passede og plejede de
oplagte skibe, og alt det udstyr der var
i dem. Dengang var det en stor afde-
ling.

Lager deles med DANMARK
Brian Olsen er derimod glad for al den
plads, han får til rådighed. Han er al-
lerede i gang med opsætning af palle-
reoler, for der skal være system i tin-
gene. En lille del af depotet må Brian
dog dele med andre, idet skoleskibet
Danmark har fået et hjørne, hvor de
kan opbevare deres udstyr under
varme og trygge forhold.

Brian får nyt lager
Etablissementssektionen har opsagt lejeaftalen med depotet i
Vangen og overtager i stedet flådestationens eget depot på
Suderbovej.

Depotet på Suderbovej. Brian Olsen får nu al den plads, han kan ønske sig.

Brian Olsen og Bruno Müller i den store lagerhal på depotet. Bruno går på
pension, og Brian overtager sit nye domicil.
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Historien om en ellers livsfar-
lig situation, der blev vendt til
noget positivt.

Af mekaniker Willy Kristiansen

Når man starter som sejler er der
nogle basale ting, der skal læres. En
af disse er at redde en mand, der er
faldet over bord. Dette element ind-
går i følgende historie.
Det jeg gerne vil fortælle om, er min
oplevelse fra deltagelsen i forsvars-
mesterskabet i folkebåd, der blev af-
holdt i tiden 3. til 5. september 2002
ved Margretheholm.

Der sejles for at vinde
Ved andendagens sejlads var båden
med skipper Villy Skov og gasterne
Ole Jensen samt jeg selv lige passe-
ret den sidste bøje og skulle på det
sidste ben for en plat læns. Jeg skulle
sætte spilerstaget, men samtidig
sprang der en snor på spilerstaget, og
jeg tog et skridt tilbage kun for at op-
dage, at dækket pludselig var blevet
blåt og meget vådt. Jeg bar som altid
redningsvest, og kunne konstatere at
den virkede, så alt var godt. Jeg vid-
ste også, at der var både efter mig -
så ingen panik (vandet var dejlig
varmt). Skipper Villy Skov ville dog
noget andet, han vendte båden i en
lille vending. Jeg tog 2 svømmetag og
var henne ved båden, hvor jeg blev
hjulpet om bord. Inden jeg nåede at
tænke over det, fik jeg trukket skødet
hjem til fokken, som Ole havde fået
sat, og anbragte mig i stævnen, så vi
kunne fortsætte sejladsen - for skip-
per ville jo ikke miste den førsteplads,
som vi lå til. Det gjorde han da heller
ikke.

Jeg vil gerne gennem dette sige tak til
Villy og Ole for en flot demonstration
af øvelsen mand over bord. Man
kunne tro, at I havde øvet det mange
gange. Jeg vil altid føle mig godt til-
pas ved at sejle med jer, og jeg skal
nok forsøge ikke at lave det nummer
igen.

Mand over bord

Willy Kristiansen var alligevel glad, da han efter en ufrivillig vandtur blev reddet
af den øvrige besætning.
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Fornem hæder til flåde-
stationen da EUC NORD
kårede flådestationens ar-
bejdsplads til den bedste i
regionen.

Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen

Lærling som Industrifagtekni-
ker, Maria M. Adelgaard, 25,
elsker sit arbejde ved flåde-
stationen. Omgivet af garvede
svende og mestre, der bered-
villigt deler ud af den viden, de
gennem mange år på arbejds-
markedet har tilegnet sig, har
Maria det som en fisk i vandet.

Maria følte, at det var en drøm,
der gik i opfyldelse, da hun blev
ansat som lærling ved flåde-
stationen. Lige fra hun som lille
pige fulgte enhver af sin fars
bevægelser, når han gik på sit
værksted og arbejdede med
mekaniske emner, har hun vil-
let være ligesom ham.

Derfor var det også helt naturligt for
Maria at indstille flådestationen til
Årets Lokale Læreplads, da chancen
bød sig. Et landsdækkende samarbejde
mellem Danmarks Tekniske Skoler
tog initiativet til en konkurrence, hvor

Flådestationen årets læreplads

Værkmester Jan H. Pedersen og chefen for Teknisk Afdeling, kommandørkaptajn
Jørn Ploug modtager hæderen - et originalt litografi af Erik Clausen.

Maria M. Adelgaard med direktør for EUC Nord, Flemming Brøndum (th.), og næst-
formanden i bestyrelsen, direktør Søren Tjønneland.

eleverne rundt om på skolerne, skulle
kåre Årets Læreplads. Maria følte, at
hun nu havde muligheden for at på-
skønne alle de mange mennesker, der
havde givet hende så megen viden
inden for faget.

Læreplads med indhold
I sin indstilling skrev Maria, at flåde-
stationen fortjener titlen „Årets Læ-
replads 2002“, fordi „Flådestationen er
en velorganiseret arbejdsplads, hvor
man møder glad på arbejde hver mor-
gen. Jeg får lov at udvikle mig i mit
eget tempo, får lov at arbejde med
opgaver, der ligger uden for mit om-
råde, men som i sidste ende gør mig
til en mere kompetent og alsidig ar-
bejdskraft. Der er også mange tiltag
på arbejdspladsen af mere social ka-
rakter, bl.a. familiedage og aktivitets-
dage“.
Hædersprisen - et flot originalt lito-
grafi af kunstner, instruktør og skue-
spiller Erik Clausen, blev overrakt ved
en reception på EUC NORD af di-
rektør Flemming Brøndum og næst-
formand i EUC NORDs bestyrelse,
direktør Søren Tjønneland.
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Tekst: Chefsergent Erling Nielsen
Foto: Benny Serup

De var der næsten alle sammen. Alle
med store smil og med ægte gensyns-
glæde i øjnene, stod de klar til at mod-
tage Beata og Benny Serup, da de
efter en lang flyvetur, sluttende af med
12 timer i et gammelt bumletog, en-
delig ankom til Klincy - byen og om-
rådet hvor børnene boede.
Godt et års tid tidligere havde de selv-
samme børn haft deres livs oplevelse,
da de var inviteret herop af flåde-
stationen. Beata og Benny var den-
gang med i den gruppe af ildsjæle, der
valgte at bruge deres sommerferie på
at give børnene en oplevelse.
Under samværet med børnene fra
Tjernobyl forstod man snart, hvor fat-
tige børnene og deres forældre egent-
lig var. Børnene ejede intet, ud over
det tøj de havde på. Heraf opstod
ideen om at samle ind til de allermest
trængende - nemlig de forældreløse
børn i byens børnehjem.
Rigtig mange heroppe gav tøj til ind-
samlingen, og der var samlet mange

kubikmeter, da indsamlingen sluttede.
Desværre løb man ind i problemer
med de russiske myndigheder, da tø-
jet skulle sendes til Rusland - faktisk
løb man i den grad panden mod en
mur, at ledelsen på flådestationen bad
Benny og hans russiskfødte hustru
Beata om hjælp, i håb om at de via
familie og venner i Rusland kunne
påvirke de russiske myndigheder. Det
lykkedes da også til en vis grad, idet
de blev lovet, at toldmyndighederne
formentligt ville kunne klare papirar-
bejdet på ca. 2 uger. Hurtigt efter rus-
siske forhold, hvor det normale ofte
er flere måneder - eller som dem fra
Irland, der ligesom os sendte tøj til

russiske børn - der var sagsbehand-
lingen på over et år…

En nødvendig rejse
Beata og Benny var dog nødt til selv
at rejse til Rusland - selvom det var
for egen regning, for at få de sidste
detaljer på plads.
Derfor stod de nu langt inde i Rus-
land - omringet af bevægede børn, der
alle ville sige tak for opholdet i Dan-
mark. Ét af børnene kunne ikke kom-
me, men i stedet kom hans bedste-
mor, der med tårerne trillende ned ad
kinderne takkede på drengens vegne,
og fordi opholdet havde givet ham nyt
håb. Anna, som alle var så glade for,
var heller ikke tilstede, for hun var til
akrobatik-konkurrence i en anden by.
”Og I kan være sikre på, at hun vin-
der”, sagde børnene, ”for det gør hun
altid.”
Beata og Benny fik mange invitatio-
ner til at besøge børnenes forældre
men måtte prioritere, og sagde derfor
nej til de fleste. De tilbragte en hyg-
gelig aften sammen med de to tolke,
Irene og Natacha og deres familie.
Derudover besøgte de et par af bør-
nene. Benny fortæller, at han og Beata
havde det dårligt med disse besøg, for
forældrene havde virkelig gjort alt for
at vise deres taknemmelighed. Bl.a.
var der dækket op med masser af mad
og vodka. Problemet var bare, at fa-
milierne slet ikke havde råd - og ma-

Rejsen til Rusland
Stor gensynsglæde da Benny Serup og fru
Beata genså mange af Tjernobylbørnene fra
sidste sommers ferieophold ved flådesta-
tionen.

Modtagelseskomiteen. Næsten alle børnene fra ferieopholdet
på flådestationen var samlet.

På besøg hos de to tolke Natacha og Irene - alt maden var på bordet.
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den smager altså ikke godt, når man
ved, at familien enten har lånt penge
til festen, eller må sulte resten af må-
neden.
Der blev også tid til et besøg på bør-
nehjemmet, hvor de glædede sig, til
tøjet engang ankom. De havde arran-
geret en fest for gæsterne, og de
mange børn optrådte. Efter forestil-
lingen skete der noget, der fik øjnene
til at stråle, for Beata og Benny havde
købt chokolade til alle børnene. De
var ellevilde, for normalt fik de kun
slik en gang om året, nemlig til jul, hvor
en sponsor forærede hjemmet penge
til slik. I år er der ingen penge til slik,
for sponsoren betaler i stedet for frag-
ten af tøjgaven.

Bureaukratet lever
Tøjet var ikke frigivet, da Beata og
Benny rejste hjem, men det kunne
ske, hvilken dag det skulle være. Sam-
men med russiske venner havde Beata
og Benny dagligt løbet de russiske
myndigheder på dørene, og det be-
gyndte at give resultat.
I starten foregik turen i taxi - bitte-
små biler med plads til 5 personer,
påstod russerne. For ikke at blive
klemt helt flade, eller få klaustrofobi,
overgik de i stedet til offentlige bus-
ser, for her kunne de trods alt stå op.
Busserne var ellers fyldt godt op -
faktisk så meget, at de 10 der stod
nærmest døren, måtte bakke ud, når
bussen gjorde holdt.
Under turen til Danmark begyndte en
ide at tage form i Bennys hjerne. For
efter at have set hvor lidt de har der-
ovre, og set børnenes strålende øjne i
forventning om det tøj, der snart kom,
gav Benny ideen om at fortsætte tøj-
indsamlingen. Benny har dog ingen ide
om, hvordan det skal gribes an, men
står gerne til rådighed, hvis nogen vil
føre ideen videre.
Efterskrift. Efter deadline har vi fået
den glædelige nyhed, at tøjet nu er
udleveret til børnehjemmet. Der er
også sket det glædelige, at børnenes
egne poser med tøj, indsamlet under
opholdet heroppe sidste sommer, bli-
ver udleveret til børnene.

De små børn på hjemmet optrådte for Benny og Beata - bagefter
fik børnene slik.

På besøg hos Olleg. Hele familien var samlet for at sige tak for opholdet i
Danmark.
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Af chefsergent Erling Nielsen

Overlægen på militærhospitalet - en
kæmpestor kleppert, gloede længe på
patienten, før han tørt konstaterede,
at heldet følger de tossede, hvorefter
han snurrede rundt og gik sin vej. Til-
bage i sygesengen lå oversergent
Vagn Arne Pedersen, der ikke havde
det særligt godt, for kort forinden var
han ved et uheld styrtet 15 m ned i
bunden af den tørdok, hvor hans da-
værende skib ”BELLONA” lå til re-
paration og eftersyn. Vagn kunne ikke
se det morsomme i bemærkningen, for
han havde ondt i hovedet og var lige
blevet syet med en masse sting. Han
var også øm i den side af kroppen,
hvor han havde fået mange hudaf-
skrabninger i forbindelse med faldet.

Lige før uheldet indtraf, var Vagn, der
dengang var oversergent og artillerist,
i gang med undervisning af værneplig-
tige. Pensummet var håndgrebenes
funktionering og placering på pjecen.
Det gik da også helt fint - til at be-
gynde med, og ingen opdagede, at en
kontakt ved en fejl blev sat i en for-
kert position, for det blev først opda-
get efter uheldet.

En koldstartet „dumhed“
Da første del af lektionen var slut,
skulle de værnepligtige se pjecen i
aktion. Vagn kommanderede de om-
kringstående uden for løbets række-
vidde, hvilket var nødvendigt, da det
kun tager 2 sekunder at dreje løbet
360 grader, så det var livsfarligt at
komme for tæt på. Da alle sikkerheds-
foranstaltninger var bragt i orden, be-
ordrede Vagn pjecen startet. Der
skete bare ingenting, så Vagn beslut-
tede at se efter, hvad der var i vejen.
Det var dumt, for det var almindelig
kendt, at denne type pjece ved kold-

start kører forkert. Det havde Vagn
dog ingen anelse om, for dels var han
lige mødt om bord, og dels kendte han
ikke den pågældende pjece.
Da han havde forladt den beskyttede
plads på sigtesøjleplatformen og var
inden for løbets rækkevidde, gik pje-
cen pludselig i gang. Ud af øjenkro-
gen opdagede Vagn, at pjecens to løb
kom farende mod ham i knæhøjde, og
han forsøgte febrilsk at undgå dem
ved at springe opad. Det lykkedes også
at undgå det første løb, men tyngde-
kraften var for stærk, og da Vagn var
på vej nedad, blev han ramt af det
andet løb, og blev med stor kraft ka-
stet ud over skibssiden.

Reflekserne virkede
”BELLONA” fik tilført strøm fra
land, og til alt held hang det tykke el-
kabel få meter nede - netop der hvor
Vagn kom ”flyvende” med hovedet
først. Reflekserne virkede hos den
unge oversergent, og han nåede at
gribe om kablet med den ene hånd,
hvorved han blev vendt i faldet - og
vel også stoppet lidt, men han kunne

ikke holde fast og fortsatte ned i bun-
den af dokken, hvor jernbukkene stod
tæt for at holde skibet på plads. Over-
lægen havde sikkert ret, for Vagn lan-
dede lige mellem to af jernbukkene,
hvor han blev liggende ubevægelig
med blodet fossende ud fra et stort
sår under hagen.

Mens besætningsmedlemmerne skyn-
dte sig ned ad lejderen for at yde før-
stehjælp, kom hovedpersonen til sig

Overlevede fald fra 15 meters højde
Selv i fredstid kan Forsvaret være en farlig arbejdsplads - læs hvordan
en tidligere ansat mirakuløst overlevede, da løbsk kanon fejede ham ud
over skibssiden og ned i bunden af tørdok - 15 m nede.

 ”Dræberen” med de to piber, der slog Vagn ud over skibssiden.

En helt ung Vagn som overser-
gent - det er tydeligt, at han var i
god form.
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selv - og mærkede til sin skræk, at han
ingen hue havde på. Heldigvis så han
den ligge ved siden af sig, og fik den
skubbet ind under hovedet, og brugte
den som hovedpude. Det næste Vagn
registrerede var, at der lugtede af op-
kast. Han opdagede også hvorfra lug-
ten kom, for oppe på dækket stod en
oversergent, der ikke kunne tåle at se
alt blodet, der pulsede ud fra såret.
Helt hvid i hovedet kastede han op -
eller rettere ned, for meget af det lan-
dede direkte på Vagn.

Den første, der nåede frem, var BEL-
LONA’s chef, orlogskaptajn Felding,
der blev helt forfjamsket, da han så,
at det han troede var en død mand, i
højeste grad var lyslevende. Da han
endelig kunne sige noget, spurgte han,
om Vagn ville have en cigaret. Det
lykkedes ham aldrig at finde cigaret-
ten, men det gjorde en af de andre fra
skibet, og med en tændt cigaret i mun-
den, blev Vagn kørt på hospitalet.

Efterskrift.
Vagns chef, artilleriofficeren, skulle
egentligt have overværet lektionen,
men på grund af andre gøremål un-
der værftsopholdet, var han forhindret.
Nu blev han af skibschefen sat til at
skrive rapport om uheldet - og det må
han have gjort godt, såvel som han
også må have været god til meget

andet, for den dengang helt unge
søløjtnant af 1. grad var Søren Torp
Petersen - der senere blev admiral og
chef for Søværnets Materielkom-
mando.

Senere blev Vagn selv officer, og blev
nok mest kendt for sin tid som idræts-
officer ved Søværnets Sergent- og
Reserveofficersskole. De sidste år før
pensioneringen gjorde Vagn tjeneste

Nu pensioneret kaptajnløjtnant Vagn Arne Pedersen overlevede mirakuløst et
styrt på 15 meter. Foto: Chefsergent Erling Nielsen.

som planlægningsofficer på flåde-
stationen og blev derfor et kendt an-
sigt iblandt os.

Uheldet med kanonen har dog ikke
afskrækket Vagn for omgang med dis-
se ”dræbere”. Den nu pensionerede
kaptajnløjtnant bruger nemlig en stor
del af sin tid som frivillig, ulønnet ar-
bejdskraft i projektet ”Niels Juels
Kanoner”.
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Af inspektionsskibet THETIS

Den 25. oktober ankom inspektions-
skibet THETIS til Newcastle i Eng-
land, hvor de blev modtaget af repræ-
sentanter fra den danske kirke, der
stod og vinkede med dannebrogsflag.
Årsagen til besøget var afsløring af
et mindevindue i byens domkirke, idet
byen under krigen var hjemhavn for
mange danske søfolk.
Efter anden verdenskrig blev der la-
vet en mindebog over de 1406 dan-
ske søfolk, som mistede livet i allieret
tjeneste. Mindebogen levede indtil for
nylig en omflakkende tilværelse, men
nu er den permanent placeret i dom-
kirken i Newcastle under et nyt minde-
vindue, som en fond gavmildt har
doneret.

Mange deltagere
Mindehøjtideligheden hvor besætnin-
gen deltog, startede lørdag formiddag,
med at en æresvagt blev opstillet uden
for domkirken, hvorefter resten af
besætningen blev ført på plads i kir-
ken. Derefter blev de deltagende dan-
ske krigsveteraner ført ind på plads
med fanebæreren fra THETIS forrest.
Selve gudstjenesten blev ledet af ikke
mindre end en biskop, to engelske og
to danske præster, der deltog ligele-
des en dansk operasanger. Efter guds-
tjenesten blev mindevinduet afsløret,
og der blev nedlagt flere kranse ved
mindepladerne, som hang ved vinduet.
En helt igennem bevægende cere-
moni.
Efter afsløringen af det nye minde-
vindue var der en reception, hvor alle

Fanen bæres ind. Mindepladerne. Æresvagten klar ved kirken.

Inspektionsskib afslører mindevindue i
domkirken i Newcastle
Efter anden verdenskrig blev der lavet en mindebog over de 1406
danske søfolk, der mistede livet i allieret tjeneste.

i kirken deltog.
Sidst på eftermiddagen var der besøg
på THETIS af den danske ambassa-
dør og forsvarsattache samt en direk-
tør fra A.P. Møllers Fond.

Søndag havde den danske kirke ar-
rangeret en bustur rundt i Newcastle
og omegn, og om aftenen var der ar-
rangeret reception på THETIS.
Mandag benyttede det meste af be-
sætningen dagen til at vandre rundt i
Newcastle og se såvel shoppingcentre
som små listige steder. Om aftenen
var der arrangeret kammeratskabsaf-
ten med krigssejlerne og folk fra den
danske kirke. Et helt igennem vellyk-
ket arrangement, hvor maden og drik-
kevarerne blev nydt i rigt mål. Der
blev også sunget fællessang og udført
et forsøg på fællesdans.
Tirsdag sejlede THETIS igen fra
Newcastle med kurs mod Færøerne
efter et meget vellykket besøg.
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Man næsten følte historiens vinge-
sus, da søværnet, Marineforenin-
gen og Frederikshavn Kommune
fejrede søheltens 312 års fødsels-
dag ved statuen på Fisketorvet i
Frederikshavn.

Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen

Købelystne turister, fortravlede hus-
mødre samt masser af andet godtfolk
gjorde store øjne, da området omkring
statuen af Tordenskiold på Fisketorvet
pludselig blev som forvandlet, da mar-
cherende orlogsgaster, Tordenskiolds
egne rødklædte krigere, og ikke mindst
Marineforeningen med Dannebrogs-
faner, dannede et festligt skue midt i
Frederikshavns centrum.

Festligheden er arrangeret af Offi-
cersklubben på flådestationen, og fore-
går hvert år den 28. oktober på søhelt-
ens fødselsdag. I år var det ekstra
festligt, da renoveringen af det smuk-
ke torv, hvor statuen er opstillet, nu
endelig er blevet færdig.
Fungerende chef for flådestationen,
kommandørkaptajn Kaj T. Madsen,
nedlagde sammen med Frederiks-
havns borgmester Erik Sørensen, en
krans ved foden af statuen. Torden-
skioldgarden, der naturligvis også var
med, spillede en fanfare, hvorefter der
blev holdt taler af Kaj T. Madsen og
Erik Sørensen.

Tordenskiold 312 år

Tordenskiold i flotte omgivelser på Fisketorvet. Mange fejrede hans 312 års
fødselsdag.

Et festligt indslag på dagen - Tordenskiolds egne soldater var med. I
baggrunden Søværnets Honnørkommando.
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Flådestation Frederikshavns to
nye stationsfartøjer blev navngi-
vet af byens borgmesterpar i over-
værelse af honoratiores fra det
ganske land.

Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen

Flot så det ud, da de mange indbudte
gæster ankom til flådestationen for at
være med til navngivningen af de to
nye stationsfartøjer. Tordenskiolds-
garden stod opstillet i to rækker uden
for officersmessen, og gæsterne må
virkelig have følt sig velkomne, da de
blev modtaget med fanfare og diverse
andre musikstykker. Efter at have
passeret garden, stod flådestationens
chef, kommandør Axel Fiedler og
modtog gæsterne, der samledes i of-
ficersmessen.

Da alle gæsterne var samlet, fulgte de
efter Tordenskioldsgarden, der med
marchmusik førte gæsterne ned til den
opstillede tribune ved midterbassinet,
hvor navngivningen skulle foregå.

Nu kom det store øjeblik, hvor det blev
afsløret, hvem navngiverne skulle
være, og det viste sig, at det blev Fre-

Honoratiores fra hele landet var inviteret. I forgrunden borgmesterparret med admiralerne Kurt Birger Jensen, chef for
Søværnets Operative Kommando og Niels Mejdal, chef for Søværnets Materielkommando.

Arvak  og Alsin (bagerst) efter dåben. Bemærk podiet og talerstolen, omkranset af
flag i baggrunden, det så flot ud.

DOBBELT NAVNGIVNING

Borgmesterens hustru, fru Eva Søren-
sen var navngiver til Y 345, der fik
navnet Alsin.
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Honoratiores fra hele landet var inviteret. I forgrunden borgmesterparret med admiralerne Kurt Birger Jensen, chef for
Søværnets Operative Kommando og Niels Mejdal, chef for Søværnets Materielkommando.

DOBBELT NAVNGIVNING

Borgmester Erik Sørensen gav Y 344
navnet Arvak .

Den stolte reder, kommandør Axel Fiedler med navngiverne Erik og Eva
Sørensen.

derikshavns borgmesterpar, Erik Sø-
rensen og fru Eva Sørensen, der
skulle navngive de to fartøjer.

Efter en kort tale af chefen for Sø-
værnets Materielkommando, kontre-
admiral Niels Mejdal, kom den første
navngiver på podiet. Det var borgme-
ster Erik Sørensen, der gav Y 344
navnet Arvak. Dernæst var det Eva
Sørensens tur til at navngive Y 345,
der fik navnet Alsin. Efter hver navn-
givning blev orlogsflaget hejst på de
nye fartøjer, og arrangementet slut-
tede med et trefoldigt hurra.

De to særprægede navne er hentet fra
den nordiske mytologi, der fortæller,
at Arvak og Alsin er de to stærke he-
ste, der trækker solen - skarpt forfulgt
af ulven Skoll, som hver aften indhen-
ter dem og sluger solen. Næste mor-
gen spytter den hestene ud, og det hele
starter forfra.
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Det er en stor ære at blive op-
taget som „Ven af Torden-
skiold“, hvor kun tre personer
bliver optaget hvert år - på
Tordenskiolds fødselsdag, den
28 oktober.

Tekst:Chefsergent Erling Nielsen
Foto:Orlogskaptajn Danny Nepper

Der er mange prominente navne på
de små sølvplader, der pryder den
gamle egetræsspante i officersmessen
Tordenskiold. Men der er én ting, der
er helt sikker - alle, der har fået sit
navn indgraveret, har gjort sig fortjent
til hæderen på én eller anden måde,
for fælles for alle er, at de har gjort
noget positivt for Søværnet i en eller
anden sammenhæng.

Tordenskiolds Venner er et stort
arrangement, hvor der ofte deltager
mere end 250 personer, så bestyrel-
sen i Officersklubben har lagt et stort
arbejde i at iscenesætte det hele. Ikke
nok med, at de skal finde 3 nye ven-

ner af Tordenskiold, der indfrier de
krav, der stilles - de skal også finde
frem til tre personer, der har udmær-
ket sig, og været et forbillede for an-
dre. Bestyrelsen i Officersklubben ud-
peger disse i samråd med Søværnets
Officersskole og Søværnets Sergent-
og Reserveofficersskole

Det er straks sværere at finde de nye
venner udefra, for der er meget at leve
op til, når de sammenlignes med de
cirka 50 nulevende Venner af Tor-
denskiold, hvor der er prominente
navne som Uffe Ellemand Jensen,
nuværende forsvarsminister Svend
Aa. Jensby, og ikke at forglemme vo-
res tidligere chef, kommandør Jes
Thomsen og politimester Søren Kamp
Knudsen.

Tre navne tilføjes listen over
„vennerne“
Før de tre nye venner bliver valgt,
stilles der igen betingelser, for en af
de nye skal være landskendt. Én skal
være her fra byen, og den sidste skal
være Søværnets egen mand. Udover
det, skal Officersklubben udpege 3
stillere, der hver skal  indstille en ny
Ven af Tordenskiold

Den 1. stiller var orlogskaptajn Danny
Nepper, der holdt en introduktionstale
og baggrunden for sit valg af - vice-
admiral Tim Sloth Jørgensen, chef for
Forsvarsstaben. Ingen kan vist være i
tvivl om hans kandidatur, for allerede
før han fik den næsthøjeste stilling i
Forsvaret, var han en kendt person i
vide kredse.
Den næste der blev indstillet, var en
fra byen, og det blev direktør Kaj Jør-

Premierløjtnant Brian Møller Ottesen,
der har bevist, at han besidder mange
af Tordenskiolds dyder, modtager
hæderen.

Formanden for Officersklubben  kom-
mandørkaptajn Kaj T. Madsen, over-
rækker stormglas til  kadetaspirant
Paw Erik Møller.

Tidligere chef for flådestationen, kommandør Jes Thomsen morer sig hjerteligt
med de nye venner, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, Marineforeningsformand
Knud Erik Qvick og helt til højre Dafolos direktør, Kaj Jørgensen.

Tordenskiolds
Venner
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gensen fra firmaet Dafolo, der i øv-
rigt blev indstillet af vores tidligere
chef, kommandør Jes Thomsen.
Sidste stiller var sejlmager Joe Jør-
gensen fra Skagen, der indstillede for-
mand for Marineforeningen i Frede-
rikshavn, Knud Erik Qvick. Et godt
valg, for alle der kender Qvick -  og
ved, hvad han gør for Søværnet, kan
ikke være i tvivl om, at han er vores
mand.
Efter at de nye Venner af Tordenskiold
havde holdt hver sin takketale, fik de
overrakt diverse effekter, bl.a. hat og
skulderemblem,  som bevis på titelen.

Tordenskiolds dyder er endnu le-
vedygtige
Herefter var turen kommet til de 3
personer i Søværnet, der har udmær-
ket sig - og er i besiddelse af nogle af
Tordenskiolds dyder. Formanden for
officersklubben, kommandørkaptajn
Kaj T. Madsen, overrakte hver af dem
et diplom, og et flot stormglas i mes-
sing. De dygtige modtagere blev
kadetaspirant fra Officersskolen, Paw
Erik Møller, løjtnant  Jens Mikkel
Laage, der blev indstillet af Søvær-
nets Sergent- og Reserveofficersskole
og endelig vores egen, premierløjtnant
Brian Møller Ottesen fra Ubådses-
kadren - som vi dog næsten aldrig ser
på grund af Brians arbejde i ind- og
udland - medens hans dejlige Bavaria
34 sejlbåd ligger og venter på, at han
får tid til den.

Aftenen sluttede af med spisning - og
som tidligere messeformand Arne
Haugaard engang udtrykte det - ukon-
trolleret kammeratligt samvær!

I midten af billedet de 3 nye venner af Tordenskiold.

Løjtnant Jens Mikkel Laage, der nu forretter tjeneste i skoleskibet MØEN, får
overrakt et stormglas for sin indsats.
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Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen

Flådestationen på ret kurs
Flådestation Frederikshavns meget
diskuterede 40 års jubilæum er nu gen-
nemført i en form, vi alle kan være
bekendt.
Der var taler af chefen for Søvær-
nets Materielkommando og chefen for
flådestationen.
I sin tale sagde chefen for Søværnets
Materielkommando, kontreadmiral N.
Mejdal bl.a.: „Vi fik nu med den ef-
terfølgende Flådestation Korsør to
flådestationer i indbyrdes balance,

men med Flådestation Frederikshavn
lidt større, lidt tungere og med en lidt
omtumlet tilværelse hos jer norden-
fjords. I er den dag i dag præget af
Holmens udflytning og måske i særlig
grad af ønsket om at være jer selv.
Omlægninger - reduktioner - speciali-
sering - delegering og nu snart opti-
mering selv på tværs mellem Søvær-
nets Materielkommando og Søvær-
nets Operative Kommandos områder.
Flådestation Frederikshavn er på rette
kurs og har en lovende fremtid“.

Tillykke med vores arbejdsplads
Chefen for Flådestation Frederiks-

Flådestationens 40 års jubilæum
Mange positive tilkendegivelser om arrangementet og om an-
vendelse af stedet Christiania, til dette arrangement.

havn, kommandør Axel Fiedler kom i
sin tale ind på flådestationens tilblivelse
og byggeriet frem til kommando-
hejsningen 2. oktober 1962.
Han sagde bl.a.: „Flådestationen har
et nært samarbejde med Frederiks-
havn By og med kommunerne i Nord-
jylland, med de andre militære myn-
digheder i Vendsyssel og ikke mindst
med et meget stort antal civile virk-
somheder, der gør et engageret og
prisværdigt arbejde som leverandører
og underleverandører til flådestatio-
nens service- og produktionsapparat.
Men Flådestation Frederikshavn er
først og fremmest jer medarbejdere

Christiania, nordlig fløj rigget til i anledning af flådestationens 40 års jubilæum.
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og den indsats som I gør for at støtte
søværnets virksomhed med forsynin-
ger, håndværksmæssig assistance,
mad og drikke, kajplads og overvåg-
ning. For nu blot at nævne nogle af de
områder, hvor Flådestation Frederiks-
havn leverer ”Service på Toppen”.
I de mange år, hvor jeg har sejlet -
dvs. fra 1967 til 1993, har det været
min oplevelse i skibene, at opfattel-
sen af Flådestation Frederikshavn var:
Mangler vi noget eller er der noget,
som vi skal have lavet om bord, så lad
os gå ind til Frederikshavn. For dér
kan vi få tingene. Eller dér står værk-
stederne parat til at gå i gang, når vi
ankommer.
Det er den samme tilbagemelding jeg
i dag får fra skibene og de mange
andre, der benytter Flådestation Fre-
derikshavns service.
Det image har I medarbejdere på
flådestationen, og alle de mange for-
gængere, der gennem de 40 år har
besat jeres stillinger, oparbejdet og
vedligeholdt. Tak til jer alle for det“.
Chefen sluttede med at sige: „Tillykke
til vores arbejdsplads med vel over-
ståede 40 år.

Tak til jer alle sammen - pensionister,
efterlønnere og nuværende ansatte -
for et arbejde og en indsats ”Vel
gjort”.

Kaptajnløjtnant af reserven Kenneth Jeppesen overrækker Reserveofficers-
foreningens våbenskjold til chefen for flådestationen.

Udsnit af deltagerne med småsnak under talerne.

Uden mad og drikke
Det kan også oplyses, at der ved jubi-
læet blev konsumeret 1980 stk. røde
pølser og 1600 stk. pølsebrød, der blev
skyllet ned med i alt 180 liter kakao,
210 sodavand og 11 ankre fadøl, hvil-
ket sidste kan omskrives til ca. 770
plastikkrus fadøl.
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Af uddannelsesvejleder
Rita Foldager

Del af undervisningen
På opfordring fra Krudttårnets re-
daktion om at få en artikel omkring
læse- staveundervisningen, der star-
tede ved Flådestation Frederikshavn i
marts 2002, har nogle af eleverne ta-
get udfordringen op, og har som en
del af undervisningen udarbejdet ar-
tiklen, således man kan få et indtryk
af, at det kan være både hårdt, slid-
somt og sjovt at lære noget, og at det
aldrig er for sent at gå i gang med at
blive bedre til at læse og stave.

Mod skal der til
At det kræver mange overvejelser og
stort mod at melde sig til undervisnin-
gen, er der ingen tvivl om. For hvad
skal man sige derhjemme, sige til kol-
legaer, naboer og venner? Hvad vil

arbejdslederen og kollegaerne sige til,
at én af medarbejderne går midt i ar-
bejdstiden for at lære at læse og stave?
Kan de forstå, hvad det betyder at
have svært ved noget, som de fleste
ikke tænker på kan være svært? Vil
de nu betragte mig som værende

Læse-/staveundervisning ved flådestationen
- Forståelse og opbakning
gjorde udslaget

Her ses nogle af eleverne - Kaj, Jens, Palle og René.

dum? Kan jeg lære noget, eller bliver
det en ny gang folkeskole? Det er blot
et udpluk af de tanker, som mange sik-
kert har tænkt, inden de meldte sig til
undervisningen.

Et problem for mange
At 1,4 millioner andre danskere har
samme problem med at læse og stave,
er der vist ikke mange, som skænker
en tanke. Og at så folkekære perso-
ner som Githa Nørby og H.C. Ander-
sen også har/havde problemet, er
mange vist heller ikke klar over.

Hvordan er undervisningen så gået?
Ja takket været stor forståelse og op-
bakning fra chefer, ledere og kollegaer
har der været stor forståelse og god
mulighed for at få lov til at deltage i
undervisningen. Men de flotte resul-
tater, som er nået, skyldes ikke mindst
deltagernes engagement, hårdt slid,
godt kammeratskab og den gode og
meget kreative underviser Sys Spot-
teck.

Men bedøm selv det opnåede resul-
tat.
Efterfølgende er udarbejdet af elever
på trin 2 (efter ca. 100 timers under-
visning)
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Halløjsa. Har du set det der hænger på op-
slagstavlen. Det er noget om FVU. Ved du
hvad det er?

Og hvad kan man så lære der?

Hvor ved du det fra?

Jamen, er det ikke meget svært det kursus?

Synonymer! Hvad er det for en slags ymer?

Hov! Hov! Godt ord igen. Er det et ”tørt”
kursus?

Jeg kan da høre, at du har lært meget på
kort tid. Hvornår starter det næste kursus?

Det er Forberedende Voksen Uddannelse.

Man lærer at forstå og bruge det danske sprog,
og formulere sig, så andre også kan forstå me-
ningen, således, at det ikke bliver trættende at
høre på.

Jeg går på det kursus.

Jo. Når det er noget med synonymer, antony-
mer og homonymer, så er det svært at følge
med.

Det er ord der kan have samme betydning, så
tror du ikke det var noget for dig, i stedet for
kun at tænke på mad?

Nej. Vi hygger os. Vi lære at læse og skrive på
en sjov måde. Vi har lært lidt af hvert, lige fra
konsonanter og vokaler til morfemer, ord som
vi aldrig har hørt om før. Så du kan godt melde
dig til et kursus, så du også kan lære hvad sam-
mensatte ord er. F.eks. forskellen mellem:
bamse boller eller bamseboller.

I det nye år. Og hvis du vil vide mere om FVU
kan du kontakte vores lærer Sys Spotteck i
undervisningslokalet ”Michael Ancher”.

PS. Frøerne udlånt af Susanne Sølvhøj, Nordjyllands Amt.
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I Bevogtnings- og Nærforsvars-
sektionen under Stationsafde-
lingen på Flådestation Frederiks-
havn fik man for nylig opgaven at
modtage og uddanne 23 værne-
pligtige fra 1. og 3. Eskadre i be-
vogtningstjeneste og udvidet
vagttjeneste på enkeltmands- og
gruppeniveau.

Af orlogskaptajn
Jørgen W. Madsen

Denne opgave skal løses inden for to
måneder, fra den 21. oktober til 20.
december. En periode, der på grund
af årstiden, stiller store krav til de in-
volverede.

Mødet med en ny kultur
Personellet, som mødte på Marineka-
sernen, var på mange måder en blan-
det flok. Værnepligtige kommer som
regel direkte fra det civile miljø, ”frisk
fra fad”, men i dette tilfælde var den
medbragte kultur yderst forskellig.
Her var tale om værnepligtige indkaldt
på forskellige tidspunkter og med for-
skellig sømilitær baggrund, nogle
umiddelbart foran deres første sejl-
periode, og andre foran deres hjem-
sendelse.
Som det ses, var der her en opgave i
at finde en fælles kultur for det frem-
tidige samvær.
Fællesskabet blev allerede den første
uge styrket, idet der lå en konkret op-
gave i at stille honnørkommando for
henholdsvis Forsvarsministeren og se-
nere samme dag honnørkommando,
ved ceremonien for Tordenskiolds fød-
selsdag på Fisketorvet i Frederiks-
havn.
Dette fælles anliggende fik styrken
tømret godt sammen, så den fremstod
som en enhed, hvilket kunne bruges i
det videre uddannelsesforløb.

Skarpskytteaspiranter
At de værnepligtige kan deres metier,
ses af deres resultatkontrolskydninger,
hvor der blev skudt til 2 guldmærker,
12 af sølv og 3 af bronze. Et bemær-

kelsesværdigt resultat, som ikke tidli-
gere er præsteret ved marinekaser-
nen.

Kontrol på uddannelsen
Som den første kontrol på uddannel-
sen blev styrken sat på øvelse 7. - 8.
november i Bangsbo Fort området, et
glimrende sted for afprøvning af
enkeltmands formåen og evnen til at
klare sig selv under forhold, hvor or-
det luksus i sig selv er et ukendt be-
greb.
Med overnatning i bivuak og kost i
form af feltrationer, samt toiletter ned-
gravet på Robinson maner, var øvel-
sen yderst realistisk. Den blev gen-
nemført som en dag/nat handlebane
med adskillige indlagte momenter. Der
var udfordring nok til alle, og her skulle
ingen stemmes hjem - men alle med
hjem!

Resten af tiden
På nuværende tidspunkt er forløbet

Fra soldat i blåt til soldat i grønt

halvvejs, og erfaringen har været, at
godt kammeratskab og god forståelse
for sammenhængen i forløbet, er ble-
vet understreget af, at de værneplig-
tige, som et led i denne beredskabs-
uddannelse, indgår som Force Protec-
tion ved anløb af NATO styrke på
Flådestation Frederikshavn senere i
december. Uddannelsen sætter de
værnepligtige i stand til enhver form
for bevogtning i de forskellige anti-
terrorforanstaltninger.

Pressens bevågenhed omkring de
værnepligtige i søværnet har på ingen
måde påvirket uddannelsen eller den
daglige omgangstone. Det er vist al-
les opfattelse, at opgaverne er kon-
krete, programmet er stramt, og der
hele tiden er nye mål, som skal opfyl-
des. De værnepligtige lever helt op til
det gamle mundheld i søværnet ”
Trætte soldater er gode soldater ”!

Kommandokravl.
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Boganmeldelse

Manden er gal - lad ham
endelig blive i hæren

Instruktøren prøvede at tydeliggøre
for rekrutterne, hvor frygtelig en krig
ville blive, hvis man benyttede atom-
våben. ”Den næste krig vil være ovre
i løbet af få timer!” fortalte han dem.
En rekrut hviskede til sidemanden:
”Fedt, så får vi vel fri resten af da-
gen!”

En seniorsergent i hæren har begået
en bog fyldt med anekdoter, skrøner,
vittigheder og facts fra sin arbejds-
plads ”den militære verden”. Og han
har forstået, hvad det hele drejer sig
om, nemlig at grine af sig selv. Eller
endnu bedre - grine af sine overord-
nede og de andre værn. Spørgsmålet
er bare, hvem griner officererne af?
Ifølge bogen ikke af sig selv, for de
forstår den ikke.

Vi andre almindelige dødelige er ved
at få kramper i lattermusklerne. Alle
de gammelkendte vandrehistorier
samt en del nye, gør bogen værd at
investere i.

Alene titlen: ”Manden er gal - lad ham
endelig blive i hæren!” Det siger jo en
del. Men sådan er det selvfølgelig ikke
i søværnet! Eller er det?
Bogen er skrevet af seniorsergent Bo
R. Klinge fra Oksbøl. Den kan købes
i boghandlen og er nok en investering
værd for enhver, der er tosset med sit
værn.

SJ
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Personelnyt
Tilgang

24. september
Premierløjtnant Tim L. Nielsen tilgået
Kattegats Marinedistrikt

1. oktober
Ib J. Jensen ansat ved Elektronik- og
Elektrosektionen til uddannelse som
elektrofagtekniker

15. oktober
Marinekonstabel Danni L. Mikkelsen
tilgået Kattegats Marinedistrikt

28. oktober
Løjtnant Jesper B. Nielsen tilgået Søvær-
nets Teknikskole, Havarikursus

31. oktober
Marinekonstabel Jens M. Jeppesen til-
gået 1. Eskadre fra Søværnets Teknik-
skole, Havarikursus

1. november
Marinespecialist Kim S. Jørgensen til-
gået Søværnets Teknikskole, Havari-
kursus

Christian B. Henriksen ansat ved Elek-
tronik- og Elektrosektionen til uddan-
nelse som elektronikfagtekniker

Brian H. Hansen ansat ved Elektronik-
og Elektrosektionen til uddannelse som
elektronikfagtekniker

Dorte E. Nielsen ansat ved Handels-
sektionen som kontorfuldmægtig

11. november
Kaptajnløjtnant Jan R. Jensen tilgået
Søværnets Teknikskole, Havarikursus

16. november
Allan L. Jensen ansat ved Lagersek-
tionen som overassistent

Afgang

31. oktober
Mekaniker Kai Smit, Søværnets Teknik-
skole, Havarikursus, afgår med pension

Maskinarbejder Arne T. Blankensteiner,
Skibs- og Maskinsektionen, afgår med
pension

Overassistent Dorte E. Nielsen, Kattegats
Marinedistrikt

11. november
Mekaniker Bo Byrgesen, Minedepot
Dråby

30. november
Elektronikmekaniker Bent G. Jensen,
Elektronik- og Elektrosektionen

Andet

1. oktober
Kontorfuldmægtig Ulla H. Voer, Kort- og
Navigationselementet, 25 års jubilæum

4. oktober
Chefsergent Kurt W. Frank, Militær-
politielementet, Fortjenstmedaljen i Sølv

Mekaniker Frede V. Jørgensen, Søvær-
nets Teknikskole, Havarikursus, For-
tjenstmedaljen i Sølv

Overassistent Henning P. Jensen, Lager-
sektionen, Fortjenstmedaljen i Sølv

10. oktober
Arbejdsmand Jens A. Andersen, Våben-
teknisk Sektion, 25 års jubilæum

16. oktober
Overassistent Henning P. Jensen, Lager-
sektionen, markering af 40 års jubilæum

1. november
Marinespecialist Bjarne Krogh-Peder-
sen, Kattegats Marinedistrikt, 25 års ju-
bilæum

Assistent Else M.N. Kristensen, Plan-
lægnings- og Rekvisitionssektionen, 25
års jubilæum

7. november
Seniorsergent Henry C. Mundt, Kørsels-
og Transportelementet, 40 års jubilæum

16. november
Marinespecialist Lars Mollerup, Katte-
gats Marinedistrikt, 25 års jubilæum

Marinespecialist Per Hansen, Kattegats
Marinedistrikt, 25 års jubilæum

1. december
Mekaniker Palle M. Christensen, Våben-
teknisk Sektion, 25 års jubilæum

Marinespecialist Kim B. Hansen, Mine-
depot Dråby, 25 års jubilæum
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Tekst og foto: C
hefsergent E

rling N
ielsen

M
ed fire adm

iraler i spidsen var søvæ
rnets chefer i novem

ber sam
let ved Søvæ

rnets Taktik- og V
åbenskole, K

am
pinform

ationskursus, hvor forsam
lingen i alt talte 123

m
æ

nd og to kvinder.
C

hefm
ødet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der altid finder sted ved Søvæ

rnets Taktik- og V
åbenskole, K

am
pinform

ationskursus, da det er ét af de få steder i
søvæ

rnet, der har den nødvendige plads til så m
ange m

ennesker.
På m

ødet debatteredes i år søvæ
rnets frem

tid 2005 - 2015. A
dm

iralerne har selvfølgelig et stort ansvar for den frem
tidige udvikling, m

en også de yngre chefer bliver hørt,
når de efter at have deltaget i gruppearbejdet, har m

ulighed for at kom
m

e til orde m
ed egne synspunkter.

F
orsvarschefen returnerede

Forsvarschef, general H
ans Jesper H

elsø, var inviteret til at deltage i chefm
ødet, og var også på vej, m

en m
åtte desvæ

rre sende afbud i sidste øjeblik, da helikopteren, der
fløj ham

 m
od flådestationen, m

åtte returnere på grund af tåge.

E
fter at have sprunget et år over, sam

ledes alle søvæ
rnets chefer

igen i vores om
råde for at planlæ

gge den frem
tidige strategi.

Søvæ
rnets chefm

øde 2002

D
e 125 chefer i søvæ

rnet sam
let ved Søvæ

rnets T
aktik- og V

åbenskole, K
am

pinform
ationskursus til chefm

ødet 2002.


