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Nye muligheder for flådestationen
Dette betyder, at Værkstedet kan og
må udføre reparationer på samme
niveau som fabrikken. Dette vil kunne
medføre, at garanti reparationer vil
kunne udføres for FLIR’s øvrige kun-
der.

Overrækkelse af certifikat
Overrækkelsen, der fandt sted på E/
O værkstedet den 8. oktober 2004 af
Service direktør Kenven Kochan ef-
ter at have udført audit på værkste-
det, er resultatet af et mere en 12 års
samarbejde mellem ingeniør. L.O.
Rasmussen fra Søværnets Materiel

Certificering af Elektro-optisk
Værksted FLS FRH.

Elektrooptisk Værksted ved Flådesta-
tion Frederikshavn, Teknisk Afdeling,
Elektronik- og Elektrosektionen er den
8. Okt. 2004 blevet certificeret som
Remote Service Center for firmaet
FLIR Systems Inc. Portland Oregon
USA.

Tekst :Værkmester Michael Jensen Elektro-op-
tisk værksted
Foto: Arbejdsmand Niels Sund

Kommando og værkstedet. Søværnets
Materiel Kommando har satset på
værkstedet og fået uddannet
certificeret personel og opbygget
værksteds faciliteter. Certificering
kræver, at teknikerne er certificeret
og årligt efteruddannes både i Dan-
mark og USA. Værkstedet skal årligt
igennem en kontrol for at opretholde
certificeringen.

Moderne faciliteter
Værkstedet står i dag som et topmo-
derne Elektrooptisk værksted, med alle
de faciliteter, der skal til: rent rum,

collimeter og blackbodys af forskel-
lige typer. Personellet er veludannet
og topmotiveret til at forsætte den
gode service fremover.

Mange brugere
Værkstedet servicerer i dag alle Sø-
værnets enheder, der bærer Forward
looking Infra Red udstyr (FLIR),
skibe, kystudkigsstationer, Lynx samt
flyvevåbnets DEHAWK, S-61 og
Challenger.

 Personer på billede. Front: Direktør Keven Kochaen FLIR
Systems USA, KK Jørn Ploug. Fra venstre side: Leif Sørensen,
Flemming Isaksen, OVKM Ib Schjerlund, Torben Larsen,
Palle Jensen, VKM J.M. Jensen
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Aerobic/udvalget startede op i november 1994
med Step og Aerobic.
Etablissements Sektionen på Flådestation Fre-
derikshavn bevilgede et beløb til indkøb af Step-
brædderne så vi kunne komme i gang.
Foruden Step og Aerobic, kan vi i udvalget nu
også tilbyde Spinning, hvilket vi er meget stolte
af, og med ventelister på holdene må vi nok sige,
at det er en stor succes.
Medlemsantallet det første år, var omkring 15,
og er derefter steget år for
år, således at vi i dag har 80 medlemmer.

Med venlig hilsen
Instruktør

Mariann Vestergaard
Aerobic/Spinning udvalget

S.I.F. Frederikshavn

SIF Aerobicudvalg ved Flådestation
Frederikshavn har 10 års jubilæum

Tekst og foto: Mariann Vestergaard.

Et stort tillykke til Aerobicudvalget i SIF
ved Flådestation Frederikshavn

 Aerobic holdene på sergentskolen vedbliver at trække mange deltagere.

 Der trædes i pedalerne på de nye spinding
cykler.
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Vi håber på et stort fremmøde.

På fællesklubbens vegne
Mette Lund.

Juletræsfest
Fællesklubben holder igen i år juletræsfest for vore medlemmer.

Arrangementet løber af stablen i cafeteriet lørdag d. 4. december mellem
14.00 og 16.30.

Så er det blevet tid til årets store julefrokost fredag d. 10/12. som afholdes i
Frederikshavner Hallen.

Bandet Seven spiller op til dans.

Så mød op med godt humør og få en festlig dag. Vel mødt på festudvalgets vegne.

I lighed med tidligere år vil der være transport fra Flådestationen til
Frederikshavner Hallen.

Katja W.

Julefrokost
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En husmor i en Undervandsbåd.
Da jeg er eneste kvinde i redaktionen,
faldt valget jo nemt på mig! Så Claus
og jeg skulle starte med at se på
kabysforholdene ombord i en ubåd.
Allerede fra start var jeg nok lidt ne-
gativ, da vi kravlede ned af stigen,
nærmest inde i et rør, var jeg taknem-
melig for at jeg ikke skulle have ind-
købsposer med. Vel nede tog jeg et
overblik over kabyssen, noget som
temmelig nemt var gjort, da der kun
er ca. en m2, fire kogeplader, en lille
ovn og et ganske lille køkkenbord.
Køleskabet står lidt længere nede af
gangen, så det er med ikke at glemme
ting når man starter op på madlavnin-
gen.

Store forhold
Ja store forhold er der ikke tale om,
og jeg kan ganske kort konkludere at,
jeg nok ikke ville kunne lave middag
til særligt mange personer under disse
forhold.
Men jeg synes at det er flot klaret at
kokkene i undervandsbådene kan ind-
rette sig under disse små forhold.
Mere vil jeg nok ikke fortælle om un-
dervandsbåde, for nu syntes jeg at
båden vippede, så jeg foreslog Claus
at vi skulle skynde os op igen!

Bedømmelse:

Pladsforhold: : ☺����
Hensigtsmæssighed:☺☺���
Kokkens indsats: :☺☺☺☺☺

Krudttårnet anmelder:

Tekst Mette Lund, EMS
Foto Claus Gustafsen, KVE

Claus fik pludselig den en god ide til et af vores redaktions-
møder, i stedet for en boganmeldelse, skulle vi prøve se på
kabyssen i nogen af de forskellige skibe, set med en husmors
øjne, hmm.

Komfur og ovn syner ikke af meget i sådan en undervandsbåd.

Køkkenbordet synes heller ikke af meget.

Da der ikke er meget ekstraplads i en undervandsbåd, kan man lagre
sodavand i ubenyttede torpedorør.
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Bygning af modellen tog længere
tid end den virkelige.
Torben fik tegninger i 1993 mens
Willemoes stadigt sejlede i aktiv tje-
neste. Efter at have brugt et stykke
tid på at overveje, hvordan projektet
skulle takles, begyndte byggeriet.
Bygning af modellen tog mellem fem
og seks år, ”Den store Willemoes” tog
mindre end tre år. Resultatet blev en
fjernstyret sejlende model i skala 1 til
25. Modellen har smagt både ferskt
og salt vand under kølen, da den har
været demonstreret på et af flådesta-
tionens værksteder, prøvesejlet først
i et bassin ved Cloos tårnet og ende-
ligt sejlet i havet ud for Frederikshavn.

Den lille Willemoes

Fortalt af Torben A. Hansen til Claus Gustafsen, KVE
Foto: Via Torben A. Hansen

Elektriker Torben A. Hansen, der er pensioneret fra Flådestation Frederikshavn, har bygget en
model af torpedobåden P 549 Willemoes, som han har foræret Flådestation Frederikshavn.

Torben præsenterer modellen på
flådestationens radarværksted.

Spanterne er rejst.  Modellen under bygning, styrehuset er
monteret, men mangler stadigt mange
detaljer.

Modellen som den fremtræder i dag, i flådestationens cafeteria.
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På udstilling
I forbindelse med konkurrencen ”Mo-
del 2000” på Orlogsmuseet i Køben-
havn, hvor modellen deltog, blev ”Den
lille Willemoes” udstillet fra 1999 til
2001.

Indgået i søværnet
Da søværnet nu ikke længere råder
over torpedobåde i skala 1 til 1, syn-
tes Torben at Flådestation Frederiks-
havn skulle have modellen af ”Den
lille Willemoes”. Modellen er nu op-
stillet i en montre i flådestationens
cafeteria.
Så bliver der også plads i værkstedet
til det næste projekt, der er en model
af inspektionsskibet Hvidbjørnen af
Thetis klassen.

 Modellen får vand under kølen for første gang.

Den lille Willemoes i vandet på flådestationen.

Modellen gøres klar til første sejlads i havet.

Som sit forbillede, kan modellen også løfte stævnen
ud af vandet.
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Arrangementet startede klokken 09:30
med morgenkaffe og rundstykker. Der
var mødt i alt 20 spillere frem, hvilket
vi syntes er meget fint.
Derefter blev alle indplaceret i puljer
og vi gik i gang med at spille alle kam-
pene.

Klubmesterskab i Petanque

Tekst: Henning Jørgensen
Foto: Tove Svendsen

Lørdag d. 18. september afholdt SIF Frederikshavn klubmesterskab i Petanque.

Klokken 12:30 var der frokostpause
hvor vi fik stillet den værste sult. Der-
efter fortsatte vi med at spille indtil
alle klubmestre var fundet. Da var
klokken også blevet 18:15.

Efter en rigtigt god dag med masser
af spændende kampe kunne vinderne
kåres, og præmier til 1. og 2. pladserne
kunne overrækkes. Præmierne var
skænket af Peiter Sport.

Lisbeth og Knud Sørensen

Kaj Kristoffersen

Rie Palsbak

Vinderne blev:

I double Lisbeth og Knud Sørensen.
I damesingle Rie Palsbak
I herresingle Kaj Kristoffersen.
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Weekend sejlads .
Jo for lørdag den 28. og søndag den
29. august skal der være SIF lands-
mesterskab i sejlsport, et prøve arran-
gementet for forsvarsmesterskabet
der skulle afholdes i ugen efter.
Som metrologerne havde lovet ville der
komme vind, og vind kom der, alle-
rede fra morgenstunden, hvor forman-
den for Frederikshavn sejlsports-
udvalg Willy Kristiansen bød velkom-
men med rundstykker og en lille en til
halsen. Vinden begyndte at tage til fra
sydøst og bølgerne blev efterhånden
hvide på toppen. Madpakker til dagens
dont på havet blev smurt, og snart tons-
ede bådene ud på havet.

Masser af vind præger billedet
Hård vind fra sydøst betyder bølger,
høje bølger så weekendens sejladser
blev mere en kamp om at overleve
end trimning af sejl og båd, en besæt-

ning fra yngling oplevede således at
deres madpakker kom sejlende forbi
dem, alt imens de kæmpede med at
få båden på ret køl.

Hvad er det der sker?
Lastbil efter lastbil kører ind på Flådestation Frederikshavn med sejlbåde
på ladet, snart er den største sejlende eskadre i søværnet samlet på flåde-
stationen, 21 sejlfartøjer af typen Folkebåde og Yngling er blevet samlet.

Tekst og Foto: Willy Kristiansen (VBE) & Ole Jensen (SMS)

Småskader opstår når det arbej-
des
En enkelt af sejlerne måtte en tur på
skadestuen for at få lappet en flænge
der opstod da han fik bommen i hove-
det. Sejlere er nogle håre hunde, for
han var frisk til at tage en tørn da
næste sejlads blev skudt i gang.

Der kan også være en dejlig stemning over en sådan sejlads.

I yngling vandt Jørgen Bentsen med
Kurt Rasmussen og Ole Stampe.
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Som det fremgår af billedet var det ikke ligefrem magsvejr.

Der blev også tid til velfærd
Lørdag aften blev grillen tændt og ef-
ter noget godt mad og lidt rødvin gik
snakken og der blev udvekslet mange
gode sejler oplevelser.

Konkurrencerne afgøres
Søndag fortsatte sejladserne for der
skulle jo findes en SIF mester i de 2
bådtyper.
Efter endt SIF mesterskab i sejlsport
må vi fra SIF Frederikshavn sige at
anstrengelserne var det værd, vi lærte
en masse og var godt forberedt til
Forsvarsmesterskabet i ugen efter.
En stor tak til hjælper uden dem var
det ikke mulig at afholde et mester-
skab tak til Flådestationen der bak-
kede os op, vi vandt ikke så meget
men fik ny inspiration til de kommende
mesterskaber hvor vi stiller op igen.

 SIF Frederikshavn sejlsports udvalg

I Folkebåd vandt Peter Ditmar med Lauge Volby og Gunver Carstensen.
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Tilbageblik
Som det vil være alle bekendt, med-
fører det nye forsvarsforlig, at der ikke
længere er behov for en decideret
minelægningskapacitet, og de tre mi-
nelæggere strøg derfor kommando
fredag 22. oktober på Flådestationen
efter henholdsvis 40 og 26 års tjene-
ste, i overværelse af Chefen for Sø-
værnets Operative Kommando, Che-
fen for Søværnets Materielkom-
mando, civile gæster samt skibenes
besætninger.
I den anledning finder jeg det på sin
plads at se lidt tilbage i tiden. I tilslut-
ning til forsvarsforliget i 1989 blev det
besluttet at udflytte søværnets enhe-
der og myndigheder fra Holmen. Den
daværende Mineskibseskadre blev
udflyttet til Flådestation Frederikshavn
i foråret 1992, og 10 år senere blev
eskadrens MCM-enheder flyttet fra
Korsør til Frederikshavn. Eskadren
blev samlet, lige bortset fra de to
miljødivisioner, der fortsat ligger i hen-
holdsvis København og Korsør.

Søværnet får godt materiel
Hvis vi går endnu længere tilbage i tid,
nemlig til enhedernes barndom, så blev
to minelæggere af FALSTER-klassen
bevilget bygget i 1959, og i 1961 blev
yderligere tre enheder bestilt under
”Cost sharing” programmet med
USA. Minelæggeren MØEN, der var
blandt de sidst bestilte, blev bygget her
i Frederikshavn og indgik i flådens tal
29. april 1964. Minelæggeren var her-
med ét af fem krigsskibe udviklet spe-
cielt til udlægning af selvvirkende mi-
ner i farvandsspærringer – den femte
blev leveret til Tyrkiet under navnet
NUSRET og sejler stadig i Middelha-
vet. Set med datidens øjne var mine-
læggerne ganske godt udrustede med
to dobbelte amerikanske 3” kanoner,
der senere blev opgraderede med
beskyttelsesskjolde til pjece-
besætningerne, radarsigte og tilhø-
rende ildledelsesanlæg M/64, der også
fandtes i fregatterne af PEDER
SKRAM-klassen, et, efter tidens må-
lestok, fremragende ildledelsesanlæg.

Minekapaciteten var på 288 selvvir-
kende bundminer på standard mine-
vogne, der tillod skibenes nyudviklede
minelægningssystem at operere auto-
matisk i forhold til indvalgte data.

Skoleskibsfunktionen
Efter kommandostrygning af det hid-
tidige skoleskib ÆGIR i 1967 mang-
lede søværnet et skoleskib til erstat-
ning. Der blev investeret i beboelses-
og undervisningscontainere, der
kunne sættes ind på minedækket af
minelæggerne, men som også ville
kunne udtages ekstremt hurtigt, hvis
der skulle blive akut brug for mine-
lægningskapaciteten. Minelæggeren
MØEN har sammen med minelæg-
geren FYEN været eksponenterne for
skoleskibssejladsen i søværnet efter
ÆGIR oplægning. Talrige er de ka-
detter, konstabelelever og marine-
elever, der i årenes løb er gået igen-
nem disse enheder, hvoraf specielt
MØEN har været skoleskibet. Det
har været medvirkende til at sikre en
høj grad af ensartethed i uddannel-
serne og særligt i kravene til kadetter
i forbindelse med udcheckning til vagt-
chefer.

Kommandostrygning i
Minelæggerne er nu udgået af det danske søværn, og dermed er
et af de våben der var med til at vinde den kolde krig nu væk.
Søværnet råder stadigt over miner, men i et noget reduceret om-
fang.

Tekst: Kommandør Carsten Munk, chef for 3. Eska-
dre.
Foto: Claus Just Gustafsen, KVE og Henning Kristen-
sen, Fototjenesten FSN AAL



KRUDTTÅRNET 13

Adoption
Skoleskibet MØEN blev adopteret af
Aalborg kommune august 1976. Det
må konstateres, at der blev skabt et
stærkt sammenhold mellem kommune
og skib. Sagt med andre ord har det
været en særdeles heldig adoption.

Oplægning
MØEN var den sidste af FALSTER-
klassen til at stryge kommando. De
to første, FALSTER og SJÆLLAND,
udgik af flådens tal 1. januar 2000, og
FYEN har, siden kommandostrygning
i 2002, ligget her ved Flådestation Fre-
derikshavn.

Kabelminelæggere
Bygning af kabelminelæggerne af
LINDORMEN-klassen blev autorise-
ret i forsvarsforliget i 1973, og alle-
rede den 16. februar 1978 blev der
hejst kommando i LINDORMEN.
Den 14. juni samme år hejste LOS-
SEN kommando. Hermed havde sø-
værnet fået fuldgyldig erstatning for
gamle kabelminelæggere af LOU-
GEN- og LANGELAND-klassen.
Det var to hypermoderne kabel-
minelæggere med overdækket mine-
dæk, der betød væsentligt forbedrede
forhold for arbejdet med mine-
kablerne. Kabelminelæggerne var
samtidig i stand til at medføre og lægge
op til 60 selvvirkende miner til de min-
dre minefelter.

Lindormen og Lossen i interna-
tionale sammenhænge
Enhederne skulle snart vise sig sær-
deles anvendelige til et helt andet for-
mål. I 1982 stilledes LOSSEN til rå-
dighed for NATOs stående kanal-
styrke, Standing Naval Force Channel
eller STANAVFORCHAN, som
kommandoplatform for styrkechefen.
Dette første forsøg faldt overordent-
ligt heldigt ud, og der har siden været
rift fra andre nationer om at få Dan-
mark til at stille kommandoplatform for
STANAVFORCHAN til rådighed.

I takt med udviklingen og indførelsen
af en ny type kabelkontrolleret mine,
minetype 19, var der ikke længere et
så udtalt behov for en kabellast som
tilfældet var til den gamle type 15. Der
blev puslet med ideen om at indrette
en form for kommandorum i den ek-
sisterende kabellast, og der blev nu
klargjort operationsrum til en styrke-
chef i begge enheder, idet der dog ikke
blev anskaffet fuld udrustning til begge
enheder.

Kabelminelæggeren LINDORMEN
blev adopteret af Åbenrå Kommune
den 18. august 1978, og kabel-
minelæggeren LOSSEN blev adopte-
ret af Sønderborg Kommune samme
dag. I begge tilfælde har der, som for
MØENs vedkommende, været tale
om særdeles velfungerende

gentlige minelæggere
adoptionsforhold, som, efter min op-
fattelse, begge parter har været til-
fredse med, bl.a. ved de mange be-
søg gennem årene. LINDORMEN
besøgte Åbenrå for sidste gang i juni
2003, og LOSSEN har aflagt en fransk
visit i Sønderborg i september måned
dette år. 3. Eskadre sætter stor pris
på den indsats, byerne gennem årene
har gjort for at være gode adoptions-
byer for skibene.

Fremtiden tegner lys, på trods af
de mange oplægninger
Afslutningsvis vil jeg anstændigvis
benytte lejligheden til at gøre opmærk-
som på, at der ikke kun er tale om
tilbagegang for 3. Eskadre. Sammen
med enhederne fra division 33, med
nogle af verdens mest effektive mine-
rydningsfartøjer, ligger eskadrens sidst
tilkomne fartøj, Støtteskibet ABSA-
LON her i Frederikshavn. ABSA-
LON ankom 20. oktober hertil, efter
at søværnet overtog skibet fra Odense
Stålskibsværft dagen forinden. Det er
et skib med fremragende egenskaber,
og vi glæder os til den gradvise ibrug-
tagning af de forskellige komponen-
ter, der skal installeres i løbet af de
kommende ca. 2½ år. Glemmes skal
heller ikke miljøfartøjerne, kongeski-
bet og sejlkutterne.

Alt i alt må jeg derfor konkludere, at
søværnet går en løfterig fremtid i
møde.
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Paraden opstillet på kajen, hele den
hjemmeværende del af 3. Eskadre deltog.

Chefen for 3. Eskadre taler til eskadren og gæsterne

Folk på vej ombord til den sidste reception.

For sidste gang vejrer kommandotegn og fraværs
stander over Møen

Billede
Galleri

Gæsterne lytter til talerne
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Flådestationen og Krudttårnet ønsker
tillykke til de første serviceassistenter,
der er færdiguddannet efter et år på
AMU-Center i Aalborg og praktik på
Flådestationen. De fire første er:

Nye Service assistenter
Tekst: Mette Lund, EMS
Foto: Peter Andersen, Kursuskontoret

De fire nyuddannede serviceassistenter.

Pigerne synes det har været et spæn-
dende år, med mange udfordringer, og
meget anderledes end dagligdagen på
flådestationen.

Køkkenassistent Dorte Stigsen, CAF;
Rengøringsassistent Lillian Christensen, EMS;
Rengøringsassistent Pia Heilmann, EMS;
Rengøringsassistent Kirsten Hansen, EMS.
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Styrken ankommer til Esbjerg
Det var besluttet at skibene skulle
holde weekend i Esbjerg midt i sep-
tember. Vejret viste sig fra sin lidt
mere bidske side, og skibene kom ind
med god tid imellem hver, for vinden
er ikke sådan at spøge med på de
kanter. Det lykkedes dog at få alle ind

Ständiger Einsatzausbildungsverband
der Flotte 2004

Fremmedartet lyder det, men
kort fortalt så er det den tyske
flådes svar på vore egne
DANEX øvelser, i år havde man
valgt at lade DANEX styrken
indgå i den tyske øvelse som
foregik i Nordsøen i september
måned.

Tekst og foto: Claus J. Gustafsen, KVE.

FGS Berlin, det tyske flagskib fik de fleste danske skibe til at ligne
miniaturer

Møens sidste besøg i en dansk provinshavn blev passende festlig

og på plads i den store havn uden no-
gen nævneværdige begivenheder, om
end med nogen forsinkelse.

Flagskibene tager imod byen
De to flagskibe, det tyske FGS Berlin
og det danske, inspektionsskibet Thetis

hold begge arrangementer for gæster
fra byen, som skulle have mulighed for
at møde nogen af de mange marinere
der var på besøg.

Underholdning for besætningerne
I Esbjerg er der masser af aktiviteter
at fornøje sig med, om med hjælp fra
havnens velfærdstjeneste havde styr-
ken da også fået adgang til et par
træningsbaner på Esbjerg stadion, hvor
der kunne holdes intern fodbolds tur-
nering. Ligeledes var der arrangeret
SEF Olympics med de lidt særprægede
maritime discipliner som ”Tovtrækning
mod gummibåd” og ”Bårefræs”.

I disse tider er Antiterror også på
dagsordnen
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Minelæggeren Møen
Thetis havde i løbet af sæsonen sam-
let så mange sejldage sammen at de
fik lov at gå direkte til Frederikshavn
efter weekenden, og Møen kunne så
stå ud i hårdt vejr med Flotilleadmirals-
flaget vejende, og fungere som
kommandoskib for resten af perioden.
En værdig afslutning på godt fyrre års
aktiv tjeneste. At forlade den sidste
danske provinshavn i sin karriere som
kommandoplatform for Søværnets Tak-
tiske Stab.

 Der konkurreres mod uret i disciplinen Bårefræs

 Med så mange skibe i havn, kunne det ikke undgås at der skulle
spilles fodbold

 Tambourkorpset underholdt på kajen

Den lange weekend
Efter at der søndag havde været åbent
hus, fælles gudstjeneste og andre ak-
tiviteter skulle weekenden slutte man-
dag morgen med afgang fra Esbjerg,
der var dog en del af de mindre enhe-
der der valgte at holde ”Lang Week-
end” og blive liggende, da vejret ikke
umiddelbart indbød til velfærds sejlads.
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EKSERCERSKOLEN
Med et tilbageblik på de sidste 25 år
synes jeg jo overhovedet ikke at den
forgangne tid har været statisk.
Jeg mødte på Søværnets Eksercer
Skole i Auderød en kold mandag mor-
gen i januar 1979. Skolen var på
mange måder en omvæltning fra den
beskyttede tilværelse som vi unge
drenge havde levet hjemme i skyg-
gen af mor og far. Grunduddannelsen
til mariner er nok ikke ændret alver-
den siden dengang, det hedder gan-
ske vist ikke maskinpistol model 49
mere, men gevær model 96, men sky-
debane besøgene er der stadigt. El-
lers er det stadigt militær optræden,
sømandskab, idræt og redningsmidler
der optager dagene deroppe i Nord-
sjælland.

PLOTLEDER!
 og hvad ser så det?
Jeg blev taget til plotleder, men der
var ikke nogen der rigtigt vidste hvad
det var, så stor var min forventning
da det blev beskrevet nærmest som
en slags delingsfører. Det viste sig dog
snart at sagerne stod lidt anderledes
til, kurser på Signalskolen og Kamp-
informationsskolen skulle forberede
mig til at sidde på et af de dengang
mange marinedistrikter, eller kyst-
radarstationer. På den tid havde man
Søværnets operative Kommando i
Århus som hovedkvarter, Bornholms
Marinedistrikt på Rytterknægten,
Sundets Marinedistrikt ved Rødvig på
Stevns Storbælts Marinedistrikt på

Flådestation Korsør, Langelands
Marinedistrikt (LAM) på Keldsnor og
som et knopskud Kattegats Marine-
distrikt (KGM) på Flådestation Fre-
derikshavn.

Flådens tal:
Der var under mine første besøg på
Holmen rigtigt mange skibe, der var
dengang mange flere end nu. Vi havde
70 enheder mod de 45 vi har i dag
(Tallene er fra Janes Fighting Ships
og uden marinehjemmeværns enhe-
der).
Flåden er altså siden dengang redu-
ceret med cirka S!, dog er de nye en-

heder der er tilgået blevet større og
på mange punkter også forbedret.

Flådens Leje
Holmen har igennem mange år været
Flådens Leje, og alle i Danmark var
dengang bekendt med Nyboders Gule
Længer hvor Holmens faste stab bo-
ede. I dag er man fra beboerside ved
at forsøge at købe Nyboder, og Hol-
men? Ja store dele af Holmen er i dag
civile skoler og man føler sommeti-
der at man er på udstilling hvis man
bevæger sig rundt i uniform derinde.
Holmen hvor stort set alle skibene
dengang hørte hjemme, er nu kun en

Dengang og nu
Et forsvar i forandring, læser og hører man ofte i denne tid, er
det fordi det igennem de sidste mange år da har været statisk?

Tekst chefsergent Claus Gustafsen, KVE
Billeder fra Fjernkendingskursus

Auderød, et sted hvor de fleste af de nuværende militære ansatte i søværnet er
mødt for at trække i trøjen, nu snart en saga blot.
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skygge af sig selv, mens Korsør der
dengang var en mindre arbejdsplads i
dag er blevet en aktiv og travl flåde-
station. Frederikshavn er også blevet
væsentligt mere aktiv hvad skibe an-
går, Inspektionsskibseskadren var den
første der flyttede ind og siden hen er
både 3. og 5. eskadre fulgt med.

Sammenlægninger og reduktio-
ner.
Flådestation Grønnedal er nu blevet
til Marinestation på linje med Holmen,
med de dermed reducerede krav til
støttemuligheder, men Grønlands
Kommando er dog stadigt meget lig
sig selv, på Færøerne er der imidlertid
sket en sammenlægning med
flyvevåbnets radar station i Mørke-
dal. Og en fælles materieltjeneste er
også at spore ude i kulissen.

Øvelsesaktiviteter
I mange år var der nogle faste øvel-
ser som flåden havde, eller deltog i,
navne som BRIGHT HORIZON,
BOTANY BAY, BLUE HARRIER
og BOLD GAME var fast inventar i
samtalerne, og STANDING NAVAL
FORCE ATLANTIC, STANDING
NAVAL FORCE CHANNEL samt
JOINT MARITIME COURSE var
heller ikke ukendt. Af dem er der stort
set kun STANDING NAVAL
FORCE ATLANTIC tilbage, STAN-

DING NAVAL FORCE CHANNEL
har skiftet navn til MINE COUNTER
MEASSURES FORCE NORTH da
operationsområdet nu er ændret. De
andre øvelser er stort set væk, eller
sammenlagt. BLUE HARRIER og
BOLD GAME er nu blevet til BLUE
GAME og indeholder både torpedo-
båds øvelser og minerydning.

Øvelser i invasionsforsvar i Sundet og
Østersøen er stort set væk, mens an-
dre typer af øvelser er dukket op, som
evakuering af civile fra krigs og krise
områder (NONCOMBATTANT
EVACUATION OPERATIONS).

Udenrigstjeneste
Da jeg i sin tid startede i søværnet var
udenrigstjeneste noget der var forbe-
holdt de få, fortrinsvis officerer fra

orlogskaptajn og opefter, men nogle
få andre var der dog. Skibene besøgte
jævnligt de omkringliggende lande,
primært de andre NATO lande, men
også Sverige og ind i mellem Polen
eller endog Sovjetunionen! USA og
Canada var sjældne på listen over
besøgte steder, men det skete dog at
et inspektionsskib listede til Canada
når de alligevel var på Grønland.
I de senere år er der blevet lagt en
del lande til på besøgslisten for ski-
bene, Sydafrika, Malaysia og Dansk
Vestindien har stået på
inspektionsskibenes liste, Bahrain,
Kuwait, De Forenede Emirater, Saudi
Arabien, Italien, Tyrkiet og USA har
haft besøg af korvetter der også har
lagt vejen forbi Dansk Vestindien, li-
gesom også en Ubåd har besøgt lande
i Middelhavet og den Persiske Golf.
Enheder af Flyvefisken klassen har
været på job i Middelhavet og Adria-

terhavet. Den Mobile Base nåede at
komme en tur til Balkan som en del
af KFOR inden de blev nedlagt, og
Den Mobile Logistik afdeling har væ-
ret i Gibraltar området.
Personel fra Søværnet har suppleret
de andre værn med folk til tjeneste i
land. Tidligere var det ene frivillige i
FN tjeneste, men i dag er det også
udkommanderet personel til stillinger
der ikke ligner søværnets dagligdag.

Holmen har endnu i dag ind imellem besøg af flåden.

Holmen i endnu ældre tid med panserskibet Peder Skram og
artilleriskibet Niels Juel.



20 KRUDTTÅRNET

Fakta:
Vi har i de sidste 25 år udfaset følgende 12 skibsklasser:
Peder Skram-klassen; Triton-klassen; Hvidbjørnen-klassen; Beskytteren-klas-
sen; Mågen-klassen; Teisten-klassen; Søløven-klassen; Willemoes-klassen;
Daphne-klassen; Sund-klassen; Delfinen-klassen og Narhvalen-klassen.

Vi har reduceret fra fire flådestationer og fra fem marinedistrikter til to hver.

Vi har omdøbt og sammenlagt tjenestesteder.

Inden bladet når ud til læserne er der yderligere forsvundet fire skibsklasser,
nemlig Falster-klassen; Lindormen-klassen; Kronborg-klassen og Tumleren-
klassen, men det er en udløber af det nye forsvarsforlig og skal vel ikke reg-
nes som en del af de foregående 25 år.

Ændringer på vej.
Og nu skal vi så indstille os på at det hidtil så statiske forsvar skal til at ændres og være mere fleksibelt, vi skal være
omstillingsparate! Har vi da været totalt statiske i de sidste mange år?

Det tror jeg vi er mange der ikke føler at vi har været! Og det tror jeg heller ikke at vi kommer til at være i fremtiden,
der sker meget nyt, og vi skal nok få omstillet os til at kunne klare de nye opgaver.

Inspektionsskibe af Hvidbjørnklassen, bygget på
baggrund af Hans Hedtoft forliset i 1959 gjorde
tjeneste i tre årtier.

Maagen klassen har tjent søværnet i over 30 år, og
Maagen er nu lystyacht i Caribien og Mallemukken
har æren af at være det første danske orlogsskib der er
overgivet til en anden marine, nemlig til Estland hvor
den gør tjeneste som ATHI.

Triton klassen, kendt og elsket som Spagetti bådene,
gjorde tjeneste i mere end 25 år.

Peder Skram klassen var i en periode Danmarks
bidrag til NATO’s stående atlanterhavsstyrke.
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Redaktionen udlodder 1 flaske god rødvin til vinderen af krydsords opgaven.
Besvarelser skal være redaktionen ihænde senest 17. december. Ved flere
rigtige løsninger trækkes der lod.
Redaktionens medlemmer samt OK D.Nepper, AIS må ikke deltage.

      Stort kørekort ?
GRØNs KØRESKOLE er blevet godkendt udbyder af AMU
uddannelser og kan nu også tilbyde chaufføruddannelser.

* LASTBIL
* ANHÆNGER
* BUS
* TAXA ERHVERV
* HVIDT KVALIFIKATIONSBEVIS
* BLÅT KVALIFIKATIONSBEVIS
* CHAUFFØRUDDANNELSER

Undervisningen foregår på et af Nordjyllands mest moderne køretekniske
Anlæg, hvor det også vil være muligt at få trænet dine reaktionsevner på
glatførebane. Teori- og kørselsundervisning når DU har tid!
Ring og få et uforpligtigende tilbud.

GRØNS
KØRESKOLE

Jørn Grøn * Kjeldgårdsvej 4 * 9300 Sæby *  Tlf 9846 7888 *  Mobil 4026 7989
www.grons.dk * info@grons.dk
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Personelnyt
Tilgang

1.september
Bjarne E. Nielsen tilgået TKA-VTS
som maler

1.september
MSPC VB B. Hemmingsen tilgået
STA BSK HVE fra 3.Esk

6.september
OS Rolf Kennet Strand Engsvang til-
gået AIS fra 5.Esk

13.september
KL Jann R. Jensen tilgået HVS fra
3.esk

1.oktober
MOKS Jimmy I .Jensen tilgået HVS
fra 5.Esk

1.oktober
RTLG-2 M. Diernæs tilgået STA INF
fra JDR

8.oktober
MOKS SA C.R. Hansen tilgået STA
INF fra 1.Esk

1.november
Søren T. Rasmussen tilgået TKA-
VTS som maler

1.januar
KK S. Petersen tilgår STA fra 5.Esk

Afgang

11.september
OS MP F. Noer afgået STA VIS til
DANILOG

13.september
KL Morten Nielsen afgået HVS til
3.Esk

30.september
OME-2 R.M.B. Larsen hjemsendt fra
STA BSK TPE

30.september
RTLG-2 K.R. Jensen hjemsendt fra
STA INF

30.september
RLG-1 W.M. Lorentzen hjemsendt
fra STA INF

30.september
Maler Frede K. Jensen afgået TKA
VTS med pension

30.september
Elev Cent H.C. Kristensen udlært fra
TKA SMS

8.oktober
Elev Brian H. Hansen udlært fra TKA
ETS

11.oktober
MOKS MP M. Poulsen afgået STA
VIS til DANILOG

15.oktober
Elev Jacob B. Højbjerg udlært fra
TKA SMS

18.oktober
MSPC Hans Henrik Johansen afgået
HVS til 1.Esk

25.oktober
MOKS MP J.L. Johansen afgået STA
VIS til DANILOG

1.november
MSPC MP B.F. Jallov afgået STA
VIS til JHNSG,DA

1.november
OS Henrik Corfixen Knudsen afgået
AIS til 3.Esk

30.november
KK Chris T. Sørensen afgår SRS med
pension

31.december
KK K.T. Madsen hjemsendes fra
STA

31.december
ME E. Block  hjemsendes fra TKA
VKO ÅBK

Andet

4.september
Rengøringsassistent Alice Volke, STA
EMS, 25 års jubilæum

4.oktober
CSG B. Johnsen, ADA PME, for-
tjenstmedalje i sølv

12.november
OK P.E. Thyland, STA VIS, 40 års
jubilæum
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Nye muligheder for flådestationen
Dette betyder, at Værkstedet kan og
må udføre reparationer på samme
niveau som fabrikken. Dette vil kunne
medføre, at garanti reparationer vil
kunne udføres for FLIR’s øvrige kun-
der.

Overrækkelse af certifikat
Overrækkelsen, der fandt sted på E/
O værkstedet den 8. oktober 2004 af
Service direktør Kenven Kochan ef-
ter at have udført audit på værkste-
det, er resultatet af et mere en 12 års
samarbejde mellem ingeniør. L.O.
Rasmussen fra Søværnets Materiel

Certificering af Elektro-optisk
Værksted FLS FRH.

Elektrooptisk Værksted ved Flådesta-
tion Frederikshavn, Teknisk Afdeling,
Elektronik- og Elektrosektionen er den
8. Okt. 2004 blevet certificeret som
Remote Service Center for firmaet
FLIR Systems Inc. Portland Oregon
USA.

Tekst :Værkmester Michael Jensen Elektro-op-
tisk værksted
Foto: Arbejdsmand Niels Sund

Kommando og værkstedet. Søværnets
Materiel Kommando har satset på
værkstedet og fået uddannet
certificeret personel og opbygget
værksteds faciliteter. Certificering
kræver, at teknikerne er certificeret
og årligt efteruddannes både i Dan-
mark og USA. Værkstedet skal årligt
igennem en kontrol for at opretholde
certificeringen.

Moderne faciliteter
Værkstedet står i dag som et topmo-
derne Elektrooptisk værksted, med alle
de faciliteter, der skal til: rent rum,

collimeter og blackbodys af forskel-
lige typer. Personellet er veludannet
og topmotiveret til at forsætte den
gode service fremover.

Mange brugere
Værkstedet servicerer i dag alle Sø-
værnets enheder, der bærer Forward
looking Infra Red udstyr (FLIR),
skibe, kystudkigsstationer, Lynx samt
flyvevåbnets DEHAWK, S-61 og
Challenger.

 Personer på billede. Front: Direktør Keven Kochaen FLIR
Systems USA, KK Jørn Ploug. Fra venstre side: Leif Sørensen,
Flemming Isaksen, OVKM Ib Schjerlund, Torben Larsen,
Palle Jensen, VKM J.M. Jensen
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Aerobic/udvalget startede op i november 1994
med Step og Aerobic.
Etablissements Sektionen på Flådestation Fre-
derikshavn bevilgede et beløb til indkøb af Step-
brædderne så vi kunne komme i gang.
Foruden Step og Aerobic, kan vi i udvalget nu
også tilbyde Spinning, hvilket vi er meget stolte
af, og med ventelister på holdene må vi nok sige,
at det er en stor succes.
Medlemsantallet det første år, var omkring 15,
og er derefter steget år for
år, således at vi i dag har 80 medlemmer.

Med venlig hilsen
Instruktør

Mariann Vestergaard
Aerobic/Spinning udvalget

S.I.F. Frederikshavn

SIF Aerobicudvalg ved Flådestation
Frederikshavn har 10 års jubilæum

Tekst og foto: Mariann Vestergaard.

Et stort tillykke til Aerobicudvalget i SIF
ved Flådestation Frederikshavn

 Aerobic holdene på sergentskolen vedbliver at trække mange deltagere.

 Der trædes i pedalerne på de nye spinding
cykler.
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Vi håber på et stort fremmøde.

På fællesklubbens vegne
Mette Lund.

Juletræsfest
Fællesklubben holder igen i år juletræsfest for vore medlemmer.

Arrangementet løber af stablen i cafeteriet lørdag d. 4. december mellem
14.00 og 16.30.

Så er det blevet tid til årets store julefrokost fredag d. 10/12. som afholdes i
Frederikshavner Hallen.

Bandet Seven spiller op til dans.

Så mød op med godt humør og få en festlig dag. Vel mødt på festudvalgets vegne.

I lighed med tidligere år vil der være transport fra Flådestationen til
Frederikshavner Hallen.

Katja W.

Julefrokost
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En husmor i en Undervandsbåd.
Da jeg er eneste kvinde i redaktionen,
faldt valget jo nemt på mig! Så Claus
og jeg skulle starte med at se på
kabysforholdene ombord i en ubåd.
Allerede fra start var jeg nok lidt ne-
gativ, da vi kravlede ned af stigen,
nærmest inde i et rør, var jeg taknem-
melig for at jeg ikke skulle have ind-
købsposer med. Vel nede tog jeg et
overblik over kabyssen, noget som
temmelig nemt var gjort, da der kun
er ca. en m2, fire kogeplader, en lille
ovn og et ganske lille køkkenbord.
Køleskabet står lidt længere nede af
gangen, så det er med ikke at glemme
ting når man starter op på madlavnin-
gen.

Store forhold
Ja store forhold er der ikke tale om,
og jeg kan ganske kort konkludere at,
jeg nok ikke ville kunne lave middag
til særligt mange personer under disse
forhold.
Men jeg synes at det er flot klaret at
kokkene i undervandsbådene kan ind-
rette sig under disse små forhold.
Mere vil jeg nok ikke fortælle om un-
dervandsbåde, for nu syntes jeg at
båden vippede, så jeg foreslog Claus
at vi skulle skynde os op igen!

Bedømmelse:

Pladsforhold: : ☺����
Hensigtsmæssighed:☺☺���
Kokkens indsats: :☺☺☺☺☺

Krudttårnet anmelder:

Tekst Mette Lund, EMS
Foto Claus Gustafsen, KVE

Claus fik pludselig den en god ide til et af vores redaktions-
møder, i stedet for en boganmeldelse, skulle vi prøve se på
kabyssen i nogen af de forskellige skibe, set med en husmors
øjne, hmm.

Komfur og ovn syner ikke af meget i sådan en undervandsbåd.

Køkkenbordet synes heller ikke af meget.

Da der ikke er meget ekstraplads i en undervandsbåd, kan man lagre
sodavand i ubenyttede torpedorør.
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Bygning af modellen tog længere
tid end den virkelige.
Torben fik tegninger i 1993 mens
Willemoes stadigt sejlede i aktiv tje-
neste. Efter at have brugt et stykke
tid på at overveje, hvordan projektet
skulle takles, begyndte byggeriet.
Bygning af modellen tog mellem fem
og seks år, ”Den store Willemoes” tog
mindre end tre år. Resultatet blev en
fjernstyret sejlende model i skala 1 til
25. Modellen har smagt både ferskt
og salt vand under kølen, da den har
været demonstreret på et af flådesta-
tionens værksteder, prøvesejlet først
i et bassin ved Cloos tårnet og ende-
ligt sejlet i havet ud for Frederikshavn.

Den lille Willemoes

Fortalt af Torben A. Hansen til Claus Gustafsen, KVE
Foto: Via Torben A. Hansen

Elektriker Torben A. Hansen, der er pensioneret fra Flådestation Frederikshavn, har bygget en
model af torpedobåden P 549 Willemoes, som han har foræret Flådestation Frederikshavn.

Torben præsenterer modellen på
flådestationens radarværksted.

Spanterne er rejst.  Modellen under bygning, styrehuset er
monteret, men mangler stadigt mange
detaljer.

Modellen som den fremtræder i dag, i flådestationens cafeteria.
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På udstilling
I forbindelse med konkurrencen ”Mo-
del 2000” på Orlogsmuseet i Køben-
havn, hvor modellen deltog, blev ”Den
lille Willemoes” udstillet fra 1999 til
2001.

Indgået i søværnet
Da søværnet nu ikke længere råder
over torpedobåde i skala 1 til 1, syn-
tes Torben at Flådestation Frederiks-
havn skulle have modellen af ”Den
lille Willemoes”. Modellen er nu op-
stillet i en montre i flådestationens
cafeteria.
Så bliver der også plads i værkstedet
til det næste projekt, der er en model
af inspektionsskibet Hvidbjørnen af
Thetis klassen.

 Modellen får vand under kølen for første gang.

Den lille Willemoes i vandet på flådestationen.

Modellen gøres klar til første sejlads i havet.

Som sit forbillede, kan modellen også løfte stævnen
ud af vandet.
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Arrangementet startede klokken 09:30
med morgenkaffe og rundstykker. Der
var mødt i alt 20 spillere frem, hvilket
vi syntes er meget fint.
Derefter blev alle indplaceret i puljer
og vi gik i gang med at spille alle kam-
pene.

Klubmesterskab i Petanque

Tekst: Henning Jørgensen
Foto: Tove Svendsen

Lørdag d. 18. september afholdt SIF Frederikshavn klubmesterskab i Petanque.

Klokken 12:30 var der frokostpause
hvor vi fik stillet den værste sult. Der-
efter fortsatte vi med at spille indtil
alle klubmestre var fundet. Da var
klokken også blevet 18:15.

Efter en rigtigt god dag med masser
af spændende kampe kunne vinderne
kåres, og præmier til 1. og 2. pladserne
kunne overrækkes. Præmierne var
skænket af Peiter Sport.

Lisbeth og Knud Sørensen

Kaj Kristoffersen

Rie Palsbak

Vinderne blev:

I double Lisbeth og Knud Sørensen.
I damesingle Rie Palsbak
I herresingle Kaj Kristoffersen.
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Weekend sejlads .
Jo for lørdag den 28. og søndag den
29. august skal der være SIF lands-
mesterskab i sejlsport, et prøve arran-
gementet for forsvarsmesterskabet
der skulle afholdes i ugen efter.
Som metrologerne havde lovet ville der
komme vind, og vind kom der, alle-
rede fra morgenstunden, hvor forman-
den for Frederikshavn sejlsports-
udvalg Willy Kristiansen bød velkom-
men med rundstykker og en lille en til
halsen. Vinden begyndte at tage til fra
sydøst og bølgerne blev efterhånden
hvide på toppen. Madpakker til dagens
dont på havet blev smurt, og snart tons-
ede bådene ud på havet.

Masser af vind præger billedet
Hård vind fra sydøst betyder bølger,
høje bølger så weekendens sejladser
blev mere en kamp om at overleve
end trimning af sejl og båd, en besæt-

ning fra yngling oplevede således at
deres madpakker kom sejlende forbi
dem, alt imens de kæmpede med at
få båden på ret køl.

Hvad er det der sker?
Lastbil efter lastbil kører ind på Flådestation Frederikshavn med sejlbåde
på ladet, snart er den største sejlende eskadre i søværnet samlet på flåde-
stationen, 21 sejlfartøjer af typen Folkebåde og Yngling er blevet samlet.

Tekst og Foto: Willy Kristiansen (VBE) & Ole Jensen (SMS)

Småskader opstår når det arbej-
des
En enkelt af sejlerne måtte en tur på
skadestuen for at få lappet en flænge
der opstod da han fik bommen i hove-
det. Sejlere er nogle håre hunde, for
han var frisk til at tage en tørn da
næste sejlads blev skudt i gang.

Der kan også være en dejlig stemning over en sådan sejlads.

I yngling vandt Jørgen Bentsen med
Kurt Rasmussen og Ole Stampe.
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Som det fremgår af billedet var det ikke ligefrem magsvejr.

Der blev også tid til velfærd
Lørdag aften blev grillen tændt og ef-
ter noget godt mad og lidt rødvin gik
snakken og der blev udvekslet mange
gode sejler oplevelser.

Konkurrencerne afgøres
Søndag fortsatte sejladserne for der
skulle jo findes en SIF mester i de 2
bådtyper.
Efter endt SIF mesterskab i sejlsport
må vi fra SIF Frederikshavn sige at
anstrengelserne var det værd, vi lærte
en masse og var godt forberedt til
Forsvarsmesterskabet i ugen efter.
En stor tak til hjælper uden dem var
det ikke mulig at afholde et mester-
skab tak til Flådestationen der bak-
kede os op, vi vandt ikke så meget
men fik ny inspiration til de kommende
mesterskaber hvor vi stiller op igen.

 SIF Frederikshavn sejlsports udvalg

I Folkebåd vandt Peter Ditmar med Lauge Volby og Gunver Carstensen.
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Tilbageblik
Som det vil være alle bekendt, med-
fører det nye forsvarsforlig, at der ikke
længere er behov for en decideret
minelægningskapacitet, og de tre mi-
nelæggere strøg derfor kommando
fredag 22. oktober på Flådestationen
efter henholdsvis 40 og 26 års tjene-
ste, i overværelse af Chefen for Sø-
værnets Operative Kommando, Che-
fen for Søværnets Materielkom-
mando, civile gæster samt skibenes
besætninger.
I den anledning finder jeg det på sin
plads at se lidt tilbage i tiden. I tilslut-
ning til forsvarsforliget i 1989 blev det
besluttet at udflytte søværnets enhe-
der og myndigheder fra Holmen. Den
daværende Mineskibseskadre blev
udflyttet til Flådestation Frederikshavn
i foråret 1992, og 10 år senere blev
eskadrens MCM-enheder flyttet fra
Korsør til Frederikshavn. Eskadren
blev samlet, lige bortset fra de to
miljødivisioner, der fortsat ligger i hen-
holdsvis København og Korsør.

Søværnet får godt materiel
Hvis vi går endnu længere tilbage i tid,
nemlig til enhedernes barndom, så blev
to minelæggere af FALSTER-klassen
bevilget bygget i 1959, og i 1961 blev
yderligere tre enheder bestilt under
”Cost sharing” programmet med
USA. Minelæggeren MØEN, der var
blandt de sidst bestilte, blev bygget her
i Frederikshavn og indgik i flådens tal
29. april 1964. Minelæggeren var her-
med ét af fem krigsskibe udviklet spe-
cielt til udlægning af selvvirkende mi-
ner i farvandsspærringer – den femte
blev leveret til Tyrkiet under navnet
NUSRET og sejler stadig i Middelha-
vet. Set med datidens øjne var mine-
læggerne ganske godt udrustede med
to dobbelte amerikanske 3” kanoner,
der senere blev opgraderede med
beskyttelsesskjolde til pjece-
besætningerne, radarsigte og tilhø-
rende ildledelsesanlæg M/64, der også
fandtes i fregatterne af PEDER
SKRAM-klassen, et, efter tidens må-
lestok, fremragende ildledelsesanlæg.

Minekapaciteten var på 288 selvvir-
kende bundminer på standard mine-
vogne, der tillod skibenes nyudviklede
minelægningssystem at operere auto-
matisk i forhold til indvalgte data.

Skoleskibsfunktionen
Efter kommandostrygning af det hid-
tidige skoleskib ÆGIR i 1967 mang-
lede søværnet et skoleskib til erstat-
ning. Der blev investeret i beboelses-
og undervisningscontainere, der
kunne sættes ind på minedækket af
minelæggerne, men som også ville
kunne udtages ekstremt hurtigt, hvis
der skulle blive akut brug for mine-
lægningskapaciteten. Minelæggeren
MØEN har sammen med minelæg-
geren FYEN været eksponenterne for
skoleskibssejladsen i søværnet efter
ÆGIR oplægning. Talrige er de ka-
detter, konstabelelever og marine-
elever, der i årenes løb er gået igen-
nem disse enheder, hvoraf specielt
MØEN har været skoleskibet. Det
har været medvirkende til at sikre en
høj grad af ensartethed i uddannel-
serne og særligt i kravene til kadetter
i forbindelse med udcheckning til vagt-
chefer.

Kommandostrygning i
Minelæggerne er nu udgået af det danske søværn, og dermed er
et af de våben der var med til at vinde den kolde krig nu væk.
Søværnet råder stadigt over miner, men i et noget reduceret om-
fang.

Tekst: Kommandør Carsten Munk, chef for 3. Eska-
dre.
Foto: Claus Just Gustafsen, KVE og Henning Kristen-
sen, Fototjenesten FSN AAL
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Adoption
Skoleskibet MØEN blev adopteret af
Aalborg kommune august 1976. Det
må konstateres, at der blev skabt et
stærkt sammenhold mellem kommune
og skib. Sagt med andre ord har det
været en særdeles heldig adoption.

Oplægning
MØEN var den sidste af FALSTER-
klassen til at stryge kommando. De
to første, FALSTER og SJÆLLAND,
udgik af flådens tal 1. januar 2000, og
FYEN har, siden kommandostrygning
i 2002, ligget her ved Flådestation Fre-
derikshavn.

Kabelminelæggere
Bygning af kabelminelæggerne af
LINDORMEN-klassen blev autorise-
ret i forsvarsforliget i 1973, og alle-
rede den 16. februar 1978 blev der
hejst kommando i LINDORMEN.
Den 14. juni samme år hejste LOS-
SEN kommando. Hermed havde sø-
værnet fået fuldgyldig erstatning for
gamle kabelminelæggere af LOU-
GEN- og LANGELAND-klassen.
Det var to hypermoderne kabel-
minelæggere med overdækket mine-
dæk, der betød væsentligt forbedrede
forhold for arbejdet med mine-
kablerne. Kabelminelæggerne var
samtidig i stand til at medføre og lægge
op til 60 selvvirkende miner til de min-
dre minefelter.

Lindormen og Lossen i interna-
tionale sammenhænge
Enhederne skulle snart vise sig sær-
deles anvendelige til et helt andet for-
mål. I 1982 stilledes LOSSEN til rå-
dighed for NATOs stående kanal-
styrke, Standing Naval Force Channel
eller STANAVFORCHAN, som
kommandoplatform for styrkechefen.
Dette første forsøg faldt overordent-
ligt heldigt ud, og der har siden været
rift fra andre nationer om at få Dan-
mark til at stille kommandoplatform for
STANAVFORCHAN til rådighed.

I takt med udviklingen og indførelsen
af en ny type kabelkontrolleret mine,
minetype 19, var der ikke længere et
så udtalt behov for en kabellast som
tilfældet var til den gamle type 15. Der
blev puslet med ideen om at indrette
en form for kommandorum i den ek-
sisterende kabellast, og der blev nu
klargjort operationsrum til en styrke-
chef i begge enheder, idet der dog ikke
blev anskaffet fuld udrustning til begge
enheder.

Kabelminelæggeren LINDORMEN
blev adopteret af Åbenrå Kommune
den 18. august 1978, og kabel-
minelæggeren LOSSEN blev adopte-
ret af Sønderborg Kommune samme
dag. I begge tilfælde har der, som for
MØENs vedkommende, været tale
om særdeles velfungerende

gentlige minelæggere
adoptionsforhold, som, efter min op-
fattelse, begge parter har været til-
fredse med, bl.a. ved de mange be-
søg gennem årene. LINDORMEN
besøgte Åbenrå for sidste gang i juni
2003, og LOSSEN har aflagt en fransk
visit i Sønderborg i september måned
dette år. 3. Eskadre sætter stor pris
på den indsats, byerne gennem årene
har gjort for at være gode adoptions-
byer for skibene.

Fremtiden tegner lys, på trods af
de mange oplægninger
Afslutningsvis vil jeg anstændigvis
benytte lejligheden til at gøre opmærk-
som på, at der ikke kun er tale om
tilbagegang for 3. Eskadre. Sammen
med enhederne fra division 33, med
nogle af verdens mest effektive mine-
rydningsfartøjer, ligger eskadrens sidst
tilkomne fartøj, Støtteskibet ABSA-
LON her i Frederikshavn. ABSA-
LON ankom 20. oktober hertil, efter
at søværnet overtog skibet fra Odense
Stålskibsværft dagen forinden. Det er
et skib med fremragende egenskaber,
og vi glæder os til den gradvise ibrug-
tagning af de forskellige komponen-
ter, der skal installeres i løbet af de
kommende ca. 2½ år. Glemmes skal
heller ikke miljøfartøjerne, kongeski-
bet og sejlkutterne.

Alt i alt må jeg derfor konkludere, at
søværnet går en løfterig fremtid i
møde.
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Paraden opstillet på kajen, hele den
hjemmeværende del af 3. Eskadre deltog.

Chefen for 3. Eskadre taler til eskadren og gæsterne

Folk på vej ombord til den sidste reception.

For sidste gang vejrer kommandotegn og fraværs
stander over Møen

Billede
Galleri

Gæsterne lytter til talerne
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Flådestationen og Krudttårnet ønsker
tillykke til de første serviceassistenter,
der er færdiguddannet efter et år på
AMU-Center i Aalborg og praktik på
Flådestationen. De fire første er:

Nye Service assistenter
Tekst: Mette Lund, EMS
Foto: Peter Andersen, Kursuskontoret

De fire nyuddannede serviceassistenter.

Pigerne synes det har været et spæn-
dende år, med mange udfordringer, og
meget anderledes end dagligdagen på
flådestationen.

Køkkenassistent Dorte Stigsen, CAF;
Rengøringsassistent Lillian Christensen, EMS;
Rengøringsassistent Pia Heilmann, EMS;
Rengøringsassistent Kirsten Hansen, EMS.
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Styrken ankommer til Esbjerg
Det var besluttet at skibene skulle
holde weekend i Esbjerg midt i sep-
tember. Vejret viste sig fra sin lidt
mere bidske side, og skibene kom ind
med god tid imellem hver, for vinden
er ikke sådan at spøge med på de
kanter. Det lykkedes dog at få alle ind

Ständiger Einsatzausbildungsverband
der Flotte 2004

Fremmedartet lyder det, men
kort fortalt så er det den tyske
flådes svar på vore egne
DANEX øvelser, i år havde man
valgt at lade DANEX styrken
indgå i den tyske øvelse som
foregik i Nordsøen i september
måned.

Tekst og foto: Claus J. Gustafsen, KVE.

FGS Berlin, det tyske flagskib fik de fleste danske skibe til at ligne
miniaturer

Møens sidste besøg i en dansk provinshavn blev passende festlig

og på plads i den store havn uden no-
gen nævneværdige begivenheder, om
end med nogen forsinkelse.

Flagskibene tager imod byen
De to flagskibe, det tyske FGS Berlin
og det danske, inspektionsskibet Thetis

hold begge arrangementer for gæster
fra byen, som skulle have mulighed for
at møde nogen af de mange marinere
der var på besøg.

Underholdning for besætningerne
I Esbjerg er der masser af aktiviteter
at fornøje sig med, om med hjælp fra
havnens velfærdstjeneste havde styr-
ken da også fået adgang til et par
træningsbaner på Esbjerg stadion, hvor
der kunne holdes intern fodbolds tur-
nering. Ligeledes var der arrangeret
SEF Olympics med de lidt særprægede
maritime discipliner som ”Tovtrækning
mod gummibåd” og ”Bårefræs”.

I disse tider er Antiterror også på
dagsordnen
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Minelæggeren Møen
Thetis havde i løbet af sæsonen sam-
let så mange sejldage sammen at de
fik lov at gå direkte til Frederikshavn
efter weekenden, og Møen kunne så
stå ud i hårdt vejr med Flotilleadmirals-
flaget vejende, og fungere som
kommandoskib for resten af perioden.
En værdig afslutning på godt fyrre års
aktiv tjeneste. At forlade den sidste
danske provinshavn i sin karriere som
kommandoplatform for Søværnets Tak-
tiske Stab.

 Der konkurreres mod uret i disciplinen Bårefræs

 Med så mange skibe i havn, kunne det ikke undgås at der skulle
spilles fodbold

 Tambourkorpset underholdt på kajen

Den lange weekend
Efter at der søndag havde været åbent
hus, fælles gudstjeneste og andre ak-
tiviteter skulle weekenden slutte man-
dag morgen med afgang fra Esbjerg,
der var dog en del af de mindre enhe-
der der valgte at holde ”Lang Week-
end” og blive liggende, da vejret ikke
umiddelbart indbød til velfærds sejlads.
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EKSERCERSKOLEN
Med et tilbageblik på de sidste 25 år
synes jeg jo overhovedet ikke at den
forgangne tid har været statisk.
Jeg mødte på Søværnets Eksercer
Skole i Auderød en kold mandag mor-
gen i januar 1979. Skolen var på
mange måder en omvæltning fra den
beskyttede tilværelse som vi unge
drenge havde levet hjemme i skyg-
gen af mor og far. Grunduddannelsen
til mariner er nok ikke ændret alver-
den siden dengang, det hedder gan-
ske vist ikke maskinpistol model 49
mere, men gevær model 96, men sky-
debane besøgene er der stadigt. El-
lers er det stadigt militær optræden,
sømandskab, idræt og redningsmidler
der optager dagene deroppe i Nord-
sjælland.

PLOTLEDER!
 og hvad ser så det?
Jeg blev taget til plotleder, men der
var ikke nogen der rigtigt vidste hvad
det var, så stor var min forventning
da det blev beskrevet nærmest som
en slags delingsfører. Det viste sig dog
snart at sagerne stod lidt anderledes
til, kurser på Signalskolen og Kamp-
informationsskolen skulle forberede
mig til at sidde på et af de dengang
mange marinedistrikter, eller kyst-
radarstationer. På den tid havde man
Søværnets operative Kommando i
Århus som hovedkvarter, Bornholms
Marinedistrikt på Rytterknægten,
Sundets Marinedistrikt ved Rødvig på
Stevns Storbælts Marinedistrikt på

Flådestation Korsør, Langelands
Marinedistrikt (LAM) på Keldsnor og
som et knopskud Kattegats Marine-
distrikt (KGM) på Flådestation Fre-
derikshavn.

Flådens tal:
Der var under mine første besøg på
Holmen rigtigt mange skibe, der var
dengang mange flere end nu. Vi havde
70 enheder mod de 45 vi har i dag
(Tallene er fra Janes Fighting Ships
og uden marinehjemmeværns enhe-
der).
Flåden er altså siden dengang redu-
ceret med cirka S!, dog er de nye en-

heder der er tilgået blevet større og
på mange punkter også forbedret.

Flådens Leje
Holmen har igennem mange år været
Flådens Leje, og alle i Danmark var
dengang bekendt med Nyboders Gule
Længer hvor Holmens faste stab bo-
ede. I dag er man fra beboerside ved
at forsøge at købe Nyboder, og Hol-
men? Ja store dele af Holmen er i dag
civile skoler og man føler sommeti-
der at man er på udstilling hvis man
bevæger sig rundt i uniform derinde.
Holmen hvor stort set alle skibene
dengang hørte hjemme, er nu kun en

Dengang og nu
Et forsvar i forandring, læser og hører man ofte i denne tid, er
det fordi det igennem de sidste mange år da har været statisk?

Tekst chefsergent Claus Gustafsen, KVE
Billeder fra Fjernkendingskursus

Auderød, et sted hvor de fleste af de nuværende militære ansatte i søværnet er
mødt for at trække i trøjen, nu snart en saga blot.
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skygge af sig selv, mens Korsør der
dengang var en mindre arbejdsplads i
dag er blevet en aktiv og travl flåde-
station. Frederikshavn er også blevet
væsentligt mere aktiv hvad skibe an-
går, Inspektionsskibseskadren var den
første der flyttede ind og siden hen er
både 3. og 5. eskadre fulgt med.

Sammenlægninger og reduktio-
ner.
Flådestation Grønnedal er nu blevet
til Marinestation på linje med Holmen,
med de dermed reducerede krav til
støttemuligheder, men Grønlands
Kommando er dog stadigt meget lig
sig selv, på Færøerne er der imidlertid
sket en sammenlægning med
flyvevåbnets radar station i Mørke-
dal. Og en fælles materieltjeneste er
også at spore ude i kulissen.

Øvelsesaktiviteter
I mange år var der nogle faste øvel-
ser som flåden havde, eller deltog i,
navne som BRIGHT HORIZON,
BOTANY BAY, BLUE HARRIER
og BOLD GAME var fast inventar i
samtalerne, og STANDING NAVAL
FORCE ATLANTIC, STANDING
NAVAL FORCE CHANNEL samt
JOINT MARITIME COURSE var
heller ikke ukendt. Af dem er der stort
set kun STANDING NAVAL
FORCE ATLANTIC tilbage, STAN-

DING NAVAL FORCE CHANNEL
har skiftet navn til MINE COUNTER
MEASSURES FORCE NORTH da
operationsområdet nu er ændret. De
andre øvelser er stort set væk, eller
sammenlagt. BLUE HARRIER og
BOLD GAME er nu blevet til BLUE
GAME og indeholder både torpedo-
båds øvelser og minerydning.

Øvelser i invasionsforsvar i Sundet og
Østersøen er stort set væk, mens an-
dre typer af øvelser er dukket op, som
evakuering af civile fra krigs og krise
områder (NONCOMBATTANT
EVACUATION OPERATIONS).

Udenrigstjeneste
Da jeg i sin tid startede i søværnet var
udenrigstjeneste noget der var forbe-
holdt de få, fortrinsvis officerer fra

orlogskaptajn og opefter, men nogle
få andre var der dog. Skibene besøgte
jævnligt de omkringliggende lande,
primært de andre NATO lande, men
også Sverige og ind i mellem Polen
eller endog Sovjetunionen! USA og
Canada var sjældne på listen over
besøgte steder, men det skete dog at
et inspektionsskib listede til Canada
når de alligevel var på Grønland.
I de senere år er der blevet lagt en
del lande til på besøgslisten for ski-
bene, Sydafrika, Malaysia og Dansk
Vestindien har stået på
inspektionsskibenes liste, Bahrain,
Kuwait, De Forenede Emirater, Saudi
Arabien, Italien, Tyrkiet og USA har
haft besøg af korvetter der også har
lagt vejen forbi Dansk Vestindien, li-
gesom også en Ubåd har besøgt lande
i Middelhavet og den Persiske Golf.
Enheder af Flyvefisken klassen har
været på job i Middelhavet og Adria-

terhavet. Den Mobile Base nåede at
komme en tur til Balkan som en del
af KFOR inden de blev nedlagt, og
Den Mobile Logistik afdeling har væ-
ret i Gibraltar området.
Personel fra Søværnet har suppleret
de andre værn med folk til tjeneste i
land. Tidligere var det ene frivillige i
FN tjeneste, men i dag er det også
udkommanderet personel til stillinger
der ikke ligner søværnets dagligdag.

Holmen har endnu i dag ind imellem besøg af flåden.

Holmen i endnu ældre tid med panserskibet Peder Skram og
artilleriskibet Niels Juel.
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Fakta:
Vi har i de sidste 25 år udfaset følgende 12 skibsklasser:
Peder Skram-klassen; Triton-klassen; Hvidbjørnen-klassen; Beskytteren-klas-
sen; Mågen-klassen; Teisten-klassen; Søløven-klassen; Willemoes-klassen;
Daphne-klassen; Sund-klassen; Delfinen-klassen og Narhvalen-klassen.

Vi har reduceret fra fire flådestationer og fra fem marinedistrikter til to hver.

Vi har omdøbt og sammenlagt tjenestesteder.

Inden bladet når ud til læserne er der yderligere forsvundet fire skibsklasser,
nemlig Falster-klassen; Lindormen-klassen; Kronborg-klassen og Tumleren-
klassen, men det er en udløber af det nye forsvarsforlig og skal vel ikke reg-
nes som en del af de foregående 25 år.

Ændringer på vej.
Og nu skal vi så indstille os på at det hidtil så statiske forsvar skal til at ændres og være mere fleksibelt, vi skal være
omstillingsparate! Har vi da været totalt statiske i de sidste mange år?

Det tror jeg vi er mange der ikke føler at vi har været! Og det tror jeg heller ikke at vi kommer til at være i fremtiden,
der sker meget nyt, og vi skal nok få omstillet os til at kunne klare de nye opgaver.

Inspektionsskibe af Hvidbjørnklassen, bygget på
baggrund af Hans Hedtoft forliset i 1959 gjorde
tjeneste i tre årtier.

Maagen klassen har tjent søværnet i over 30 år, og
Maagen er nu lystyacht i Caribien og Mallemukken
har æren af at være det første danske orlogsskib der er
overgivet til en anden marine, nemlig til Estland hvor
den gør tjeneste som ATHI.

Triton klassen, kendt og elsket som Spagetti bådene,
gjorde tjeneste i mere end 25 år.

Peder Skram klassen var i en periode Danmarks
bidrag til NATO’s stående atlanterhavsstyrke.



KRUDTTÅRNET 21

Redaktionen udlodder 1 flaske god rødvin til vinderen af krydsords opgaven.
Besvarelser skal være redaktionen ihænde senest 17. december. Ved flere
rigtige løsninger trækkes der lod.
Redaktionens medlemmer samt OK D.Nepper, AIS må ikke deltage.

      Stort kørekort ?
GRØNs KØRESKOLE er blevet godkendt udbyder af AMU
uddannelser og kan nu også tilbyde chaufføruddannelser.

* LASTBIL
* ANHÆNGER
* BUS
* TAXA ERHVERV
* HVIDT KVALIFIKATIONSBEVIS
* BLÅT KVALIFIKATIONSBEVIS
* CHAUFFØRUDDANNELSER

Undervisningen foregår på et af Nordjyllands mest moderne køretekniske
Anlæg, hvor det også vil være muligt at få trænet dine reaktionsevner på
glatførebane. Teori- og kørselsundervisning når DU har tid!
Ring og få et uforpligtigende tilbud.

GRØNS
KØRESKOLE

Jørn Grøn * Kjeldgårdsvej 4 * 9300 Sæby *  Tlf 9846 7888 *  Mobil 4026 7989
www.grons.dk * info@grons.dk
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Personelnyt
Tilgang

1.september
Bjarne E. Nielsen tilgået TKA-VTS
som maler

1.september
MSPC VB B. Hemmingsen tilgået
STA BSK HVE fra 3.Esk

6.september
OS Rolf Kennet Strand Engsvang til-
gået AIS fra 5.Esk

13.september
KL Jann R. Jensen tilgået HVS fra
3.esk

1.oktober
MOKS Jimmy I .Jensen tilgået HVS
fra 5.Esk

1.oktober
RTLG-2 M. Diernæs tilgået STA INF
fra JDR

8.oktober
MOKS SA C.R. Hansen tilgået STA
INF fra 1.Esk

1.november
Søren T. Rasmussen tilgået TKA-
VTS som maler

1.januar
KK S. Petersen tilgår STA fra 5.Esk

Afgang

11.september
OS MP F. Noer afgået STA VIS til
DANILOG

13.september
KL Morten Nielsen afgået HVS til
3.Esk

30.september
OME-2 R.M.B. Larsen hjemsendt fra
STA BSK TPE

30.september
RTLG-2 K.R. Jensen hjemsendt fra
STA INF

30.september
RLG-1 W.M. Lorentzen hjemsendt
fra STA INF

30.september
Maler Frede K. Jensen afgået TKA
VTS med pension

30.september
Elev Cent H.C. Kristensen udlært fra
TKA SMS

8.oktober
Elev Brian H. Hansen udlært fra TKA
ETS

11.oktober
MOKS MP M. Poulsen afgået STA
VIS til DANILOG

15.oktober
Elev Jacob B. Højbjerg udlært fra
TKA SMS

18.oktober
MSPC Hans Henrik Johansen afgået
HVS til 1.Esk

25.oktober
MOKS MP J.L. Johansen afgået STA
VIS til DANILOG

1.november
MSPC MP B.F. Jallov afgået STA
VIS til JHNSG,DA

1.november
OS Henrik Corfixen Knudsen afgået
AIS til 3.Esk

30.november
KK Chris T. Sørensen afgår SRS med
pension

31.december
KK K.T. Madsen hjemsendes fra
STA

31.december
ME E. Block  hjemsendes fra TKA
VKO ÅBK

Andet

4.september
Rengøringsassistent Alice Volke, STA
EMS, 25 års jubilæum

4.oktober
CSG B. Johnsen, ADA PME, for-
tjenstmedalje i sølv

12.november
OK P.E. Thyland, STA VIS, 40 års
jubilæum
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