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Tekst CSG Erling Nielsen.
Foto via H. L. Hansen.

For 29. år i træk blev Gunnar Nu pri-
sen uddelt den 22. oktober. Prisen var
på kr.350.000, og blev delt mellem 12
af de nominerede, der hver modtog
et stort legat..
Årets Idrætsprofil blev OL-guld-
vinderen Eskild Ebbesen, der modtog
25.000 kr. Det samme modtog Hen-
rik Legård Hansen - bedre kendt som
HL fra Søværnets Sergent- og Re-
serveofficersskole. HL var den ene-
ste nominerede idrætsleder der kom
igennem nåleøjet, og fik del i det flotte
legat. De 10 øvrige modtagere er alle
kendte idrætsstjerner under Team
Danmark.

Overrækkelsen fandt sted ved en stor-
stilet fest på Aller Press i Valby, hvor
justitsminister Lene Espersen holdt
festtalen. Don Ø var der, Michael
Laudrup var der, det samme var også
en gammel kending fra Frederiks-
havn, den navnkundige Harald Niel-
sen, der overrakte legaterne, så det
kan nok være, at vores ven fra ser-
gentskolen var kommet i fornemt sel-
skab.

Harald Nielsen udtalte i forbindelse
med overrækkelsen, at det var da-
merne i Sæbys 1. divisionshold i ba-
sketball, der havde indstillet HL til pri-
sen. Pigerne havde skrevet et even-
tyr om HL, der som bare 18-årig for
27 år siden var med til at stifte klub-
ben. Eventyret sluttede med en op-

remsning af alt det HL har bedrevet,
indtil han for 11 år siden overtog for-
mandsposten i klubben. Pigerne be-
skrev endvidere det utrolige energi-
bundt som HL er. Hvordan han ud-
over at pleje sin familie, sit job som
seniorsergent i Søværnet også kan
overkomme lederarbejde, træner-

Navnkundige ”Guld” Harald har netop overrakt medaljen som kendetegn på den
flotte pris, som HL var blevet tildelt på grund af sin store frivillige indsats som
idrætsleder i Sæby Basketball Club.

gerningen, diverse bestyrelsesposter,
dommerhverv og meget mere. Pi-
gerne skrev til sidst i deres indstilling,
at HL er den mest energiske mand de
nogensinde har mødt - og så har han
over i købet et smittende godt humør,
der gør ham vellidt blandt alle.

HL indrømmer at han er stolt over at

være tildelt legatet. Det samme er fa-
milien, der alle var med til overræk-
kelsen - der er dog et lille minus, idet
HL´s kone ikke helt kan nikke gen-
kendende til de flotte ord, der blev
hæftet på HL - specielt det med at
være ihærdig, for hun har vist som de
fleste andre kvinder en lang liste over

Flådemand
                       tildelt fornem pris

opgaver, der mangler at blive løst…
Datteren derimod har kun ros til sin
far - og det mangler da bare, for hun
var selv med til at indstille ham til pri-
sen. De to har nemlig begge basket-
ball som hobby, for selv om hun bor i
Aalborg, så kører hun troligt til Sæby
3 gange om ugen og træner under sin
far på klubbens 1.divisionshold.

Seniorsergent fra sergent-
skolen fik som eneste idræts-
leder den fornemme Gunnar
Nu idrætspris blandt mange
hotte navne.
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Fint besøg i koldt og Blæsende
vejr
På en kold og blæsende morgen kunne
besætningen og gæsterne tage opstil-
ling på kajen, hvor dagen så startede
med lidt øvelse på paraden inden gæ-
sterne kom, og vinden nåede da også
flere gange at drille ved at blæse huen
af nogen af Tamburkorpsets medlem-
mer, ligesom det opstillede telt rystede
godt i vinden.
Ikke mindre end tre admiraler var
mødt frem; Chefen for Søværnets
Operative Kommando, chefen for
Søværnets Materiel Kommando og
chefen for Søværnets Taktiske Stab
sammen med en generalmajor fra
både hæren og flyvevåbnet.

Kommandoen hejses.
Chefen for Søværnets Operative
Kommando talte til besætning og gæ-
ster efter at have modtaget paraden.
Da admiralen sluttede sin tale kunne
de fremmødte nu se at kommando-
tegnet gled til tops på Absalons mast
for første gang. Efter selve ceremo-
nien blev der holdt en reception
ombord på skibet.

Januars opgaver
I starten af januar havde skib og be-
sætning travlt med at få afprøvet last-
ning og losning af tunge køretøjer, der
var pansrede mandskabsvogne, am-
bulancer og en Leopard kampvogn der
skulle ind og ud. Efter kommando-
hejsningen var det tid til at få afprø-
vet hovedmaskiner og sikkerhed til
søs. Skib og besætning kan nu bryste
sig af at have bestået søværnets krav

Absalon hejser
kommando

Søværnets nyeste enhed, det fleksible støtteskib
L 16 Absalon hejste den 10 januar for første
gang kommando.

Tekst og foto: Claus Gustafsen, KVE

Chefen for Søværnets Operative Kommando skridter fronten af

til at sejle til søs, med henblik på
havaribekæmpelse og i sidste instans
bjærgnings rulle.
Efter disse kontroller er Absalon nu
sejlet ud i Atlanten for at afprøve ski-
bets egenskaber i dårligt vejr, høje
bølger samt både koldt og varmt vejr.
I forbindelse med disse test skal ski-
bet samtidigt vises frem i Canada,
USA, Portugal samt England og
Norge.

Under opholdet på flådestationen har besætningen haft mange forskellige
køretøjer ombord

Kommandotegnet vejrer nu over
søværnets største skib
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Dag 1, tirsdag d. 5. oktober 2004
afrejsen.
Tirsdag morgen afleverede pilot Ca-
milla og hendes bagved siddende co-
driver Marius mig uden for Radisson
Hotel i Frederikshavn, hvor det før-
ste blad (Steen) i trekløveret af
grønlandfarerne allerede havde meldt
sin ankomst. Jeg tog pænt afsked med
piloten, hvorimod det kneb lidt mere
med co-driverens interesse, idet han
havde henlagt sin opmærksomhed på
en forbipasserende rendegraver ude
på E45. Det 3. og sidste blad (Finn)
af trekløveret blev samlet op i Sæby.

Militær transport
Efter ankomsten til Flyvestation Aal-
borg mødtes vi med de andre 34
forsvarskæmpende, som ventede ude
foran terminalen for check-in. Efter
succesfuld check-in med udlevering
af bl.a. ørepropper, eskorteredes vi i
militær bus ud til MILFLIGHT GL-
1319 C130J Herkules. Et overra-
skende syn ventede mig. Flyets ind-
retning mindede om alt andet end en
luksuscharterrejse. Ved siden af hin-
anden, i 4 lange rækker på en slags
båre lignende bænke og med net som

ryglæn. Under loftet hang tusindvis af
kabler til frit udsyn hæftet sammen
med utallige kabelbindere. Længst
nede var alt godset til skibene, Grøn-
lands Kommando og bagage stuvet
sammen på 3 fly paller.

Komplekst toiletbesøg.
Langsomt efter en times hård kamp
sneg panikken sig ind i mig, jeg skulle
på wc. Længe havde jeg studeret en
plastickurv med et forhæng som af-
skærmning fra de andres bevågenhed,
men jeg ville nødigt være den første
ud af 41 mennesker, som skulle på wc,
og hvordan skulle det egentligt
foregå? Til sidst kapitulerede jeg og
bankede sidemanden på benene, sam-
tidig med at jeg pillede ørepropperne
ud af hovedet. ”Hvor går man på toi-
lettet”, råbte jeg, udmærket godt klar
over, hvor det kunne lade sig gøre,
men egentlig håbede ikke var rigtigt.
”Bare gå ned bag godset bagerst i
flyet, der findes også et wc med for-
hæng”, skreg han tilbage tydelig hæm-
met af den overdøvende larm fra
maskinen. En sten lettede fra mit
hjerte endeligt et toilet uden tilskuere.

Turen går videre
Efter 3½ time i luften og 2 timers
mellemlanding og tankning, satte vi
kursen mod Narsarsuaq. I mellemti-
den var vejret klaret op og endelig
mødte vi Grønland og hvilket syn, sol-
beskinnede isskosser flød rundt midt i
Danmark Strædet med den hvide top
og det lysegrønne genskær fra
skossens bund i stærk kontrast med
det dybblå vand. Golde mørke fjelde
med små lommer fyldte med frisk klar
vand fantastisk!!!.
Kl. 18:30 dansk tid dvs. 14:30 lokal tid
satte vi endelig fødderne på grøn-
landsk jord. Hjertet havde i øvrigt lige
galopperet 10 min. forinden, da flyet,
som blev styret af en ny ung pilot, la-
vede en ”Sarajevolanding”. Vejrfor-
holdene var perfekte og derfor ide-
elle med lidt øvelse. Men, da man ikke
informerer omkring en sådan ma-
nøvre, bliver man noget forskrækket,
ja, faktisk rædselsslagen. En
Sarajevolanding består af hurtig lan-
ding under dårlige vejrforhold eller i
krigszoner, hvor beskydning er oplagt.
Man dumper derfor flyet med split-
sekunder i højde niveau, hvor det an-

Rejsedagbog  1. del

5. – 13. oktober 2004 var Finn Bang, Steen
Lindballe og Allan Jensen  fra Flådesta-
tion Frederikshavn på Tur til Grønnedal

Tekst og fotos, Allan Jensen, lagersektionen,
teksten er forkortet af redaktionen.
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befales at lagkager ikke bør være ind-
taget lige forinden.

De næste 45 minutter fra Narsarsuaq
med S-61 helikopter, med udsyn mod
nord ud over indlandsisen så langt øjet
kunne række, og de afsluttende glet-
scher med de meter dybe spalter ned
mod utallige fjorde fra helikopterens
venstre side mod syd - satte vi kursen
mod Grønnedal (Kangilinnguit). De
første 20 minutter fløj vi hen over fjel-
dene, mens den sidste del blev fløjet
mellem fjeldene, jeg kan næppe be-
skrive dette med ord. Med fornem-
melsen af, at ved en håndsudrækning
at kunne berøre fjeldene og de lø-
bende moskusokser under helikopte-
ren er…….håber I fornemmer det.
Efter ankomst blev trekløveret på
behørig vis kørt rundt af Thomas for
praktisk rundvisning. Aftensmaden
stod på boller i karry, og herefter
havde de mange indtryk sat sine spor,
og jeg gik allerede i seng ved 20:00
tiden.

Dag 2, onsdag d. 6. oktober 2004
Kl. 07:00 altid militær præcis bankede
Lindballe på døren og sammen tra-
skede vi over til kostforplejningen, hvor
det dejligste morgenbrød ventede os.
Finn, som i øvrigt ønsker at tabe sig,

havde knap nok tid til at hilse på eller
rettere sagt, havde så meget pålæg på
sine rundstykker, at hans udsyn tyde-
ligt var spærret.
Mens vi spiste opdagede vi ”Agpa”
og ”Agdlek”, som vi 12 timer forin-
den havde taget afsked med i
Narsarsuaq, sejle ind gennem Arsuk
fjord til Grønnedal med resten af vo-
res gods samt bagage. Efterfølgende
gik vi gang med vores respektive op-
gaver og involverede os samtidig i, nu
når lejligheden bød sig, at instruere
forsynings befalingsmændene fra
”Agpa” og ”Agdlek” omkring proce-
duren vedrørende returnering af for-
syninger til Flådestation Frederiks-
havn. I samme åndedrag hjalp vi til
med modtagelse af godset og baga-
gen fra borde.

Dag 3, torsdag d. 7. oktober 2004
Gårdagens arbejde vedrørende udfær-
digelse af diverse transport-
dokumenter skulle afsluttes og med
færdigpakning af returmateriellet var
der snart også en arbejdsopgave min-
dre. Før middag nåede vi lige at titte
ind til Søopmålingen, hvor bådene
SKA 11 og SKA 12 via et skinne-
system i kæmpemæssige vugger var
transporteret op i Grønnedals største
bygning, kaldet katedralen.

På tur til Ivigtut
Men, luften og os havde brug for hin-
anden denne dag, hvorpå vi besluttede
at spadsere ud til den nedlagte kryolit
mineby Ivittuut eller spøgelsesbyen
om I vil, som ligger 5 km syd fra
Grønnedal. Langs fjeldsiderne ad
grusvej traskede vi derudaf med en
svag brise lige i hovedet. Undervejs
gjorde vi flere sjove iagttagelser. Bl.a.
dyrkes der lerdueskydning samt skyd-
ning til måls med 12,7ér fra skibene
på en 6 mm tyk jernplade placeret på
fjeldsiden 40 meter over havoverfla-
den. Pladen var gennemhullet som en
si. Efter en times gåtur nåede vi frem
til spøgelsesbyen, som lå faldefærdigt
hen. Tidligere tids velstand og storhed
var trods mangel på vedligeholdelse
ikke til at tage fejl af. Kæmpe træ-
villaer med balkoner, udskæringer og
sprossevinduer bar tydelig præg af
moder naturs stærke kræfter på disse
breddegrader. Nysgerrigheden var
stor og flere af bygningerne skulle
selvfølgelig derfor også lige gennem-
synes.

Dag 4, fredag d. 8. oktober 2004
Efter indtagelse af den sædvanlige
herlige morgenbuffet med hjemme-
bagt, varmt rugbrød, franskbrød og
rundstykker, der langtfra minder om
de luftkasteller/inflationslignende brød
vi fortærer mange steder i Danmark,
vandrede vi ned til Thomas, Torsten
og Dorthe i speditionen.
Klokken var kun 07:50, så ingen var

Passagerer behandles mere som gods i et Herkules fly

Det er en anden byggestil end vi er
vant til
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endnu mødt og godt det samme. For
lige neden for fødderne af os hoppede
en lille snehare rundt og ledte efter
mad.

Kontakt med de lokale
I dag var dagen, vi skulle på fjeld-
vandring med fiskestænger i bagagen,
de 4 ”ekspeditionsmedlemmer” Lind-
balle, Finn, Tim og jeg drog nord over
ud til laksehytten 1 times gang fra
Grønnedal. Hvorfor militærstøvler er
praktiske, forstod jeg efter bare 15
min. vandring over dette uslebne land-
skab, hvor anklerne for længst havde
været på operationsbordet hvis de
havde været iført lærredssko. Op og
ned af fjeldene fortsatte holdet indtil,
Bare 60 meter skråt til højre længere
fremme stod 3 store lodne moskus-
okser, som skulle passeres. God daw´
mand øksskaft, hvordan grejede vi lige
dette. Stille stod vi alle 7 og betrag-
tede hinanden. Kors hvor er I grimme,
tænkte jeg, ja, moskusokserne altså.
Om de hørte mine tanker forbliver
usagt, men langsomt trak de sammen
i en halvbueformation, der langt fra
mindede om en invitation til hyggeligt
samvær. ”Ikke godt, ikke godt”, hørte
jeg Finn hviske til sig selv, og lang-
somt trak vi automatisk længere bag-
læns dvs. venstre om den sti, vi fulgte

ned mod Laksepyntens kant. Snerten
af, at dette her kunne blive trængt
havde strejfet mine tanker, men hel-
digvis ønskede de også remis denne
eftermiddag og trak selv i defensiven.
Ekspeditionen fortsatte, stadig med de
3 moskusoksers øjne hvilende i nak-
ken, med den fornemmelse, at vi lige
lukt var på vej ind i moskusoksens
baghave, men spændingen udeblev og
heldigvis da.

Storfiskerne slår til
Fulde af optimisme hev vi det lånte
fiskegrej frem, og med hver sin fiske-
stang i hånden kastede vi forfanget i
vandet og ventede i spænding. Vi ven-

Der kan være mange ting i sådan en container

tede, ventede og til sidst ventede, in-
tet skete. Efter en times fiskeri og til-
sammen ca. 308 udkast af fiskesnøre
senere, hvor der gik mere sport i,
hvem der kunne kaste længst med
forfang end egentlig fange fisk, kon-
staterede jeg lidt skuffet: Der findes
ikke fisk på Grønland, desværre. Ef-
ter lidt varme i hytten og 2 kopper kaffe
senere vendte vi snuden hjemad, hvor
vi på Thomas´ foranledning var invi-
teret til middag i sergentmessen. Hvad
der lige præcist foregår på en sådan
banket er militært fortroligt og må der-
for som bekendt hverken publiceres
eller mailes af sikkerhedspolitiske år-
sager. Så, Gud bevare Danmark !!

Selv et stort fly synes lille med Grønland som baggrund
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Dronningestien ved
Bangsbo Fort

Som det nok er nogle bekendt blev der i foråret 2004 åbnet en sti fra Pikkerbakken
til toppen af bakken sydøst for KGM. Det er ulejligheden værd at tage en tur af
stien og på denne spadseretur (den tager 2 timer frem og tilbage) møder vi flere
interessante anlæg.

Tekst og foto: Bangsbofortguide Benny Larsen

Kort gengivet med tilladelse af Kenneth Kristensen

Dronningestien starter ved udsigtspunktet på Pikkerbakken
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Skoven ryddes
Efter at der er blevet fældet på top-
pen af bakken er der endnu flere bun-
kere der er dukket frem. Ikke mindst
er udsigten blevet formidabel, og jeg
siger, til de gæster jeg om sommeren
viser rundt på fortet, at vi her har en
af de bedste udsigter i Danmark. Ud-
sigten er efter rydningen ikke blevet
dårligere, tvært imod er den blevet
mange gange bedre. Vi venter kun på
at de sidste træer bliver fældet og ter-
rænet bliver renset og gjort i stand
efter de tunge skovmaskiner.

De gamle tyske bygningsværker
For at begynde fra Pikkerbakken er
det første man møder den gamle Ty-
ske Untergruppenkommando bunker
(Nr. 8). Det var herfra at luftforsvaret
af Frederikshavn blev dirigeret.
Kommandobunkeren er fuldt synlig,
men de 2 mandskabsbunkere (Nr. 9 og

10) er skjult i skoven til højre for stien.
Kommandobunkeren er den dag i dag
fuldt udstyret som kommandobunker.
Følger man stien er det næste man
støder på, til højre for stien, er en
luftværnsbunker (Nr. 11) hvor der på top-
pen var monteret en 20 eller 37 mm
FLAK kanon. Nede i bunkeren var
der mandskabsrum og ammunitions-
rum. Til venstre skråt overfor ligger
en mandskabsbunker (Nr. 22).

Turen går opad
Videre ad stien kommer vi til den før-
ste af 3 kanonbunkere (Nr. 25). De har
alle 3 hver en 15 cm kanon fra artilleri-
skibet Niels Juel. Inden vi går ned
foran kanonen passerer vi til venstre

den tilhørende mandskabsbunker (Nr.

24).
På vejen til den næste kanonbunker
passerer vi 2 mandskabsbunker(Nr. 26

og 27) og lidt længere oppe ad bakken
bag kanonbunkeren ses en ammuni-
tionsbunker (Nr. 13), og lidt syd derfor
radarbunkeren (Nr. 14) der sammen med
1 mandskabsbunker (Nr. 15) udgjorde
radarstationen Freiburg.
Så er vi kommet til den midterste
kanonbunker (Nr. 28) og vi går videre til
den sydligste og på vejen passerer vi
en sti op ad skrænten til den sydligste
mandskabsbunker (Nr. 29). Vi er nu nået
til den sydligste kanonbunker (Nr. 30), og
skal op ad skrænten for at komme op
til det tidligere 40mm batteri (opstillet
af søværnet). På vejen op kan vi til
venstre i en slugt se en stor træport.
Det er den tidligere lyskastergarage,
hvor lyskasteren stod når den ikke var
i brug. Bunkeren består af 2 væge og
tag af beton, meden de 2 andre sider
var træporte.

Sikke en udsigt
Nu er vi nået til toppen og kan se re-
sterne af dette 40 mm batteri og nyde
en udsigt næsten horisonten rundt.
Selv om det er en tur på ca. 2 timer
og at det kræver at man er nogenlunde
til bens er det så absolut anstrengel-
serne værd. Jeg håber at vi ses på
bakken til sommer, da der er meget
mere interessant at fortælle om for-
tets historie og anvendelse.

Numrene henviser til kortet over
området.(se side 10)

Nedgang til Kommandobunkeren

Bunker 11 ryddet for træer

Bunker 14 med fantastisk udsigt

Bunker 26 delvist frilagt

den midterste kanonbunker
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I sidste nummer af Krudttårnet var der en krydsord, hvor
vi udgav en flaske vin til en korrekt løsning. Vi fik knap
20 korrekte svar, så Annemette måtte lege Lykkens Gud-
inde og trække en heldig vinder.
Den heldige var Bådsmand Frank Larsen fra isbryderen
Danbjørn.

Krydsords resultat

Frank modtager en flaske vin
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Eskadrechefens tale ve

Kære ubådsbesætninger.

Siden 1909, hvor den første dan-
ske undervandsbåd DYKKEREN
indgik i Flådens tal, har under-
vandsbåde været en vigtig be-
standdel af Søværnet.

Ubådene indgik under Den 1. Ver-
denskrig som en vigtig del af
sikringsstyrken og blev placeret
i Øresund og Storebælt. Ubådene
udgjorde således en vigtig del af
Regeringens krisestyring.

Efter krigen blev det danske
ubådsvåben prioriteret og yderli-
gere opbygget og bestod i 1916
af 10 undervandsbåde. I 1927 nå-
ede antallet af undervandsbåde op
på 16 enheder.

I løbet af 1930’erne blev antallet
af undervandsbåde, af økonomi-
ske årsager, imidlertid reduceret
til 7 operative enheder og enkelte
reserve både. Dette var ligeledes
styrkeantallet ved udbruddet af
Den 2. Verdenskrig, hvor ubådene
efter Besættelsen blev samlet på
Holmen.

29 AUG 1943 blev de danske un-

dervandsbåde, i lighed med en
stor del af den øvrige flåde, sæn-
ket af egne besætninger på Hol-
men for ikke at falde i Besættelse-
smagtens hænder. Efter krigen lå
de danske ubåde som vrag på
Holmen, indtil det i 1946 blev be-
sluttet at leje 3 engelske ubåde.

Disse undervandsbåde blev efter-
følgende i perioden 1955 til 1958
erstattet af 3 danskbyggede un-
dervandsbåde, DELFINEN-klas-
sen, med yderligere tilgang af en
ubåd af samme klasse i 1964.
Ubådsvåbnet blev i 1969/70 yder-
ligere forstærket ved tilgangen af
2 danskbyggede, men tysk-
designede ubåde, nemlig NAR-
HVALEN-klassen, således at det
samlede antal undervandsbåde nu
var oppe på 6 ubåde.

Dette antal forblev uændret indtil
begyndelsen af 80’erne, hvor de-
batten omkring nye undervands-
både begyndte.

Ved flere lejligheder op gennem
80’erne og 90’erne og i forbin-
delse med Forsvarsforlig har

ubådene været til diskussion,
ikke mindst nødvendigheden af
anskaffelse af nye undervands-
både til Søværnet.

Denne diskussion medførte i
1988, i forbindelse med udfasning
af DELFINEN-kl., at Søværnet i
stedet for køb af nye ubåde købte
3 brugte undervandsbåde i Norge,
hvoraf ubåden SPRINGEREN og
SÆLEN indtil i dag har været fuldt
operative selvom de har nået en
alder på 40 år.

Med henblik på at sikre udviklin-
gen og fremtiden inden for ubåds-
våbnet blev en nyere svensk
ubåd, undervandsbåden KRON-
BORG, i forbindelse med det se-
neste Forsvarsforlig anskaffet i
2001. Forliget bestemte tillige at
Søværnet kun skulle have 3 ope-
rative undervandsbåde, det lave-
ste antal siden 1913.

Vi var nu nede på et absolut mini-
mum af ubåde og troede ikke vi
kunne komme længere ned.

Admiraler, ærede gæster, mine damer og herrer.
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ed 5. eskadres lukning

Det kunne vi og det er derfor vi
er her idag!

I 95 år har Danmark opereret med
undervandsbåde, som en naturlig
del af et velbalanceret søforsvar
til imødegåelse af trusler fra såvel
over som under havets overflade.

Under og efter Den Kolde Krig var
ubådene i forreste linie, som vig-
tige efterretnings-indhentende
enheder i blandt andet Østersøen.
Efter Murens fald skiftede For-
svaret og Søværnet fokus til In-
ternational Operationer, hvilket
har bragt danske undervandsbåde
så langt som til Middelhavet i flere
omgange samt til Den Persiske
Golf i Operation IRAQI
FREEDOM i 2003, som et vigtigt
udenrigspolitisk og militært red-
skab for Regeringens krise-
styring.

Med det nye Forsvarsforlig har
politikerne fravalgt ubåds-
kapaciteten! Ikke fordi kapacite-
ten var unødvendig. MEN fordi en
investering på 4 mia. kr. i nye un-

dervandsbåde blev vurderet for
dyr.

Jeg ved, at jeg ikke er ene om at
mene at beslutningen var forkert
og uden visioner, men beslutnin-
gen er taget og står ikke til at
ændre!

Det er således en rørstrømsk an-
ledning, der bringer os sammen
her i dag. Nemlig ubådsvåbnets
og eskadrens nedlæggelse.

Søværnet vil efter i dag ikke være
det samme, idet en dimension i
Søværnets kapaciteter fjernes.
Søværnet vil i fremtiden mangle
evnen til at operere og kæmpe
under havets overflade.

Et lille lyspunkt er der trods alt,
idet Søværnets Frømandskorps,
der har været en del af eskadren,
overlever som selvstændig myn-
dighed og endda materiel- og
personelmæssigt forstærkes.

Til jer professionelle og brave
ubådsfolk med de springende del-
finer på brystet, vil jeg sige:

I kan være stolte af jeres indsats
for Danmark, Forsvaret og Søvær-
net! Bær delfinerne med stolthed
hvor end I kommer hen. Husk at
selvom vi i dag stryger komman-
doen på de sidste to operative
undervandsbåde i søværnet, har
vi haft det privilegium at sejle
ubåd, et privilegium som perso-
nellet i Forsvaret og Søværnet i
fremtiden ikke vil få tilbudt.

Det var så det, vi tilhører nu kun
historien og en epoke i Søværnet
er slut..

Claxon-hornet har lydt for sidste
gang, og vi er dykket ud!

”Lykkelig er den der ikke sørger
over hvad han mangler, men glæ-
der sig over hvad han har!”

Vi har stadig et søværn og et job!

Held & Lykke i det nye søværn.

Tak for jeres indsats, den kan I
være stolte over.

Tekst:Kommandørkaptajn Steen E.Petersen, chef for 5.eskadre
Foto:Claus J.Gustafsen, KVE

25. november 2004
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Billede
Galleri
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Den første danske ubåd, DYKKEREN, blev bygget i Italien og hejste kommando 5. oktober 1909, og snart fulgte flere
efter

Indledningsvis blev ubåde anskaffet til at indgå i forsvaret af København og de tilstødende farvandsområder. Men i
takt med forbedret teknik i efterfølgende ubåde samt en stigende forståelse før ubådenes muligheder, blev deres
opgaver udvidet til sammen med flådens øvrige enheder at indgå i det maritime forsvar generelt.

Ved udbruddet af 1. Verdenskrig formeredes en Sikringsstyrke til forsvaret af dansk neutralitet, og torpedoarmerede
ubåde kom til at udgøre et vægtigt element, idet hele syv kampklare både indledningsvis indgik i styrken, der senere
kom op på i alt ti ubåde. (Fra den første dag lå seks af bådene klar med driftvarme dieselmotorer).
Også i den ustabile tid efter krigens afslutning blev ubåde anvendt til silkringsopgaver, idet ulovlig indvandring på de
sydlige øer førte til oprettelse af bevogtnings- og patruljetjeneste i Lille Bælt. I mellemkrigsperioden lykkedes det trods
store nedskæringer i flåden generelt at opretholde en efter forholdene betydelig ubådsstyrke, der ophørte ved sænknin-
gen af flåden den 29. august 1943, hvor også ubådene blev ødelagt.

Efter indgåelsen af NATO medlemsskabet udgjorde danske og vesttyske ubåde en af hjørnestenene i NATO’s frem-
skudte forsvar mod Warszawa-pagtens invasionstrussel i Østersøen. Under denne periodes kriser -oprør i Pølen m.m.
- viste ubåde sig som nyttige enheder, der uden at virke provokerende kunne udføre skjult overvågning over lange
perioder i fremskudte områder nær urocentrene.

Ved senere kriser under den nye verdensorden har der ved flere lejligheder været efterspurgt indsats af maritime
styrker, herunder også danske ubåde, idet ubådes medvirken ved løsning af konflikter har været en uagtet, men vigtig
faktor.
Som det ses, har vore ubåde i 90 år været nyttige enheder både under fred, i kriser og under kold krig, såvel som under
den nye verdensorden, hvor lokale krige og kriser gentagne gange har krævet indsats af militære styrker fra lande, der
vedstår sig en international forpligtigelse.
Gennem 90 år har flådens folk uddannet sig til ubådstjeneste, øvet sig i håndtering af ubåde, trænet i ubådsoperationer
og udført vigtige opgaver med bådene. Danske skibsværfter har bygget ubåde, håndværkere ved vore værfter og ved
specialværksteder på flådestationerne har udført krævende og kompliceret vedligeholdelse, og danske industrivirksom-
heder har udviklet og leveret avanceret udstyr til brug i ubådene.
For et ørige, for en søfartsnation og for en nation, der som Danmark bekender sig som en forpligtigende aktør med
international ansvarlighed, der også fremover vil kunne være en vægtig medspiller på den store scene, vil der også
fortsat være behov for rådighed over moderne og effektive ubåde.

Kristen H. Winther
Kontreadmiral

 Forord af:
chefen for Søværnets Operative Kommando

Her gengives en artikel der blev trykt i Krudttårnets særnummer i september 1999, i
forbindelse med undervandsbådenes 90 års jubilæum. Kristen H. Winther var på da-
værende tidspunkt CH SOK.
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90 år og med en lysende fremtid for sig! Sådan ser jeg det danske ubådsvåben. Men også som
noget kontroversielt, der altid vil - og altid skal - være debat om. Kun derved tvinges vi til at have
argumenterne i orden og undgår at forfalde til vanetænkning.

Vinterens og forårets debat om det danske ubådsvåben har klart vist, hvor vigtigt dette er. Selvom det er de enkle
budskaber, der slår igennem, må det ikke forlede os til at simplificere vores professionelle tankegang og analyser. De
enkle budskaber skal kunne holde for en nærmere undersøgelse!

Og hvad omfatter så den lysende fremtid. Umiddelbart nogle meget komplicerede overgangsår før vi omkring år 2009
kan hejse kommando i den første danske Viking ubåd. Men også bevidstheden om, at denne ubådstype er internationalt
banebrydende, og til sin tid formentlig vil fremstå som verdens mest helstøbte ikke-nukleare ubåd. Dette fælles-nordi-
ske materielprojekt er på alle områder enestående. Den norske, svenske og danske marine er enige om alle de vigtigste
tekniske principper i et ubådsdesign, der kan blive førende globalt set. Og „kæmperne“ i nordisk industri har etableret
et fælles selskab, der skal være hovedleverandør af Viking bådene. Derfor har også andre lande anmeldt interesse.
Om nogle få måneder er studie- og konceptfasen afsluttet, og projektdefinitionsfasen går i gang. Sidst i år 2002
afleveres en detaljeret byggespecifikation, som danner projektets grundlag før de næste to års konstruktionsforberedelse.
Alle forventer, at byggekontrakten kan underskrives i år 2005. Med 6 -12 måneders mellemrum vil Viking ubådene da
„rulle af samlebåndet“ fra år 2009! Og de første til Danmark. Men indtil vi har den rene Viking ubådsflåde, stilles der
støre krav til besætninger og teknikere. Som det fremgår af forsvars-aftalen skal vi sejle med tre ubåde og have to
henlagte -i hvert fald indtil 2005. NARHVALEN- og TUMLEREN-klassernes nuværende tekniske tilstand har fået
det politiske flertal bag forsvarsaftalen til at bestemme, at det skal undersøges, om der kan stilles svenske ubåde til
rådighed for søværnet. Foreløbig tænkes her på at låne eller leje 2 -3 ubåde. Disse undersøgelser er i god udvikling, og
meget tyder på, at der kan findes en løsning, således at danske ubådsbesætninger om 4 -5 år gradvist kan omskoles til
svensk ubådsteknologi og dermed forholdsvis smertefrit kan indsejle Viking ubådene. Hvilken svensk ubådstype og i
hvilket antal er det endnu for tidligt at udtale sig om, men behovet bliver aktuelt i begyndelsen af 2004. Faktisk kan jeg
godt se en overgangsmodel, hvor vore tre besætninger skal sejle med tre forskellige ubådstyper -NARHVALEN,
TUMLEREN og en svensk type. Enhver kan sikkert forestille sig omfanget af en sådan teknisk og operativ udfordring!

Også derfor må eskadren ikke hvile på sine laurbær. Det danske ubådsvåben har vundet en ublodig sejr den 25. maj
1999 med indgåelse af Forsvarsaftalen 2000 -2004. Argumenterne var overbevisende. Lad dette gentage sig, når
politikerne i den næste forsvarsaftale skal tage endelig stilling til bygning af Viking ubådene.

Og i alt dette „rod“ med ældre, nedslidte og forskellige ubådstyper de næste 10 år, må alle huske på, at netop da skal
opfindsomhed og fornuft bringe os sammen igen til det danske ubådsvåbens 100 års dag - måske netop den dag, hvor
vi hejser kommando i den første danske Viking ubåd.

Tillykke med jubilæet til alle danske ubådsfolk.
Niels Mejdal Kontreadmiral

Her gengives en artikel der blev trykt i Krudttårnets særnummer i september 1999, i forbindelse
med undervandsbådenes 90 års jubilæum. Niels Mejdal var på daværende tidspunkt CH SMK.

Fremtiden
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Pensionistdag
Traditionen tro vil Flådestation Frederikshavn holde en pensionist dag i 2005. Ved sidste arrangement blev tirsdag d. 26.
april 2005 nævnt af KD Fiedler.

Nu viser det sig at vi på grund af øvelsesaktiviteter er nødsaget til at flytte denne dato til:

ONSDAG D. 11. MAJ

Vi beder om at I lader denne ændring gå videre til evt. pensionister I kender da der jo sikkert er nogen der har noteret
sig datoen. Vi giver også besked gennem vores blad Krudttårnet i februar, men ønsker at give mulighed for at varsko
det tidligere på denne måde.

Sign.

CLAUS JUST GUSTAFSEN
chefsergent

Leder af Kontakt- og Velfærdselementet

ELEKTRISKE ANLÆG
En sikker samarbejdspartner

AALBORG  • FREDERIKSHAVN  • HJØRRING
98 12 97 00 98 42 62 11 98 90 22 66

ELEKTRISKE ANLÆG• Industri-installationer
• Landbrugsinstallationer
• Bolig-installationer
• EDB-installation (Netværksløsninger)

• Tyverisikring (SKAFOR-godkendt)

• Brandalarm 
• Overvågninsanlæg
• Telefon og omstillingsanlæg
• Døgnvagt
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En ny virksomhed opstår
Værkstedsområde Ålbæk opstod på
resterne af minedepoterne Bøstrup og
minedepot Dråby. Det daværende
Torpedo, Missil og Ammunitions de-
pot Ålbæk blev nu fusioneret med de
to nedlagte minedepoter.
For besætningerne i Bøstrup og Dråby
var det et chok pludselig at blive be-
kendtgjort med at deres arbejdsplads
skulle lukkes. Værre blev det da det
gik op for besætningerne at der skulle
afskediges personel. Ved årsskiftet
2003-2004 blev bemandingen på mine-

området reduceret fra 50 personer til
8. det var i særdeleshed mellemleder-
gruppen der blev hårdt ramt, idet alle
med en enkelt undtagelse blev sendt
hjem på rådighedsløn. Mange års er-
faring og ekspertise forsvandt som dug
for solen.

Service på toppen
Det personel som skulle gøre tjene-
ste i Ålbæk stod her over for en me-
get stor opgave. Værkstederne skulle
indrettes og alt materielle fra de to
nedlagte depoter skulle pakkes ud og
opstilles. Derefter skulle testudstyret
checkes. Samtidig med dette skulle
søværnet også stadigvæk have udle-
veret øvelsesminer, Damdic og
udfasede miner til bortsprængning.
Det var som om at søværnet ikke
havde vænnet sig til at servicen på
mine området var reduceret betrag-
teligt. Besætningen så det imidlertid
som en æressag at kunne servicere
søværnet og især 3. eskadre. Sam-
menarbejdet med denne eskadre har

Værkstedsområde Ålbæk,
 et produkt af struk 04

I disse dage er det et år
siden at VÆRKSTEDS-
OMRÅDE ÅLBÆK
(VKO ÅBK) blev oprettet.

Tekst: orlogskaptajn Poul Erik
Christensen.
Billeder: Værkstedsområde Ålbæk

været unikt. Eskadre operations-
officeren og leder af øvelsesmine
værkstedet har haft et tæt samar-
bejde. Dette har medført at
værkstedsområde Ålbæk ikke en ene-
ste gang har måttet sige nej til bestil-
linger. Materiellet er ikke kun blevet
leveret i Frederikshavn, depotet har
også leveret andre steder i landet.

Arbejdet fortjener ros
I 2004 deltog Danmark i øvelse BLUE
GAME og værkstedsområde Ålbæk
havde en stor opgave med at klargøre
øvelsesminer. Dette blev klaret, på
trods af at der kun var en medarbej-
der som havde arbejdet med dette i
Bøstrup. I Dråby forefandtes kun
krigsminer. Opgaven blev løst og alle
var tilfredse.
Der er en stor grund til at rose besæt-
ningen på øvelsesmine værkstedet, på
trods af nedskæringer og forflyttelser
er det lykkedes at opfylde alle søvær-
nets krav til materiel på mineområdet.

Øvelsesmineværkstedet

Værkstedsleder med besætning
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Farvel til værnepligtige KI´ere
Tekst: Oversergent Claus Rendeman, TAK
Foto: Mekaniker Jan Ludvigsen, TAK

Den 11. januar afsluttede det nyeste forsvarsforlig endnu et kapitel i flådens historie, nemlig
uddannelsen af værnepligtige kampinformationsgaster. Denne dag sagde vi farvel til 12 prægtige
unge mænd og kvinder der havde modtaget en 7 ugers uddannelse på Kampinformationskurset
bedre kendt som AIS (der nu hedder Taktikkursus eller TAK).

De blev dermed de sidste i rækken af værnepligtige Kampinformationsgaster (KI‘ere) – en række der er meget lang,
idet der på skolen igennem tiden er uddannet over 1000. Der har igennem tiden været rekrutteret mangt en ”søhelt” fra
de værnepligtige KI‘eres rækker. Her bør blot nævnes:

 Søren Thingaard Larsen, TAK
CSG Claus Gustafsen, Kontakt og velfærd
OS Harald Stab Nielsen, TAK

Forsvarets Personeltjeneste vil i fremtiden rekruttere fra den nye 4 måneders værnepligt, hvilket Hæren har meget
positive tilbagemeldinger på. Jeg, personligt, er lidt bange for at den korte tid de værnepligtige kommer til at tilbringe i
skibene, ikke vil være fordrende for optagelsen på kampinformationsuddannelsen, men jeg håber da inderligt at jeg
tager fejl. I skrivende stund ved vi ikke hvornår vi skal afvikle næste hold af grunduddannelse i kampinformation.

Den uddannelse de unge mennesker modtager i de 7 uger de tilbringer på TAK indeholder en række fag der skal sætte
dem i stand til, under vejledning, at fungere som kampinformationsgaster om bord i søværnets skibe.
De bliver undervist i:

· Navigation, hvor de lærer at udsætte positioner i søkort og føre bestik over en sejlads.
· Fjernkending, hvor de forskellige østersølandes flåder bliver gennemgået.
· Kommunikation, hvor de lærer de procedurer der bliver brugt på radionet i søværnet.
· C3, hvor de lærer at betjene det taktiske datasystem C3(command, control and communication)
· EW, hvor de lærer nogle grundlæggende principper inden for EW(Elektronisk krigsførelse)
· Radarlære, hvor de lærer at betjene de radarsystemer der anvendes i de skibstyber de skal sejle på.
· Idræt, hvor de træner til at gennemføre de af forsvaret udstukne test.

Der bliver gennemført forskellige kontroller undervejs i kursusforløbet, heriblandt delkontroller og slutkontroller der
skal beståes med et gennemsnit på minimum 6. Dette sker for at sikre at der er kvalitet i det produkt – eleverne – som
skolen leverer til skibene.

Instruktørpuljen ser meget frem til, i fremtiden, at give flere unge mennesker den uddannelse og ballast de behøver for
at fungere som KI-gaster i fremtiden forsvar.
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Sikkerhed I uddannelsen
Skolen lægger derfor i det daglige
virke omkring undervisningen megen
vægt på, at sikkerhed og kvalitet hele
tiden er i top. En væsentlig forudsæt-
ning herfor er, at instruktørernes egne
uddannelser er ”Up to Date” Ja de
kan faktisk ikke blive for gode, når
man tænker på de situationer, hvor-

under kursisterne måske senere i de-
res tjeneste kan blive indsat som røg-
dykkere, havaripatruljeledere, havari-
officerer mm. Her handler det til sy-
vende og sidst om, at de gennem hur-
tig og effektiv indsats får reddet men-
neskeliv og materiel.

Samarbejde med det civile bered-
skab
På denne baggrund blev der derfor i
november og december måned gen-
nemført kompetenceudvikling af 6 in-
struktører og 9 hjælpeinstruktører. I
et godt samarbejde med Beredskabs-
center Nord i Thisted og med instruk-
tører fra Søværnets Havarikursus
blev der skræddersyet en Grund- og
Funktionsuddannelse i brand, redning
og miljø. Denne uddannelse er den
samme, som alle civile brandfolk mod-
tager. Derfor er noget af indholdet
umiddelbart meget atypisk for en in-
stitution som uddanner skibs-
røgdykkere. De modtog for eksem-
pel undervisning i afstivning af ska-

Lærerstab
på
Kursus

I 2001blev branduddannelserne
ved Søværnets Havarikursus
certificeret i henhold til
Søfartsstyrelsens regler. Herved
sikres, at kvaliteten i undervisnin-
gen også opfylder civile krav på
området.

Tekst: Orlogskaptajn Niels Christian Christensen, SHS
Billeder: SHS

Det er ikke astronauter, men Svend Åge Såbygge og Tony Knudsen iklædt
beskyttelsesdragter i forbindelse med kemiudslip

De nyuddannede instruktører fra Hvims
flankeret af de civile lærere og chefen for
Haverikursus
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dede bygninger, olieforurenings-
bekæmpelse i søer, åer og langs ky-
sten, brandslukning i bygninger,
kemikaliedykning, frigørelse og
redningstjeneste i forbindelse med bil
ulykker, skov- og steppebrande. Alli-
gevel giver dette mening eftersom den
nye værnepligtsuddannelse, som star-
ter i uge 10 i 2005, netop indeholder
mange af disse emneområder.

Instruktører på skolebænken
Kurset blev indledt med undervisning
(teori og praktik) på Søværnets
Havarikursus i Hvims efterfulgt af
repetition og eksamen på Beredskabs-
centeret Nord i Thisted. Hårde dage
fyldt med aktivitet fra morgen til af-
ten. Indlæring af nye og fremmede
begreber. Håndtering af nyt og ander-
ledes materiel. Mundtlige, skriftlige og
praktiske standpunktsprøver. Forbe-
redelse (læsestof i store mængder) til
afsluttende eksamen. Afrundet med
en for nogen meget nervepirrende
eksamensdag på Beredskabscenteret
i Thisted.

Alle både gennemførte og bestod
Eksamen bestod i en skriftlig prøve,
en praktisk prøve samt 12 teoretiske
og bredt favnende mundtlige spørgs-
mål. Alt under overværelse af censor
fra Aalborg Brandvæsen. Til stor
glæde kunne det konstateres, at alle
bestod. Holdets eksamensgennemsnit
blev et flot 9-tal.
Kronen på værket var overrækkelsen
af eksamensbeviserne på Søværnets
Havarikursus den 21 december.

Det var det værd
Hvad har søværnet så fået ud af
dette? Primært en gruppe velfunde-
rede medarbejdere klar til at tage
fremtidens udfordringer op, men også
en flok mennesker der er rystet godt
sammen.
Hvad har den enkelte fået ud af det?
Stor selvtillid og tro på, at man kan
gennemføre også krævende kurser.
Flytning af nogle personlige grænser
samt et kursusbevis, som giver civil
kompetence.
Næste trin bliver at udbygge med en
uddannelse som Holdleder i løbet af
2005.

Udlægning af flydespærring tværs over
den naturskønne Elling Å

Øvelse i bekæmpelse af kemikalieforurening
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Tilgået

1.december
 ASS Susanne Gjøderum, tilgået TAK

 PL  Christian Sandvei-Hansen, tilgået
KGM

15.december
 KL Anders Peter Jessing, tilgået TAK fra
5.eskadre

1.januar
 SSG Steen Silcowitz-Hansen, tilgået TAK
fra 5.eskadre

 KL Morten Steenstrup Vogelius, tilgået
TAK fra 5.eskadre

3.januar
 SG Lars Krogh, tilgået KGM

10.januar
 KL Klaus Thomsen, tilgået TAK fra
2.eskadre

31.januar
 MOKS Jan Wolff Sørensen, tilgået KGM

1.februar
  SSG  Jesper Storm Nielsen,  tilgået SHK
fra 5.eskadre

Afgang

13.november
Elev Kristian E. Jeppesen, TKA-ETS,
udlært elektronikfagtekniker

30.november
 Rengøringsassistent Lilian H. Jørgen-
sen, STA-EMS, afgået med pension

 Elektronikmekaniker Johnny B. Jensen,
afgået fra TKA-ETS

 Elev Lykke H. Widholt, FSA-LGS, udlært
lager- og transportoperatør

 PL Pernille Elgaard, afgået KGM til
3.eskadre

31.december
 Rengøringsassistent Jonna Christensen,
STA-EMS, afgået med pension

 Arbejdsmand Povl-Erik Christensen,
TKA-ETS, afgået med pension

3.januar
 PL Allan Nielsen, afgået KGM til SOS

31.januar
 SG Rasmus Bukhave KGM opsagt sin
stilling

 OK Johnny Mikkelsen, afgået TAK til
SOK

 KL Rasmus Moll Jakobsen, afgået TAK
til FLSFRH

6.februar
 KL Thomas Stig Rasmussen, afgået TAK
til 3.eskadre

28.februar
 KL Ole Nielsen afgår SHK med pension

Følgende har d.29 januar modtaget Holmens Hæderstegn:

Chefsergent Claus Just Gustafsen, STA-OPS
Mekaniker Bjarne Dalsager, STA-BSK
Mekaniker Roberto Attilio Dunai, TKA-VKO ÅBK
Mekaniker Thomas Petersen, STA-BSK
Mekaniker Tom Krogh, STA-BSK
Materielmester Steen Boren Lindballe, FSA-LGS
Materielforvalter Henrik Bandholm, FSA-LGS
Materielforvalter Martin Gaardbo, FSA-PRS
Maskinarbejder Ole Oskar Martinussen, TKA-SMS
Rengøringsassistent Inge Haydy Jensen, STA-EMS
Maskinarbejder Mogens Jørn Rohde, TKA-SMS
Maskinarbejder Ole Sørensen, TKA-SMS
Kedelpasser Finn Bloch-Larsen, TKA-SMS
Signaloperatør Helle Houmann, STA-OPS
Depotarbejder Johnny Lindgaard Høyer, FSA-LGS
Materielassistent Søren Papa Pedersen, ADA-SES
Marinespecialist Ivan Østergaard, SHK
Rengøringsinspektrice Else Ravnkilde, SRS
Seniorsergent Leo Pedersen, KGM
Overassistent Hanne Thomsen, KGM
Orlogskaptajn Anders Møller, TAK
Marinespeicalist Tom Andersen, TAK
Kaptajnløjtnant Michael Høyer, CH SLEI, 3.eskadre
Seniorsergent Jan Aude Kjeldsen, SLEI, 3.eskadre
Oversergent Erik Frost Svendsen, LAXN, 3.eskadre
Seniorsergent Jan Nielsen, 5.eskadre

Andet

2.december
 OASS Birgith Jørgensen, SRS, jubilæum

3.december
 Arbejdsmand Poul E. Nielsen, TKA-ETS,
25 års jubilæum

2.januar
 Rengøringsinspektrice  Else Ravnkilde,
SRS, jubilæum

3.marts
 Rengøringsassistent Inger-Marie Thom-
sen, SRS, jubilæum

Personelnyt:
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