
 

Mail: 

info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

Næste møde 13. juni 

Nordea, Hvad vi skal vide 

som pensionist. 
 

Bemærk !!! 
der er ikke møde 2. pinsedag 

HC mandag: Referat af møde 30. maj 2022. 

Vi skal i dag høre et foredrag, spændende efter titlen 

”På vej til i krig med Korvetten Olfert Fisher”. Inden vi drager af 

sted, skal vi have vores morgensang, som i dagens anledning er 

valgt med en snert af tilknytning til foredraget. Titlen er ”En 

sømand har sin enegang” af Joh. V Jensen. 

Ordet blev herefter givet til Gustav Lang, som lagde 

op til et glimt af en femogfyrre års i karriere i søværnet og 

hændelser i det civile liv. 

Gustav blev Født i januar 1957 i Hovedgård, havde 4 

ældre søskende en far fra 1905 og en mor fra 1922. Skolegangen 

foregik i Arden og senere på gymnasiet i Hobro. Gymnasietiden 

var drøjt for en knægt fra landet. Gymnasieuddannelsen blev på 

Ålborg Handelsskole suppleret med handelseksamen i 1974. I 

denne periode havde Forsvaret en kampagne om at gøre en 

karriere i forsvaret attraktiv, den fængede Gustav og han meldte 

sig til søværnet, så var det afgang hjemmefra. 

Det var begyndelse på en lang og begivenhedsrig 

karriere. Gustav blev konstabel og kom på Søværnets 

Eksercerskole i Auderød, efter grunduddannelsen fortsatte det 

med supplerende uddannelser, der foregik på søværnets 

uddannelsesinstitutioner og de sejlende enheder Eks. 

Minestrygere, Motortorpedobåde og Marinestation Dragør. I 

1978 og 79 var det Sergentskole med fagkurser i 

kampinformation og praksis på Minelæggeren Møen og 

Fregatten Peder Skram. Gustav blev spottet til at blive officer. 

HC2 møde 30. maj 2022 

Vi var 33 fremmødte 

 

Olfert Fisher 

Bunkering i rum sø 
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 Tiden på Officersskolen var et hårdt ræs, men blev i1982 belønnet med udnævnelse 

til sekondløjtnant (min fars vantro og skepsis). Herefter mere efteruddannelse og udnævnelser 

skete regelmæssigt til omsider, som kampinformationsofficer med rang af orlogskaptajn på den 

nye Korvet Tordenskjold, hvor chefen var Hans Garde, det føltes som om min lykke var gjort. 

Efter optøning af den kolde krig og muren var faldet imellem de to Tysk lande, var 

der dukket andre nye stater op omkring Østersøen. Samtidig var der ballade i de arabiske lande og 

det blev besluttet, at Danmark skulle sende et krigsskib til Golfen. Gustav var på vej hjem til 

Århus da han hørte nyheden og vendte om, da han viste, at det kun kunne være Olfert Fisher, der 

havde en klartilstand til sådan et togt, hvor Gustav var kommandoofficer. 

Det var en hel ny opgave, at skulle i krig, hvad skulle vi have med af udstyr? Hele 

søværnets personel havde et bud, så da vi skulle sejle, krængede skibet som følge af overlast. 

Endelig skulle vi af sted og da Olfert Fisher sejle ud af havnen blev de fulgt af en konvoj af store 

og små både, sammen med at kajen var stuvende fuld af mennesker, der ville tage afsked, det 

betagede os meget. Det var en kontrast til, at militæret ikke var særligt propolært på den tid 

iblandt befolkningen.                                                                                                                                                                                                              

 Vi kom til Golfen og indgik i OPERATION DESERT SHIELD fra d.12. sept. Til d. 

15. dec. 1990, sammen med andre nationer bla. USA og Norge. Operationen blev meget 

hemmeligholdt, det gav nogle udfordringer idet medierne, især BT og EB brugte alle midler til at 

få information. Logistikken gav nogle udfordringer både lokalt og på leverancer hjemmefra. 

Samtidig er det en udfordring at operere i muslimske lande. 

Vi kom hjem med helt nye erfaringer, og vil fortælle 150 kollegaer, hvad vi havde 

oplevet og hvad der, efter vores opfattelse skulle ændres. Det blev negativt modtaget -Janteloven. 

Hemmeligholdelsen af hele missionen bevirkede, at der fra de pårørende blev stillet krav om at få 

at vide, hvad deres nærmeste var med til. Der blev holdt et informationsmøde, og denne praksis er 

senere bibeholdt.  

Efter stabschef jobs bliver det Chef på korvetter Niels Juel og Olfert Fisher, det giver 

igen en tur til Golfen til operation DESERT STORM, hvor ubåden Sælen også opererer. Denne 

operation varer længere, det giver nogle minder ved skift af besætningen, hvor transporten sker 

under mindre behagelige former med en Herkules. 

Efter den sidste tur til Golfen, er det Stabs-og Chefstillinger indenfor søværnets 

forlægninger og afsluttes på museumsskibet Peder Skram, Som har været en stor udfordring med 

at få bragt den tilbage til den oprindelige udrustning. 

Uden for søværnet har det været ud på motorcyklen sammen med sin kone og opleve 

naturen og den friske luft. 

Vi takker pens. Kommandør Gustav Lang for et interessant og humoristisk 

Foredrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ref. Poul Erik Christensen 


