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En syerskes g0- 
remal i Forsy- 
ningsafdelingen 

Af syerske Karin Kaplan, 
Lagersektionen 

Hermed falger en be- 
retning fra en "lille" funk- 
tion i Forsyningsafdelin- 
gen, som mange slet ikke 
ved eksisterer. Nu er det 
2 år siden, jeg startede 
her på systuen, og jeg 
moder stadig folk, der 
kigger forbavset på mig, 
når jeg siger, jeg er syer- 
ske. "Syerske, har vi en 
syerske, hvad laver 
du???" 

Alle reparationer udf0- 
res hos Karin 

Det er faktisk et godt 
spargsmål. Det er dog 
hurtigere at fortælle, 
hvad jeg ikke laver. Jeg 
skriver ikke på maskine, 
og jeg bruger ikke EDB, 
men ellers er her mange 
garemål. 

Jeg reparerer sovepo- 
ser, k~jesække, flag, di- 
verse militære beklæd- 
ningsgenstande, lægger 
arbejdsbukser op, syr 
lynlåse i, syr bukser ind 
og ud, syr ærmedistinkti- 
oner på, syr gardiner, og 
jeg aflaser på UNIDEP. 
Jeg ser taj efter, far det 

Her ses Karin ved sin syma- 
skine. 

bliver sendt til rensning, 
tager distinktioner af og 
ser efter huller i tajet. Når 
det kommer tilbage, skal 
der ofte sys knapper i og 
ses efter om foret er helt, 
og om der mangler star- 
relsesmærker. Bukser 
bliver målt i skridtlængde 
og mærket, så de bliver 
lagt rigtigt på plads. 

Sommertogter giver ek- 
straarbejde 

Når korvetterne skal 
på togt til v a n e  himmel- 

strag, bliver besætningen 
måltaget, d.v.s. pr. skib 
ca. 100 mand, der alle 
skal have sommeruni- 
form. Det bliver til ca. 400 
par bukser, der for star- 
stepartens vedkommen- 
de skal lægges op og 
evt. ændres i livet, og 
jakker og busseronner 
skal have tilpasset ærme- 
længden. Alt skal mær- 
kes med navn og skibs- 
nummer, så der ikke sker 
fejltagelser, og tingene 
bliver forbyttet. 

Som I ser, er her skam 
nok at gare, og jeg har 
ikke tid til at kede mig. 
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Flådestation Kor- blev nr. 3 i finalen - 10 

sar med til DM i sekunder fra farsteplad- 
sen. der blev besat af 

indendars roning ~mi l i e  Haslav, Danske 
Studenters Roklub. Vin- 
deren vandt DM sidste 

Af overmekaniker år, og hun er reserve på 
F.V.Nielsen, Leder af Hav- 
neelementet 

OL dobbeltsculleren i 
Atlanta til sommer. Så 
det var en flot ~ræstation 

Sandag den 21. januar 
blev der afviklet Dan- 
marks Mesterskab i in- 
dendars roning med 
deltagelse af et hold fra 
Flådestation Korsar og 
den 17 årige Anne- 
Louise Nielsen, Korsar 
Roklub. Hun stillede op i 
senior B letvægt for 18- 
23 år på distancen 2000 
meter, en klasse hajere 
end hendes egen. 

Anne-Louise Nielsen 

Anne-Louise ~ ie lsen le- 
verede. 

Flådestation Korsar 
stillede med et 4 mlk 
hold, med Bo Bundgaard, 
Jens T. Jensen, Kim M. 
Jensen og Anne-Louise 
Nielsen, der også er 
medlem af Saværnets 
Idrætsforening. Holdet 
blev nr. 2, slået med 7 
sekunder af Fredensborg 
Brandvæsen. Distancen 
var 4 x 1000 meter. Glo- 
strup Politi blev nr. 3. 

@erte@ tak 

Ved min afgang fia 
'E&tation Kors0r og 
afst@digehe fla Ssvemet 
k n  29. f e 6 m r  tilpension 
modtog jeg fra mange, 
mange medar6+ke, koli- 
ger og offLr.foreninger 
flótte gaver og 0nsbr for 
min nye tilvarelie. 

Da "FL~WX - i Kor- 
ser" jo ndr ud til a& an- 
satte - nuverende som for- 
henvered - sender jeg 
a& jec som var med til  at 
gore min afgang og afsked 
til en varig minde% 6egi- 
venhed; en hjerte4 t a u o r  
gaver og 0nst@r forfiemti- 
rién. 

Min nye - tredie - tifve- 
r e b  er 6egyndt, men I d 
a& fortsat vere med mig i 
mine tankg. 

Xihen 

%uCErik~gsmussen 

(=%l 
Orlógskaptajn (jens;) 

Fl5destatione.s snlwindere 

FLADEN - i Korsar Nr. 211 996 



Nyt reprodukti- 
onsmateriel ved 
Saværnets Publi- 
kationsforvalt- 
ning 

Af Overassistent Frank K. 
Johansen, Forsyningsafde- 
lingen 

Saværnets Publikati- 
onsfo~altning, som er en 
sektion i Flådestation 
Korsars Forsyningsafde- 
ling, fik ultimo 1995 in- 
stalleret en ny RANK 
XEROX fotokopimaskine, 
som kan honorere de 
stadigt stigende krav til 
såvel trykkvalitet som 
billedgengivelse. Maski- 
nen er 4,5 m lang, og pn- 
sen for en sådan DOCU- 
TECH PRODUCTION 
PUBLISHER 135 er ca. 
1.8 mio. kr. 

8000 tryk i timen 

Der kan nu produceres 
op til 8.000 tryk i timen. 
Billedmateriale behand- 
les ikke længere i marke- 
kammer, men kan scan- 
nes direkte ind på de si- 
der, hvor det anskes an- 
bragt. I efterbehandlings- 
delen er der mulighed for 
at vælge hæftning eller 
limbinding med rygtape til 
det færdige produkt. 

Den nye maskine og folkene 
bag trykkeriet 

Samtlige funktioner sty- sus, som alle 4 medar- 
res via en stor betje- bejdere i Reproduktions- 
ningsskærm. Maskinen elementet skal gennem- 
kan senere udbygges gå, for at maskinen kan 
med en server til trans- udnyttes optimalt, f.eks. i 
mission af data fra PC forbindelse med ferie el- 
eller DTP eller en server ler sygdom. 
til overfarsel fra disketter. 

Det tager to uger at bli- 
ve uddannet på maski- 
nen 

For at kunne betjene 
maskinen skal man gen- 
nemgå et to-ugers kursus 
(2 gange en uge), et kur- 

~~~roduktionselemen- 
tet har bl.a. til opgave at 
reproducere NATO- og 
nationale publikationer til 
saværnets enheder og 
tjenestesteder. 

For NATO-publikatio- 
nernes vedkommende 
kan det nævnes, at s0- 
værnet står for ca. 80% 
af alle tre værns NATO- 
publikationer. 

FLADEN - i Korsnr Nr. 211996 



Papir i tre pyloners 
hojde 

I gennemsnit er der pr. 
måned i 1995 produceret 
500.000 tryk, fordelt på 
ca. 2.000 opgaver. Det 
kan i avrigt nævnes, at 
der er produceret ca. 
2.000 rnZ arbejdstegnin- 
ger over AS-starrelse. 
Hvis alle årets tryk om- 
regnes til A4-ark, som 
stables oven på hinan- 
den, vil stablen svare til 
tre pyloner til Store- 
bæltsbroen. 

Flytning af områ- 
deinfirmeriet på 
Marinestation 
Holmen 

Af overlæge H.-U.Nielsen, 
Marinestation Holmen 

Efter tilendebragt re- 
novering er områdeinfir- 
meriet pr. 20. februar 
1996 på plads på den 
oprindelige beliggenhed 
på Marinestation Hol- 
men. Vejnavne har i 
mellemtiden erstattet 
vejnumre, så infinneriets 
beliggenhed på Nyholm 
benævnes nu Sixtus Vej. 
Færgefarten fra Nordre 
Toldbod er som tidligere, 
men der er nu også 
busforbindelse til Nyholm 

fra Christianshavns Torv 
med rute 8X. 

På grund af infinneri- 
ets reducerede sengetal 
må overiiytning til forsva- 
rets legestuer med sen- 
ge oftere imeideses efter 
weekends. 

Telefonnummeret til 
områdeinfirmeriet er 
uændret 31 57 22 55 lo- 
kal 2415. 

Der er mulighed for 
tidsbestilling. 

Afvikling af S0- 
værnets Idræts- 
forenings Mes- 
terskaber i Bad- 
minton 

Af Overassistent Vibeke L. 
Olsen, Lsnningskontoret 

I weekenden den 8 - 
10. marts 1996 afholdt 
Flådestation Korsar Sa- 
værnets Idrætsforenings 
Mesterskab i badminton. 
Forud havde der været 
nogle problemer at slås 
med, bl.a. bespisning på 
Antvorskov Kaserne. De 
blev dog klaret, takket 
være en ny cafeteriebe- 
styrer - ifalge marine- 
specialist Dan Nielsen: 
"En rigtig flot dulle". Tak 
til hende! 

Korsar Kommune kun- 
ne desværre ikke levere 
"varen" i form af haltimer. 
De blev til gengæld flot 
klaret af kasernemester 
Madsen, Antvorskov Ka- 
serne. Også tak til ham! 

Fredag aften blev en 
del af spillerne indkvarte- 
ret på Antvorskov Kaser- 
ne. 

Lardag var spilledag. 
Der var tilmeldt ialt 35 
spillere (der var plads til 
flere!), fordelt på 10 ræk- 
ker. Kl. 0900 startede 
kampene. Der blev så 
fightet, råbt, skældt ud, 
svedt m.m. Sidst på ef- 
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termiddagen var kampe- 
ne færdigspillet. 

Så blev der gjort klar 
til aftenens hygge, som 
skulle foregå på Flåde- 
station Korsar. Farst blev 
der delt medaljer ud. 

Mange medaijer til SIF 
Korsar 

Falgende spillere fra 
Flådestation Korsar fik 
medaijer: 

GULD i damedouble: 

Vibeke L. OlsenlPia Lin- 
degaard 

Glade medalje modtagere 

Glade piger med mange ma- 
da,ier 

S0LV herredouble old 
boys: 

Dan Nielsenlpeder Mad- 
sen 

Nyboders pris 

Arets modtager af 
"NYBODERS PRIS" var 
Bjarne Mikkelsen. I moti- 
veringen herfor var an- 
fart: "Bedste kampånd i 
de farste to single kam- 
pe, men derefter var der 

S0LV i herre single B: ikke mere krudt i ham". 
Savæmets Idrætsfor- 

Amdi Lindegaard ening Korsar havde også 
fået et brev fra sidste års 

BRONZE herre veteran modtager af "NYBO- 
single: DERS PRIS": Martin 

Nesheim, hvori han an- 
Jargen Dam skede den nye modtager 

tillykke med prisen. 
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Derefter blev det tid til 
lidt mad. Det var en me- 
get flot buffet. Vi siger 
tusind tak for god mad til 
flådestationens cafeteria. 

Senere på aftenen 
blev der hygget, danset 
og drukket en enkelt al 
(eller to?). Kort sagt: 
Dansk Hygge - når det er 
bedst. 

Over midnat var der 
afgang for personer, der 
skulle overnatte på Ant- 
vorskov Kaserne. 

Tak for denne gang - 
vi ses forhåbentlig til 
næste år. 

Arets modtager af 
"Nyboders Pris" 
Bjarne Mikkelsen 

Foredrag for 
landkrabber 

Sne, is og kulde havde 
lagt sig over landet, men 
alligevel havde Savær- 
nets Idrætsforening ons- 
dag den 14. februar ind- 
budt alle på flådestatio- 
nen til en aften med et 
spændende emne: SEJ- 
LADS OG FISKERIKON- 
TROL i de granlandske 
farvande. 

Af kontorbetjent Ole Bent 
Nielsen, Posttjenesten 

Kommandarkaptajn L. 
H. Skotte havde beredvil- 
ligt stillet sig til rådighed 
for at ase af sin erfaring 
og viden, så der var lagt 
op til en starre saforkla- 
ring, hvor vi med kend- 
skab til kaleskabet kunne 
hare, hvordan barkede 
gaster arbejdede i frost- 
boksen. Og vi blev ikke 
skuffede. Tarre tal og 
facts blev lagt på bordet 
på en sådan måde, at 
alle lyttede med stor inte- 
resse. Gode og ind- 
holdsrige skemaer samt 
pragtfulde farvefotos blev 
laat ~å "overheaden" af 

på? Da vi så, hvor stort 
et geografisk område, 
der skulle dækkes, kneb 
det nok med forståelsen. 
Kunne det virkelig lade 
sig gare? Hvordan kunne 
man overskue så meget 
hav? Det havde Skotte 
selvfalgelig en forklaring 
på, og da vi så harte og 
så, hvad kontrolholdet 
havde af opgaver, da 
måtte selv den mest bla- 
serte nikke anerkenden- 
de. Vi fornemmede kul- 
den fra frosne fisk i kale- 
rummet og stanken fra fi- 
skemel i lasten. Kontrol 
af maskestarrelser på 
forskellige typer garn og 
trawl, og hvilke konse- 
kvenser fejlagtige oplys- 
ninger kunne få for en fi- 
skeskipper. Nu tabte alle 
næsten pusten. 

Men Skotte fortsatte: 
Vi laver da meget an- 

det end det. Nu skal I ba- 
re hare. 

Farvandsovervågning, 
lægehjælp til sas og i 
land, assistance ved ha- 
varier, eftersagning og 
redning, for blot at næv- 
ne enkelte emner. Og så 
er der lige det med heli- 
kopteren, og så er der li- 
ge noget om sejlads i is, 
og så er der lige .... 

- .  
orlogskaptajn Jargen 
Brenneche, og så gik det 
bare derudaf. Hvor store Far vi fik set os om, 
er vore inspektionsskibe? var der gået et par timer. 
Hvor mange er der om Et festfyrværkeri om en 
bord, og hvad går fiskeri- dagligdag under forhold, 
inspektion egentlig ud vi næppe forstod. Det 
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skal praves, og har man 
pravet, 0nsker man sig 
tilbage, igen og igen. Da 
vi "sent" fik sagt tak for 
en dejlig aften, virkede 
vor lokale sne, is og kul- 
de som bagateller. Vi var 
en oplevelse rigere og 
kunne kun beklage, at ik- 
ke flere var madt op. Vi 
ved, hvad de gik glip af, 
men det var jo deres 
egen skyld. 

Færask besag 

Det færaske fiskeriin- 
spektionsskib Olavur 
Halgi aflagde i dagene 04 
til 07 marts besag på 
Flådestation Korsgr. 

Af kaptajnlejtnant M. Oster- 
mann, Journalistisk redakter 

Tak til Lars Skotte. Dig I forbindelse med ud- 
glemmer vi ikke. dannelsen af færaske 

Olávur Halgi til kajpd flddesta- 
tionen 

skibsfarere er der indlagt 
et skoletogt med et af de 
færaske fiskeriinspekti- 
onsskibe. Traditionen tro 
går togtet til Danmark. I 
år var det et anske, at 
Olávur Halgi kunne af- 
lægge besag i Korsar. 
Det blev derfor besluttet, 
efter anmodning fra 
Færaernes Kommando, 
at Olavur Halgi skulle lig- 
ge på flådestationen. 

Olavur Halgi er et af to 
fiskeriinspektionsskibe, 
som er ejet af den færa- 
ske Vagt- og Bjærg- 
ningstjeneste, og som i 
samarbejde med Færa- 
ernes Kommando udfa- 
rer fiskeri-, farvandsover- 
vågnings- samt sared- 
ningstjeneste inden for 
det færaske fiskeriområ- 
de. 

Olavur Halgi er en 
"gammel dame", bygget 
på et portugisisk værft i 
1959 og herefter anvendt 
som trawler, inden hun 
blev overtaget som vagt- 
og inspektionsskib af de 
færaske myndigheder. 
Selv om skibet er af æl- 
dre dato, er det udstyret 
med en række modérne 
navigationsudstyr, hvilket 
gar, at den praktiske ud- 
dannelse skibsfarerele- 
verne får, er på hajde 
med de krav, de danske 
safartsmyndigheder stil- 
ler til skibsfareruddannel- 
sen her i Danmark. 
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Udsendt som 
valgobservat0r 

Af Kaptajnl~jtnant Bjamo 
Ssrensen, Stationsafdelin- 
gen 

Mange vil naturligt 
sparge sig selv: "Hvad 
laver en saofficer som 
valgobservator?" Dertil 
kan jeg svare, at det un- 
derstreger den brede an- 
vendelighed af en leder- 
uddannelse i soværnet. 
Det er alment kendt, at 
ledere i forsvaret har en 
uddannelse, som meget 
ofte giver adgang til le- 
dende stillinger i det civi- 
le liv, hvilket således har 
åbnet muligheder for mig 
til at prove noget utraditi- 
onelt. 

1 1994 oprettede 
Udenrigsministeriet et 
Internationalt Humanitært 
Beredskab, som består 
af personer fra det civile 
og offentlige, hver især 
med en uddannelse og 
en erfaring, der kvalifice- 
rer dem til at blive ud- 

sendt som rådgivere eller 
observatorer i områder, 
som har interesse for 
Danmark. 

Med baggrund i mine 
tidligere erfaringer som 
observator i det mellem- 
astlige område var det 
naturligt, at jeg blev 
spurgt, om jeg havde lyst 
til at være valgobservatar 
på Vestbredden og i Ga- 
za i forbindelse med det 
farste palæstinensiske 
valg. Efter nærmere kon- 
sultation med ledelsen på 
Flådestation Korsor blev 
jeg meddelt tjenestefri- 
hed uden Ion og ansat i 
Udenrigsministeriet som 
rådgiver. Jeg havde så 3 
dage til at pakke og gore 
klar til 3 måneder i Israel. 

Orientering i Udenrigs- 
ministeriet 

Dagen inden afrejsen 
blev vi danske observa- 
torer sammenkaldt i 
Udenrigsministeriet til 
orientering samt udleve- 
ring af valgrelateret ma- 
teriale (eksempelvis: 
Valglov, Politisk situation 
og forholdsregler). De 5 
danskere, som blev ud- 
sendt som langtidsobser- 
vatarer, var: En pensio- 
neret general fra Flyve- 
våbnet, en tolk, en valg- 
ekspert fra Nykobingl 
Rarvig Kommune og en 
vicepolitikommissær fra 

Kobenhavns Politi 

Ankomst til Tel Aviv 

Torsdag den 9. no- 
vember ankom vi til Tel 
Aviv i Israel, hvor vi blev 
modtaget af en fortrop, 
som 14 dage tidligere var 
ankommet, udsendt af 
Den Europæiske Union. 
Efter 3 dage med orien- 
tering blev vi så designe- 
ret til de forskellige val- 
gområder. 

Valgloven, som Den 
Europæiske Union havde 
udarbejdet i samarbejde 
med palæstinenserne, 
opdelte Vestbredden og 
Gaza i 16 valgdistrikter. 
Jeg blev sendt til Nablus, 
en by på 150.000 ind- 
byggere, som ligger 80 
kilometer nord for Jerusa- 
lem, altså i den nordlige 
del af Vestbredden. Her 
blev jeg koordinator for 
en valgkreds på 20.000 
vælgere og med 34 
valgsteder. 

Obse~at0rernes opga- 
ve 

Vores opgave var ind- 
delt i 5 observationsfa- 
ser: 1. Registrering af 
valgberettigede, 2. Regi- 
strering af kandidater til 
præsident og parlamen- 
tet, 3. Valgkampagnen, 
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4. Valgret og 5. Optælling 
og kontrol af stemmer. 
Som tidligere nævnt var 
vores opgave at OB- 
SERVERE, og her må 
jeg understrege vigtighe- 
den af at være neutral og 
upartisk. Selvfalgelig 
opstod der situationer, 
hvor de lokale valgarran- 
garer anskede observa- 
tarernes hjælp; der var 
simpelthen fortolknings- 
problemer af valgloven. 
Vi havde i sådanne si- 
tuationer lov til at udtryk- 
ke vores fortolkning af 
valgloven. Ellers var det 
vores opgave at rappor- 
tere de observerede 
valguregelmæssigheder 
til Den Europæiske Uni- 
ons centrale kontor til 
dettes videre foranstalt- 
ning. 

Overarbejde og v rm l  
med maven 

Som alle ved, forlab 
valget uden de helt store 
uregelmæssigheder, og 
generelt kunne valget ka- 
rakteriseres som frit og 
demokratisk. 

I forbindelse med de 
far nævnte faser var der 
en stor del rapportskriv- 
ning, hvor det var nad- 
vendigt at benytte såkald- 
te "Diplomatiske vendin- 
ger", idet alle interesse- 
organisationer naje stu- 
derede disse rapporter. 

Foruden rapportskrivning 
hastede jeg erfaringer i 
organisering af internati- 
onale observatarer samt 
internationale parla- 
mentsmedlemmer. De 
sidstnævnte afstedkom 
en del overarbejde. For- 
uden det nære samar- 
bejde med repræsentan- 
ter fra andre observatar- 
lande var det ligeledes 
uundgåeligt, at vi kom 
meget næri ind på de lo- 
kale - vælgere såvel som 
kandidater. Her skulle vi 
konstant balancere mel- 
lem at være upartisk, 
men også virke oprigtig 
interesseret i de lokale 
problemer. Jeg har aldrig 
tidligere drukket så me- 
gen te og kaffe og havde 
derfor konstant vravl med 

maven, og her er det 
formentlig &advendigt at 
beskrive de sanitære in- 
stallationer i arabiske hu- 
se. 

Mobiltelefoner og Mo- 
bilfax 

For at kunne udfare de 
beskrevne opgaver hav- 
de hvert observatarhold 
(2 pers.) en bil med 
chauffar, 2 mobiltelefoner 
samt en mobilfax. I stor 
udstrækning virkede ma- 
teriellet efter hensigten, 
men det var dog overset, 
at når den israelske be- 
sættelsesmagt trækker 
sig ud, bliver diverse in- 
stallationer også demon- 

Bjarno p3 "arbejde" i Israel 
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teret, herunder relæstati- Ssværnet som bidrag- 
oner og master for mobil- yder 
telefoner. 

De indhastede erfarin- 
Overlevelsesrnan~vre ger skyldes i stor ud- 
pa vejene strækning den fleksibili- 

tet, som Flådestation 
Korsar og Saværnets 

Faremomenterne i operative Kommando har 
forbindelse med obse~a-  
t~ropgaverne lå udeluk- 
kende i at overleve den 
almindelige trafik på ve- 
jene. Standarden blandt 
de lokale styrmænd er 
lav og krydret med ufor- 
udsigelighed, dumdristig- 
hed, manglende sans for 
situationsbedammelse 
og ikke mindst materiel- 
lets manglende reaktion 
på givne kommandoer 
(styre, bremse og sig- 
nalgivning). Havde vi så- 
ledes overlevet dagen 
ude i marken, var det og- 
så uendelig vigtigt at tage 
sig i agt for den kugle- 
regn, der blev afgivet i 
glæde. Det er således 
skik at afiyre diverse vå- 
ben i en tilnærmelsesvis 
lodret vinkel, når noget 
skal fejres, men befinder 
man sig på en altan i 5. 
sals hajde, kan man blive 
udsat for veritabel spær- 
reild, og man bar sage 
dækning. Valgresultatets 
spontane glæde afsted- 
kom således adskillige 
sårede personer blandt 
de lokale, men ingen 

udvist i forbindelse med 
min tjenestefritagelse. 
Saværnet kan i den for- 
bindelse bryste sig som 
bidragyder til fremme af 
de demokratiske proces- 
ser ude i verden. 

Det har vel også visse 
forsvarsmæssige relatio- 
ner. 

dræbte så vidt vides. Et typisk gadebillede fra Te1 
Aviv 
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Saværnet har 
overtaget milja- 
skibe og isbryde- 
re 

Uddrag fra S0FART Nr. 
7/96 af 5. januar 1996 

Saværnet blev ved 
årsskiftet udvidet med 
otte starre enheder - plus 
en del mindre fartajer. 
Det skete, da Miljastyrel- 
sen og Safartsstyrelsen 
overleverede hhv. milja- 
skibene og isbryderne. 

Isbryderne 

De fire statsisbryderes 
overgang skete samtidig 
med, at der blev arbejde 
for dem - for farste gang 
siden 1987. De 12 faste 
mand - fire maskinme- 
stre, to elektrikere samt 
seks skibsassistenter - 
overgår til saværnet med 
base på Flådestation 
Frederikshavn, hvor is- 
bryderne har ligget ved 
en særlig kaj. De avrige 
besætninger hentes fra 
saværnets forskellige 
enheder. 

Isbryderne er lagt un- 
der 1. Eskadre, inspekti- 
onsskibene. Operationelt 
dirigeres de fra Savær- 
nets operative Komman- 
do, der også har overta- 

get arbejdet med isob- 
se~ationernes indrappor- 
tering og udfærdigelse af 
ismeldinger. 

Isbrydningsrådet, der 
fortsat har medlemmer 
fra koffardifarten og hav- 
nene, har efter skiftet fået 
ny formand, fa~andsdi- 
rektar Saren Torp Peter- 
sen. 

Isbrydningsrådets for- 
retningsudvalg vil under 
en iskampagne ofte t=- 
de sammen og i samar- 
bejde med Saværnets 
operative Kommando 
disponere isbryderne - og 
evt. inddrage de to store 
miljaskibe eller indchartre 
tonnage. Omvendt kan 
isbryderne - formentlig 
kun "THORBJDRN" - 
indgå i miljaberedskabet 
og den skærpede over- 
vågning til sas i forbin- 
delse med indfarelse af 
den nye akonomiske zo- 
ne ud til 200 sarnil. 

Miljsskibene 

Mens 1. Eskadre nu 
også skal sejle isbrydere, 
så har 3. Eskadre, der 
bl.a. omfatter mineskibe- 
ne, fået ansvaret for mil- 
jaskibene, hvoraf de fire 
er fast bemandede i en 
torn med saværnets per- 
sonel, som i mange år 
har haft dette job i mel- 
lemregning med Miljasty- 
relsen. Den skal fortsat 

stå for den overordnede 
disponering ved skibenes 
indsats, mens det opera- 
tionelle også her er lagt 
til Saværnets operative 
Kommando. Miljaflåden 
omfatter også en del 
mindre enheder til opga- 
ver bl.a. på lægt vand. 

Materiellet 

Saværnets Materiel- 
kommando får det over- 
ordnede ansvar for ski- 
benes tilstand, hvor ski- 
bene i de respektive 
eskadrer træder ind i 
nummer og kan trække 
på den store organisation 
såvel i selve Saværnets 
Materielkommando med 
ingeniarbistand O.S.V. 

som på flådestationerne 
med deres personel og 
værksteder. 
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Forsvarets Gym- 
nastik- og Idræts- 
inspektars in- 
spektion på Flå- 
destation Korsar 

Tirsdag den 12. marts 
96 inspicerede Forsva- 
rets Gymnastik- og 
ldrætsinspeM0r Flåde- 
station Korsnr, hen- 
holdsvis Militæpolitiele- 
mentet og Marinekaser- 
nen. 

Af Kaptajnlejtnant Bjarno 
Serensen, Presseofficer 

Inspektion af Marineka- 
sernen og Militærpoliti- 
et 

Forsvarets Gymnastik- 
og Idrætsinspektar 0n- 
skede hovedsagelig at 
inspicere opvarmning 
samt lab. Militærpolitie- 
lementet startede med at 
udfare en Tilfredsstil- 
lende opvarmning. 
Derefter I0b de veltræ- 
nede MPer til et resultat. 
som Forsvarets Gymna- 
stik- og Idrætsinspektar 
bedamte til Særdeles til- 
fredsstillende. 

Turen kom så til Mari- 
nekasemen. Opvarmnin- 
gen var helt i top, og man 
opnåede resultatet: Me- 
get tilfredsstillende. 

Laberesultatet blev end- 
nu bedre; her opnåedes 
et absolut topresultat, 
nemlig: Særdeles til- 
fredsstillende. 

Forsvarets Gymnastik- 
og Idrætsinspektar udtal- 
te senere overfor Chefen 
for Flådestation Korsar, 
at han ikke tidligere hav- 
de givet bedammelsen 
Særdeles tilfredsstil- 
lende to gange på sam- 
me formiddag, og at han 
var særdeles godt tilfreds 

med det, han havde set i 
Inbet af formiddagen. 

Abning af fladestatio- 
nens nye kondicenter 

Om eftermiddagen 
deltog Forsvarets Gym- 
nastik- og Idrætsinspek- 
tor 

Her er Idrætsbefalingsmanden 
ved at instruere Assistent 
Conni Gram fra Forsyningsaf- 
delingen i, hvordan man benyt- 
ter en af de nye kondicykler 
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Hvem mon vinder? 
Obersten eller Kommand~ren 

i åbningen af flådestatio- 
nens nye kondicenter. 

Efter en kort åbnings- 
tale af Chefen for Flåde- 
station Korsor blev For- 
svarets Gymnastik- og 
Idrætsinspektor inviteret 
til at ro de farste 500 
met'er i en af centrets 3 
romaskiner. 

Forsvarets Gymnastik- 
og Idrætsinspektor ud- 
trykte tilfredshed med det 
nye center og ser ligele- 
des frem til, at Flådesta- 
tion Korsor får bygget det 

nu godkendte idrætsan- 
æ g  Anlægget forventes 
færdigt i foråret 1997, 
hvorefter man tager fat 
på 2. etape, hvilket er 
bygningen af en idræts- 
hal. Begge anlæg bliver 
placeret på den nuvæ- 
rende parkeringsplads. 

Med åbningen af flå- 
destationens nye kondi- 
center, er der ikke læn- 
gere nogen undskyldning 
for ikke at holde sig i god 
form. 

Forsvarsministe- 
ren besagte flå- 
destationen 

I forbindelse med at ud- 
flytningen fra Holmen of- 
ficielt er afsluttet, aflagde 
forsvarsminister H. Hæk- 
kerup beseig på flådesta- 
tionen 25. januar 1996. 

Af Kaptajnlejtnant M. Oster- 
mann, Journalistisk redakter 

I sne oa slud ankom 
forsvarsministeren til flå- 
destationen, hvor han 
blev modtaget af chefen 
og afdelingscheferne. 
Efter at forsvarsministe- 
ren havde inspiceret 
skansevagten, orientere- 
de chefen ministeren om 
de tiltag, der var foreta- 
get på flådestationen i 
forbindelse med udflyt- 
ningen fra Holmen. 

I fortsættelse af orien- 
teringen var ministeren 
vært ved en let frokost. 

Efter frokosten blev 
ministeren vist rundt på 
flådestationen med ho- 
vedvægten lagt på dels 
de værksteder, som var 
udflyttet fra Holmen, dels 
Forsyningsafdelingens 
lagre. Endelig fik ministe- 
ren en rundvisning i 
kryptofordelingscentret 
samt i trykkeriet. 
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Dansk Militært 
Idrætsforbunds 
Landsskytte- 
stævne 

Af Specialarbejder Jimmy 
Jensen, Tankomrade Korser 

I oktober 1995 deltog 
Saværnets Idrætsfor- 
ening Korsar (SIF Kor- 
sar) i Dansk Militært 
Idrætsforbunds Lands- 
skyttestævne i Vingsted- 
centeret med 5 skytter. 

Ud over at deltage på 
alle discipliner kom SIF 
Korsar grovpistolhold, 
som bestod af Thomas 
Trap, Kristen Trap samt 
Dan W. Nielsen, med i 
medaljerækken. Således 
blev holdet nr. 2 på 
grovpistol og nr. 3 på 
militær hurtigskydning. 
Individuelt blev Thomas 
Trap nr. 4 på grovpistol 
og Dan W. Nielsen nr. 5 
på militær hurtigskydning. 

Her overrækkes præmier til 
vinderne 

Endelig 

Sadan! var der sikkert 
mange, der tænkte, da 
den nye Nordkaj blev 
indviet 16. januar. 

Af Kaptajnlejtnant M. Oster- 
mann, Journalistisk redaktprr 

I sin velkomsttale 
nævnte kommandar K.A. 
Thomsen, at den 16. ja- 
nuar fra nu af vil være en 
af Flådestation Korsars 
mærkedage. Dem er der 
nu nogle stykker af, men 
denne dag er særlig, idet 
det nu endelig, efter lang 
ventetid, blev muligt at 
indvie vores nye Nordkaj. 

Specielt de sejlende 
enheder har set frem til 

denne dag, som samtidig 
vil betyde, at der kan ske 
en reducering i forhalin- 
gerne i flådehavnen. 

Indvielsen betyder 
samtidig, at den endélige 
udbygning af flådestatio- 
nens-kajanlæg er afslut- 
tet. Det er flådestatio- 
nens håb, at forholdene 
for skibene herefter bliver 
de bedst mulige. Det er 
ligeledes flådestationens 
håb, at dette nye kajan- 
læg bliver til glæde for 
især 2. Eskadre og helt 
specifikt for korvetterne, 
som det jo er specielt 
designet til. Også MOVA 
og MOBA får nu optime- 
ret deres parkeringsmu- 
ligheder, ligesom de 
mobile missilbatterier kan 
komme på plads. 

Kommand0r K.A. Thomsen på 
talerstolen 
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Forhistorien 

Forhistorien er kort 
den, at allerede i januar 
1991 stod det klart, at der 
på sigt ville blive for lidt 
plads i den gamle flåde- 
havn. Tilkomsten af SF- 
300 enhederne ville ef- 
terhånden betyde en 
ganske alvorlig belast- 
ning af kajanlæggene og 
især de tekniske installa- 
tioner i dem. 

Fra starten blev der 
derfor taget skridt til den 
udvidelse, der nu er sket. 

Korsar kommune var 
straks med på ideen, og 
tidligt blev det arrangeret 
med Storebælt Sten & 

Grus, som i mange år har 
anvendt dette område, at 
det skulle overfares til 
brug for flådestationen. 

Den 7. juli 1994 blev 
der indgået en lejeaftale 
med Korsar kommune. 
Lejeaftalen har en Iabetid 
på 20 år frem til den 13. 
juni 2014 med en fortrins- 
ret til umiddelbart at for- 
længe lejemålet i yderli- 
gere 20 år frem til 13 . 
juni 2034. Det er vel så 
langt fremme, som nogen 
i dag kan se i krystalkug- 
len. 

Mange entreprenarer 

Der arbejdes p3 det nye kajan- 
/=s 

Mange forskellige en- 
treprenarer har arbejdet 
på kajanlæget. To af de 
starste er Havnebygge- 
ren fra Nyborg, som har 
stået for de grovere dele 
af sagen, og MT EL-PRO 
for en lang række andre 
betydningsfulde opgaver. 

Alle virksomheder, 
som har deltaget i arbej- 
det, har udfart et godt 
professionelt stykke 
håndværksarbejde. 

Nye arbejdspladser 

Borgmester F. Erich- 
sen fra Korsar kommune 
sagde i sin tale, at det er 
med glæde, at kommu- 
nen kan konstatere, at 
udflytningen fra Holmen 
har betydet en foragelse 
af arbejdspladser i Kor- 
s0r. Endvidere har det li- 
geledes betydet, at en 
del af de nye medarbej- 
der er flyttet fast til kom- 
munen. 

Det, at så mange har 
valgt at bosætte sig i 
kommunen, g at det 
bliver nadvendigt at ud- 
vide barnepasningsmu- 
lighederne. Et forslag til 
dette ligger allerede klart 
i byrådet. 

Til sidst i sin tale an- 
skede borgmesteren flå- 
destationen tillykke med 
det nye kajanlæg og de 
forbedrede muligheder, 
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der nu er kommet i flåde- 
havnen. 

Så blev snoren klippet 
over 

Chefen for 2. Eskadre, 
kommandar S. Lund, 
nævnte i sin tale, at det 
var med stor længsel, at 
man havde set frem til 
denne dag. Pladsmangel 
og uhensigtsmæssige 
fortajningsforhold havde 
præget hverdagen for 2. 
Eskadres enheder i lang 
tid. 

Herefter klippede kom- 
mandaren den rade sil- 
kesnor, som var opsat til 
lejligheden, over og er- 
klærede Nordkajen for 
indviet. 

Kommandm S. Lund p2 taler- 
stolen 

S2 kan dagligdagen begynde 

Uddrag af en er- - Det er svært at vende 

hvervgprakti- 
kants tilbage- 
melding 

tilbage til hverdagen, 
efter en uges overdå- 
dige oplevelser og 
oplysninger. 

- Lige fra da vi ankom 
Af Kaptajnlejtnant Bjamo (os praktikanter) har vi 
Serensen, Presseofficer kunnet mærke en 

gensidig respekt. 
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- Det eneste, som kun- 
ne have gjort besaget 
helt perfekt, var, hvis 
vi kunne blive i 14 da- 
ge. 

- Jeg har virkelig lært en 
hel del omkring mig 
selv, og på mange 
måder kom man hjem 
som et nyt menneske 
med selvtillid og ny 
appetit på livet og dets 
udfordringer. 

Ditte Eriksen, 26/2-96 

- Ugen startede uhel- 
digt, med et frygteligt 
snevejr, men ud karte 
jeg og ankom til flå- 
destationen inden 
klokken 0900. 

- Vi skulle have kost- 
penge, ' men vedkom- 
mende, som udleverer 
penge, var sneet inde, 
så Keld Holme måtte 
til at bruge den han 
har mellem arerne. 
Den var effektiv end- 
nu, så vi fik udbetalt 
400 kr. 

- Så var tiden inde til at 
inspicere cafeteriet. 
Det var god mad til la- 
ve priser, så vi skulle 
nok overleve. 

- Om eftermiddagen var 
vi på rundtur i en kor- 
vet og fik en masse 
raverhistorier. 

- Vi blev sendt over på 
et værksted, hvor vi 
lærte at lave knob og 
svejse reb sammen. 

- Vi pravede at skille og 
samle nogle forskellige 
våben og derefter ude 
at skyde med Ml49. 
Det var virkelig fedt at 
have våben i hånden, 
det er jo ikke noget 
man praver hver dag. 

- Fredag var sidste dag, 
og vi var oppe og sige 
farvel til ham Kom- 
mandaren. 

- Jeg har haft en genial 
uge med masser af 
oplevelser. Jeg sender 
jer mange varme hils- 
ner og tak for ophol- 
det. 

Tasia, uge 811 996 

Redaktarens F( 
Som den trofaste Iæ- 

ser har opdaget, er der 
sket visse ændringer 
med FLADEN - i Korsar. 
Dette skyldes dels, at der 
er kommet et nyt redakti- 
onsudvalg, dels at bladet 
endnu en gang har været 
gennem et "syrebad". 

Syrebad er det punkt 
under den årlige konfe- 
rence for redaktarer, hvor 
lærere på Danmarks 
Journalist Hajskole be- 
dammer tjenestesteds- 
bladene og kommer med 
forslag til forbedringer. 

Et af de kritikpunkter, 
som blev fremhævet 
overfor vores blad, var, at 
der bliver brugt for man- 
ge passive billeder. Dette 
har vi pravet at tage haj- 
de for i dette nummer, li- 
gesom hele bladet er i tre 
spalter. 

I fremtiden er det lige- 
ledes hensigten, at der 
skal bringes artikler fra 
vores levende arbejds- 
plads, ikke mindst så vi 
lærer hinanden bedre at 
kende. Derfor et lille 
hjertesuk! 

Har du en ide til en 
god artikel , så kontakt et 
af medlemmerne i redak- 
tionsudvalget og aftal, 
hvordan I skal gribe tin- 
gene an. Husk, at vi har 
fået tilknyttet en fotograf 
til bladet, så vi kan lave 
de helt rigtige billeder, 
gerne efter dine anvis- 
ninger. 

Sidst men ikke mindst 
barsler redaktionsudval- 
get med en ny forside, en 
forside som skal lægge 
op til, at dette blad ikke 
"bare" er et blad for flå- 
destationen, men også et 
blad for det sejlende per- 
sonel, som harer hjemme 
på flådestationen. 
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0, Kan du 11 at lægge hårdt ud, 
skrue tempoet op 

og slutte af med en spurt? 
Så indbyder Fromandskorpset til 9 måneders marathon for krop og sjæl 

Er vandet dit rette dement, og kan du tA!e selv de harde; efter du kan lortsaelte Icarrrieren i Framaiidskorpset eller 
ste strabadser? S er dumaske aspirantril Ssværneb wge anden tjeneste i seværnet. 
Fremandsl~or~.  
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vae inrlstillei- ph at lzgge krop og sjæl - og al din rid - i skema, der sl<al benyttes, iianset om du er tjeiicstc- 
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Efter udnævnelsen til framand Mr du et fast, niined- i Erhverusup&sniw88el<tlonen, tlf. 44 68 21 22 
S i  tiiiæg og særlige tillag for dyklcerarhejde og (ina:ii-e. 09:15.DO),fax 44 66 02 97. 
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