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Flådens skrappe drenge
Tekst: Værkmester Esben J. Nielsen
og overværkmester Mogens Christiansen
Foto: Chefsergent Erling Nielsen
Den 31. juli 2002, var der overrækkelse af diplom og pengegave
for rationaliserings-forslag, for
fremstilling af VDS-kablerne ved
Flådestation Frederikshavn.
Det var en stor dag og en stor oplevelse for medarbejderne i Våbenteknisk og Elektronik sektionen, da
Forsvarschef, general H.J. Helsø,
sammen med Chefen for Søværnets
Materielkommando, Kontreadmiral
N. Majdal, landede med helikopter, for
at hædre 12 frederikshavnere og en
enkelt person fra Søværnets Materielkommando.
Projektet var indstillet til præmiering
som et rationaliseringsforslag, og var
svært at komme udenom. Derfor
havde forsvarschefen da også den
nette sum af 116.000,- gode danske
kroner med til deling imellem initiativrige flådefolk. Ventetiden har været
lang (ca. 2 år) - ville det lykkes at dele
præmieringen af rationaliserings-
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forslaget? Der har været meget skriftlig korrespondance og samtaler over
telefonen om emnet. Den 3. juli 2002
fik de 13 involverede initiativtagere
brev fra Forsvarskommandoen og
personlig invitation fra Forsvarschefen
General H. J. Helsø, til reception onsdag d. 31. juli 2002 kl. 1500, påklædning: daglig uniform. Mødelokale
Skjoldborg, Flådestation Frederikshavn.
På selve dagen, var der mødetid et
kvarter før, således at fotografer fra
pressen kunne få lavet den rigtige
opstilling inden Forsvarschefen og
chef Søværnets Materielkommando
ankom. Kommandør Axel Fiedler bød
velkommen og takkede Forsvarschefen og chef Søværnets Materielkommando for at de ville komme, og der
var en god stemning lige fra starten.
Forsvarschefen holdt en flot og detaljeret tale omkring selve rationaliseringsforslaget og motiveringen som
afstedkom præmieringen, og fremhævede, at her var ikke en, men flere
medarbejdere involveret, og at det var
tegn på et bredt samarbejde på tværs
af faggrænserne. Det er et fantastisk

projekt, som beviser, at vi inden for
forsvaret med vores fortsatte teknologiske udvikling har kapaciteten til at
klare opgaverne selv, bedre, billigere
og hurtigere, sagde forsvarschefen.
Kommandøren holdt også en flot tale,
hvor han takkede for vores indsats.
Han kendte jo VDS-systemet fra sin
tid som chef for 1. Eskadre. Han har
selv prøvet at ligge med fejl på VDSkablerne, han nævnte bl.a., at når man
arbejder med kablerne om bord, sker
det, man bliver ”begravet” i bølger på
agterdækket. Kommandøren prøvede
det i 1997 under en reparation i nordatlanten med 26 sekundmeter vind.
Sektionens medarbejdere har været
glade for den opmærksomhed, der har
været omkring overrækkelsen, og
medarbejderne er nu klar over at en
god indsats betaler sig, og de påskønner den opmærksomhed og belønning
de har fået.
I Våbenteknisk sektion er vi stolte
over at der er dygtige håndværkere,
som både er kreative og teknisk dygtige, således at man kan løse komplicerede opgaver under vanskelige forhold. Slutresultatet bliver sammenhold
og gode samarbejdsevner medarbejderne imellem.
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Havets maler
95 årige Axel Lind på besøg
ved Søværnet i Frederikshavn
for at vurdere om indkøbt maleri er ægte.
Tekst og foto:
Chefsergent Erling Nielsen
Hvad gør man, når man har fået tildelt en pose penge til indkøb af kunst,
og bagefter er i tvivl om ægtheden af
det billede, man har købt.
Det dilemma var orlogskaptajn Knud
Thomsen fra Kattegats Marinedistrikt
kommet i, efter at have indkøbt et
gammelt maleri af den berømte maler Axel Lind. Her var der ingen tvivl
- man kontaktede kunstneren selv, og
fik ham overtalt til at komme og vurdere kunstværket.

95 årige Axel Lind ved maleriet fra sidst i tyverne - han var ikke i tvivl - billedet
er ægte.

Flådestationens chef, kommandør Axel Fiedler, der
selv er meget kunstinteresseret, gjorde begivenheden til et officielt besøg, og stod selv for arrangementet. Det gjorde da også et overvældende indtryk på den aldrende kunstner, da han blev afhentet
i flådestationens VIP bil, og på Kattegats Marinedistrikt blev modtaget af flådestationens chef.
Axel Lind var ikke et øjeblik i tvivl om ægtheden af
maleriet, for han huskede tydeligt maleriet, som han
mente at have malet kort før depressionen sidst i
tyverne. I øvrigt mente den beskedne kunstner ikke,
at hans billeder er så gode, at nogen kan finde på at
efterligne dem. Beskedenheden viste sig også på
et senere tidspunk, da han fik forevist et af sine
billeder i Russerstuen på flådestationen. Axel Lind
mente nemlig ikke, at billedet er noget særligt, men
beundrede mere den flotte guldramme, der
omkransede maleriet.
Ankommet til flådestationen, fik Axel Lind forevist
AXEL LIND STUEN, opkaldt efter kunstneren
selv, og udsmykket med malerier af samme. Den
gamle kunstner var bevæget, men også glad for den
ære han følte, at flådestationen viste ham.

Ud over lidt problemer med benene og hørelsen, var Axel
Lind frisk og rask. Flådestationens chef er den perfekte
vært, og støtter den kendte kunstner.
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I officersmessen holdt kommandør Axel Fiedler en
tale, hvor han hyldede Axel Lind, som den store
kunstner han er - og kommandøren sluttede af med
disse ord. ”Vi hylder dig - her i dit 95indstyvende år
- som Havets Maler, og vi søfarende giver dig vor
anerkendelse for, at du viser os, og alle der ser din
kunst - HAVET”.
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Boganmeldelse

Et andet Sirius
Af chefsergent Erling Nielsen
”Han var 2.års mand med alt, hvad
det indebærer af erfaring. Og dobbelt
ansvar. Under ekstreme forhold var
de kommet hele vejen oppefra og ned
langs kysten. Sådan en tur udlægger
man ikke til de dovne og uduelige, som
Eigil Knuth ville have sagt det. Timer
og dage med en mand, der kunne
fremvise den nydeligste tatovering
langs hele brystet. Frembragt helt
økologisk ved at 40 minusgrader, og
en halv pelikan hamrer lige gennem
lynlåsen i jakken og svejser et langtidsholdbart minde i huden.
Skrevet af journalist Steen Yssing
Bogen indeholder beretninger fra en
meget anderledes hverdag, fortalt gennem både et vinter- og et sommertogt. Du får hverdagssituationerne
beskrevet gennem dagbogsnotater af
”fupperne”, foruden et historisk rids
over styrkens oprettelse. Et væld af
flotte fotos findes i bogen, og forordet
er skrevet af Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik.
Før evt. køb kan denne flot illustrerede bog om Sirius ses ved Kontaktog Velfærdselementet på flådestationen.
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Denne pragtfulde bog - fyldt med flotte fotos, er nu til salg i butikkerne.
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Der blev lavet en plan
ved sergentskolen
Siden 1997 har det danske søværn
hjulpet esterne med at uddanne sergenter. Senest uddannede lærere fra
sergentskolen og specialskolerne dette
forår 11 estere til sergenter. Første
halvdel af uddannelsen gennemførtes
i Estland og sidste del i Danmark.
Fra år 2003 er det meningen, at esterne
selv skal forestå deres sergentuddannelse. Dette kræver en del planlægning, bl.a. fordi faciliteterne i Estland
er betydeligt mere beskedne end dem,

Kursus i undervisning og
præsentationsteknik
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole gennemførte i uge 36 et
kursus i undervisning og præsentationteknik. Kurset der blev gennemført
første gang i 2000 - var efter et ønske fra Søværnets Taktikskole, der
havde et behov for at få uddannet
personel af konstabelgruppen, da disse
blev anvendt flere steder i Forsvaret
uden egentlig uddannelse som instruktører.
Kurset blev en succes og blev efterfølgende også gennemført i 2001 efter et direkte ønske fra Søværnets
Operative Kommando. Fra indeværende år er kurset blevet optaget som
produktionsmål for sergentskolen med
kursuskoden SRS 019.
Kurset var berammet til 12 personer,
og ved tilmeldingens afslutning var der
11 tilmeldte. Dette tal blev dog hurtigt
reduceret til 8, da der kom adskillige
afbud. Efter yderligere tilmeldinger yderligere afbud og et enkelt sygdomsafbud - var kurset reduceret til
6 personer. Kursisternes tjenestestedsområde strakte sig fra nærområdet
Frederikshavn til Jyske Dragonregiment i Holstebro.
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vi har ved sergentskolen. Til gengæld
muliggør en placering af sergentskolen
på selve flådebasen ved Tallinn en
smidig brug af den estiske flådes fartøjer i uddannelsen, fx i forbindelse
med uddannelse til funktionen som
vagtassistent.
Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole havde derfor fem estiske
kursister i perioden 19. august til 13.
september 2002. Det drejede sig om
fem befalingsmænd fra den estiske
flåde, som gennemgik et kursus i
uddannelsesplanlægning. Under kurset udarbejdede kursisterne en uddannelsesplan for sergentuddannelsen i

den estiske flåde. Hovedværktøjet på
kurset var den uddannelsesteknologiske model, hvor der tages udgangspunkt i en funktionsanalyse (hvad skal
sergenterne senere lave). På baggrund
af funktionsanalysen, og idet der tages højde for elevforudsætningerne,
udledes det relevante uddannelsesbehov, som indskrives i en uddannelsesplan med formål, målbeskrivelser osv.
Deltagerne gik til opgaven med stor
energi.
I 2003 er det atter planen, at sergentskolen skal gennemføre et kursus i
uddannelsesplanlægning for esterne.

Kurset blev gennemført som et
kursusforløb i bogen ”Undervisning i
praksis” - med tilhørende elevlektion,
således at alle elever fik mulighed for
at undervise en gang mens de blev
optaget på video med efterfølgende
tilbagemelding på den pågældende lektion.
Alle elever udviste stor interesse for
stoffet og arbejdede målrettet med
opgaverne. Ved tilbagemeldingen fredag middag gav eleverne udtryk for
deres positive holding, specielt det at
se sig selv undervise med tilhørende
tilbagemelding var meget lærerigt, dog
var der enighed om, at kurset burde
have en varighed af ca. 14 dage, for
derigennem at give mulighed for flere
træningslektioner.
Kurset forventes også optaget som
produktionsmål for 2004.
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Kommandørkaptajn Kaj T. Madsen taler ved Mindeankeret, da det i år var søværnets tur til at forestå
begivenheden.

Flådens Sænkning
Søværnet i Frederikshavn imponerede med flot honnørkommando, da det i år blev søværnets tur
til at afholde arrangementet.
Tekst og foto: Chefsergent Erling
Nielsen
Selv om arrangementet blev afholdt
for at mindes Flådens Sænkning den
29 august 1943, er det ikke en begivenhed, der er opfundet af Søværnet.
Ideen blev udtænkt af Frederikshavn
Marineforening helt tilbage i 93, idet
foreningen havde den holdning, at begivenheden ikke måtte glemmes.
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Derfor blev det aftalt, at arrangementet på skift skal afholdes af Frederikshavn Marineforening, Frederikshavn
Kommune og Søværnet i Frederikshavn. I år var det så Søværnets tur,
og det var et flot arrangement, hvor
Skoleskibet Møen stillede en imponerende
skansevagt.
Tordenskioldsgarden var der som altid med hornblæsere - hvor så det flot
ud.

Flådestationens næstkommanderende
kommandørkaptajn Kaj T. Madsen,
stod for kransenedlægning og tale,
medens repræsentanter for byråd og
marineforening var opstillet ud for
mindeankeret. Samtidig var der i år
rigtig mange tilskuere, både lokale,
men også mange turister der ivrigt filmede begivenheden.
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Rebild 2002
Tekst og fotos: Chefsergent Erling
Nielsen
Flådestationen stillede æreskommando, da den amerikanske ambassadør nedlagde krans i Mindelunden i Aalborg.
Det er Flådestationen Frederikshavn,
der har ansvaret for tilrettelæggelse
og afvikling af besøg af alle udenlandske krigsskibe i Jylland.
Derfor var der også ganske mange
hvide kasketter blandt folkemængden,
da det amerikanske skib Texas
Clipper med 260 søfolk om bord,
lagde til ved Honnørkajen, et par dage
før årets Rebild arrangement begyndte. Fra flådestationen deltog 2
forbindelsesofficerer, samt chauffører, der havde ansvaret for at de udenlandske søfolk kom rundt til de mange
begivenheder, der fandt sted både før
og efter den 4 juli - den amerikanske
nationaldag.
En af de begivenheder, der sjældent
kommer i aviserne, er ceremonien i
Mindelunden, hvor den amerikanske
ambassadør nedlægger en krans ved
krigsgravene fra 2. verdenskrig.
Begivenheden finder sted den 3. om

Ambassadør Stuart A. Bernstein hilser på flådestationens chef kommandør Axel
Fiedler.

morgenen klokken otte. Et flot arrangement med deltagelse af æreskommandoer fra alle de militære afdelinger i Nordjylland. Fra flådestationen deltog en æreskommando
bestående af en gruppe fra Militærpolitiet under ledelse af oversergent
Bo Volke. Flådestationen var tildelt
den ærefulde plads til højre for mindestenen, medens kadetter fra det
amerikanske skib stod til venstre
Præsidenten for 4. juli komiteen, skibsmægler og konsul Morten Jacobsen,

holdt en gribende tale for de faldne,
hvorefter den amerikanske ambassadør Stuart A. Bernstein og hans forsvarsattaché lagde kransen ved mindestenen.
Der var mange kendte ansigter blandt
de mange der overværede begivenheden. Bl.a. en gammel kending fra
Frederikshavn, nemlig (guld) Harald
Nielsen og frue. Harald Nielsen er
Præsident for Rebild Selskabet, og
derfor med i stort set alle arrangementerne.

Flådestationens
Mp’ere står æresvagt,
medens kransen
lægges ved mindestenen for de faldne
under 2. verdenskrig.
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Forsvarsministeren
på besøg
Tekst og foto: Chefsergent Erling
Nielsen
En tydeligt tilfreds minister var
fuld af lovord efter at have besøgt
flådestationen med underlagte
depoter samt Kattegats Marinedistrikt.

Det var en smilende og oplagt forsvarsminister, der efter at have brugt
en hel dag på at se vores etablissementer, holdt et kort pressemøde, hvor
den lokale presse kunne stille spørgsmål. Svend Aage Jensby udtalte, at
han var meget tilfreds og specielt var
imponeret over den fleksibilitet, han
mødte overalt.
Pressen var mest interesseret i udflytning af statslige institutioner til landsdelen, men det spørgsmål kunne ministeren naturligvis ikke besvare på
nuværende tidspunkt. Derimod var

han glad for de input, han har fået fra
de nordjyske politikere, der betyder,
at regeringen har mange muligheder
at arbejde med.
Efter pressemødet var der afgang til
Hirsholmene. Flådestationens chef,
kommandør Axel Fiedler, havde arrangeret en sejltur til øen, hvor bl.a.
også borgmesteren og viceborgmesteren deltog. Hirsholmenes administrator forestod en rundvisning på øen,
hvor forsvarsministeren med følge
blev orienteret om øernes beboere,
bebyggelse og rige fugleliv.

Forsvarsminister Svend Aage Jensby var meget tilfreds med besøget ved flådestationen.
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Afskaf selvskabte plager

FKO idéboks. På FKO/FST er det
Stabsinformation, Forsvarschefen,
FKO-idéboks.

Af chefsergent Erling Nielsen

Der kvitteres for modtagelsen, og man
vil kort tid efter kunne se sit forslag
som et anonymiseret resumé - det
vil altså ikke fremgå, hvem der har
indsendt forslaget.

Forsvarskommandoen har oprettet en idéboks, hvor alle ansatte
kan komme med forslag, og på den
måde være med til at afskaffe plager og bureaukrati i forsvaret.
Forsvarets øverste ledelse vil nu gøre
en indsats for at sikre, at medarbejderne i forsvaret skal opleve deres
arbejde som veltilrettelagt, hvorved
motivation og arbejdsglæde øges.
Derfor er der oprettet en FKO-idéboks, der skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at blive hørt
og derved får mulighed for at bidrage
til Forsvarets bestræbelser på at skabe
grundlaget for effektivitet og tilfredshed på arbejdet.

The Champion
Tekst og foto: Chefsergent Erling
Nielsen
For første gang nogensinde har en
sømand fra flådestationen vundet
Dansk Militær Idrætsmesterskab
i badminton for veteranspillere .

Men hvad er en selvskabt plage? Det
afhænger selvfølgelig af øjnene, der
ser. Det kan være en stabsprocedure,
forvaltningsprocedure eller forretningsgang, der enten ikke er eller ikke
opleves at være relevant. Det kan
også være forældede bestemmelser,
direktiver, forvaltningsregler og procedurer, der forekommer uhensigtsmæssige.
Forslaget sendes direkte til Forsvarskommandoen via idéboksen. FKOidéboks er oprettet på Forsvarets
Integrerede Informations Netværk
(FINN). Har man et forslag sætter
man sig ved FIIN opkoblet PC og
klikker ind på en af følgende hjemmesider FSV, FST eller FKO. På FSV
går man ind under FC mærkesager,

Flemming spillede tidligere 1. single
for Sæby Badmintonklub, der hørte til
de bedste i landsdelen. Han trænede
med nogle af landets bedste spillere og bl.a. bankede han uden de helt store
problemer en vis Mark Christiansen der iøvrigt senere blev landskendt fra
All England Mesterskaberne…
Under interviewet fortalte Flemming,
at flådestationen også vandt mester-

Forsvarskommandoen er bevidst om,
at det er særdeles vanskeligt at skabe
fornyelse og fremdrift, hvis man ikke
lytter til og forstår hinanden. FKOidéboks kan derfor også ses som
udtryk for Forsvarschefens ønske om
at fremme dialogen mellem medarbejdere og ledelsen i Forsvaret, og med
idéboksen får medarbejderne nu mulighed for at få indflydelse på Forsvarets samlede virksomhed.
Interesserede kan læse mere om
FKO-idéboks på FKO hjemmeside.

skabet i double. Her spillede Flemming
Thura sammen med Johnny Høyer fra
Lagersektionen. Selvom Johnny påstår, at han ikke er i familie med badminton legenden Poul Erik Høyer fra
Aalborg, så kan han nok spille badminton. De første mange år på Læsø,
hvor han spillede i mesterrækken, og
de sidste år i vores lokale idrætsforening SIF.

Mesteren hedder nu Flemming Thura.
Egentlig kommer det ikke som den helt
store overraskelse, at det blev Flemming fra Kørsels- og Transportelementet, der som den første i flådestationens historie, har vundet mesterskabet i singlebadminton for veteranspillere, dvs. over 45 år.
De, der har stået over for Flemming
på badmintonbanen, har aldrig været i
tvivl om hans kunnen med fjerbolden,
for Flemming, der rask væk forærede
modstanderen 1. sæt, en føring på 140 samt serveretten, vandt alligevel
suverænt hver gang. Han var frygtindgydende.
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Disse to gutter kan spille badminton og har været med til at sætte
flådestationen på verdenskortet.

KRUDTTÅRNET

Min
solstrålehistorie
Tekst og foto: Materielassistent
Mariann Vestergaard
Materielassistent Mariann Vestergaard har i mange år været den drivende kraft inden for sport ved søværnet i Frederikshavn, og gennem
sporten givet mange et bedre liv. Læs
Marianns beretning om sin hobby - og
en lille solskinshistorie.
Som de fleste sikkert ved, så går jeg
jo en del op i sport, og har heldigvis
fået rigtig mange til at gå i gang med
en eller anden sportsgren. Jeg tænker
her på morgengymnastikken i Våbenteknisk Sektion, aerobic på gangene i
hhv. 1.Eskadre og administrationsbygningen her på flådestationen. Det er
derfor ikke så sært, at jeg bliver glad,
når nogle af mine ”elever” kommer
og fortæller, hvor godt de har fået det
efterfølgende.
Jeg fik ideen til denne artikel, da jeg
en morgen så én af mine gamle ”elever” komme cyklende i fuld fart på
sin nye racercykel - og mindst 10 kg
lettere, end da jeg satte gang i ham
for godt 3 år siden.
Cykelrytteren er leder af Kontakt- og
Velfærdselementet, Erling Nielsen.
Han fortalte mig, at det var min skyld,
han startede - bare fordi han en enkelt gang kørte de 16 km helt fra Jerup,
og fordi jeg i løbet af de følgende dage
blev ved at spørge til cyklen. Måske
syntes han, at det var synd for mig,
jeg ved det ikke, men kort efter var
han på cykel igen - og det har han
været stort set lige siden.

Mariann Vestergaard glæder sig over, at hun fik Erling op på jernhesten. Nu har
han tabt over 10 kg - og synes livet er fedt.

Vi har selvfølgelig talt meget om det
at dyrke sport, og ikke mindst tabe sig.
Erling kunne ikke forstå, hvorfor vægten ikke gik ned med det samme, men
det er jo klart, for først skal fedtet jo
omdannes til muskler, der vejer mere
end fedt - han måtte da også indrømme, at tøjet ikke strammede så
meget som før. Efter 2 år begyndte

der endelig at ske noget, og i løbet af
nogle måneder begyndte kiloene at
forsvinde - jeg tror vi var lige stolte…
Jeg kunne nævne mange andre, der
kan berette om, hvor godt de har fået
det, men med denne ene lille solstrålehistorie, håber jeg, at mange andre
vil tage imod et eller flere af tilbuddene i vores idrætsforening SIF, som
alle ansatte kan være medlem af.
Og husk nu - alderen har intet at sige,
det er kun et spørgsmål om at komme
i gang - og blive ved. Og husk også,
at Intet er umuligt for den der bærer
viljen i hjertet.

KRUDTTÅRNET
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SIF AKTIV
Af SIF Frederikshavns bestyrelse
Så blev det endelig fredag den 31. maj, dagen for
SIF FAMILIEAKTIVITETSDAG. En dag, vi i SIF
bestyrelse og udvalgene efter mange timers planlægning og arbejde, havde set frem til med spænding.
Formålet med denne særlige dag er at motivere til
aktiv idrætsudøvelse, samt at fremme kontakten
mellem de ansatte i søværnet og deres familier,
gennem hyggeligt samvær.
Til trods for den hårde konkurrence med både arrangørerne af VM fodbold og Hjallerup Marked,
havde mange ansatte med familier fundet vejen til
flådestationen, også selvom det stort set var regnvejr fra start til slut.
Som noget nyt startede vi dagen med motionsløbet; 3 MILEN, og som navnet angiver, er distancen 3 sømil, svarende til ca. 5,5 km. Vi var heldige at få 25 tilmeldinger til start, men desværre
mødte ikke alle op.
Inden løbet og dermed AKTIVITETSDAGEN,
blev skudt i gang med flådestationens salutkanon,
bød først formanden for SIF Frederikshavn velkommen og derefter chefen for stationsafdelingen
kommandørkaptajn K.T. Madsen, som havde en
særlig vigtig opgave. Det var at overrække instruktør i Aerobicudvalget; Mariann Vestergaard Ørnens Idrætslegat. Et legat, som blev stiftet i 1947 af
Ørnens Idrætsforening, med en årlig legatportion
på kr. 90,00, dette er dog reguleret lidt siden. Ørnens Idrætslegat udeles nu årligt af Søværnets
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VITETSDAG
Idrætsforeningers fællesudvalg, til støtte og opmuntring til en idrætsudøver, som har ydet en særlig indsats. Og ingen kan være uenige i, at det har Mariann,
hvilket man ved selvsyn kan konstatere, hvis man
lægger vejen forbi én af Marianns timer, eller deltager når hun spiller op til pause-gymnastik for flådestationens ansatte.
Efter 3 MILEN var der mulighed for at prøve de
forskellige idrætsgrene, som SIF Frederikshavn kan
tilbyde, eller blot få en hyggesnak over en kop kaffe
og en hjemmebagt vaffel. Der var livlig aktivitet rundt
omkring ved de forskellige discipliner, som var repræsenteret ved de 10 udvalg. I de sportsgrene, hvor
det var muligt, var der arrangeret konkurrencer, hvilket også var medvirkende til en sund og naturlig sult.
Grillen blev tændt, hvilket næsten blev umuliggjort af
regnen, som også havde tænkt sig at deltage hele eftermiddagen, til trods for at vagthavende meteorolog
ved Flyvestation Aalborg havde lovet sol sidst på eftermiddagen! Men ved hjælp af gode råd, presenning,
halvtag og masser af sprit lykkedes det at få tændt
grillen og få bespist godt 150 personer. Stemningen
var høj under spisningen, og den fik endnu et løft i
forbindelse med præmie-uddelingen for de enkelte discipliner, hvor SIF Frederikshavns nye poloshirt med
logo broderet på, var en yderst kærkommen præmie.

Mon fiskene vil bide?

Vi har i SIF Frederikshavns bestyrelse fået mange
positive tilkendegivelser og gode idéer, som vi arbejder med, så vi forhåbentlig kan komme tilbage med
et brag af en AKTIVITETSDAG.

KRUDTTÅRNET
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SIF AKTITIVTETSDAG
set gennem en deltagers øjne.
31. maj 2002 summede flådestationen
af aktivitet for store og små, øvede
og nybegyndere. Her var alt, hvad
hjertet kunne begære inden for fritidsinteresser; skydning, petanque, bowling, motion, tennis, sejlads, golf, step/
aerobic og det store hit - særligt for
børnene, fiskedammen, hvor man kunne fange sin aftensmad til grillen. Alt
kunne prøves og vurderes, om det
kunne være en sport, der ville tages
op. Instruktører stod klar til at hjælpe
og vejlede, så man kunne få alle facetterne ved den enkelte sportsgren.
Dette var dagen, hvor man ganske
uforpligtende kunne kaste sig ud i hvad
som helst!
Vejret viste sig desværre ikke fra sin
pæne side og fremskyndte dermed
dagens afsluttende arrangement; grill
og fælles-spisning, hvilket dog ikke var
så ringe endda! I den store buffet var
der ud over diverse tilbehør frit valg
af kød eller pølse, som man selv stod
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for at grille - og nogen fik også egen
fangst smidt på. Det stod for egen
regning, hvis man ikke blev mæt, for
der var masser af lækkerier at kaste
sig over.
Det var en dejlig dag med stor aktivitet og mange glade og hyggelige mennesker. En dag, hvor alle er velkommen - store og små, for det er samværet der tæller!
Flot arrangement, SIF.
RSU
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Bedste investering
I flådestationens Havneelement er de ikke i tvivl - det
nye stationsfartøj er alle pengene værd og til stor
hjælp i hverdagen.
Tekst og foto: Chefsergent Erling Nielsen
I Havneelementet står de næste to måneder i omskolingens og
prøvesejladsernes tegn, for alle fartøjsførere og besætninger skal
lære det nye fartøj at kende, før det rigtig går løs.
De to måneder er den tid, der er til rådighed, før det næste - og
sidste stationsfartøj ankommer fra værftet. Som det er nu, kan
fartøjet bruges til mange forskellige opgaver, men helst ikke til
forhaling og bugseropgaver, idet båden er alt for stærk i forhold til
de små 9-meter både, der skal hjælpe til. Først når begge stationsfartøjer kan arbejde sammen, udgår de små motorbåde. Dog bibeholdes to af dem til slæbning af ubådene.
Kræfterne i sådanne fartøjer måles i pæletræk - og de nye har et
pæletræk på 11 tons. Til sammenligning har 9-meter bådene et
træk på 1,6 tons, så der er en verden til forskel på de to typer, og
derfor kan de ikke arbejde sammen.
Om bord er der plads til 12 passagerer ud over den faste besætning - og her mangler der ingenting. Der er toiletforhold som derhjemme, og der er et lille køkken, hvor en evt. kok kan diske frem
med lækre retter til besætning eller passagerer, der har masser af
plads ved de to borde i salonen. Herfra kan man også nyde det
flotte billede, der fulgte med skibet. Billedet forestiller en grønlandsk fanger i kajak. Motiverne er fra Godhavn i det nordlige
Grønland. Fra salonen fører en trappe op til styrehuset, der næsten ligner et flycockpit med alle de moderne navigationsinstrumenter, fartøjet er udstyret med.

Det nye stationsfartøj på sin første opgave THORBJØRN skal forhales.

Selv et lille køkken er der blevet plads til i den flotte
salon.

Et dæk længere nede findes maskinrummet, hvor en kæmpemæssig Mercedes motor dominerer totalt - den yder da også det meste af 750 hestekræfter - og den er næsten lydløs, dog ikke når
man står i maskinrummet, men oppe på dækket, for der høres
motoren kun som en behagelig brummen helt uden vibrationer.
Man forstår godt, at folkene i Havneelementet er glade for deres
nye fartøj.
Allerede inden skibene er helt færdige, har der været ønske om at
bruge dem til afhentning af containere fra DANYARD i Aalborg.
Det bliver spændende at se det nye fartøj, når der monteres en
kanon på agterdækket - mon ikke fremmede efterretningstjenester
vil stå i kø for at se vores nye ”hemmelige” enhed.
I skrivende stund har den nye båd bugsering for første gang. Det
var da isbryderen THORBJØRN skulle flyttes fra nordkajen til
pier 1. Til at hjælpe med forhalingen havde den nye båd en af de
”gamle” 9-meter motorbåde, og på grund af den store kraftforskel
måtte forhalingen foregå meget langsomt, for selv om den ”lille”
slæbebåd trak med fuld kraft, brugte den store kun ganske lidt af
sine mange hestekræfter.
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Der er toiletforhold som i et parcelhus.
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Forhenværende minemekaniker kidnappet af
militærpoliti
Påstanden om at militærpoliti kun trykker på knapper, passer hunde og kører motorcykel må bestemt tilbagevises. En episode under Nijmegenmarchen i Holland viser at når det er
påkrævet kan en af flådestationens
MPere tage alle midler i brug, om det
så er at kidnappe sin egen far.
Udover den altid gående Niels Vagn
Sørensen, var der ikke mange fra søværnet, der gik de 4x45 kilometer under årets Nijmegenmarch. En af de
få, der var med, var Claus Nielsen,
der deltog på et hold af militærpolitipersonel, fra såvel søværnet som hæren. Ved ankomst til Holland viste det
sig, at der havde været et afbud i sidste øjeblik, så holdet var ikke stort nok
til, at have en cykelordonnans, der
kunne følge holdet og gøre tilværelsen lidt lettere for dem, når de fra tidlig morgen travede ud af de hollandske landeveje, i bagende solskin eller
tordenvejr.

De Rød-Grønne når i mål, Blondie som forreste mand i venstre geled, Claus som
nummer 4.

Ikke helt tilfældigt var Bent Johannes
Nielsen, bedre kendt som Blondie, tidligere minemekaniker og for nuværende tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt
Vendsyssel med, som enkeltgænger
på marchen. Resultatet blev, at han
næste morgen startede som medlem
af militærpolitiholdet, der i øvrigt fuldførte med alle deltagere. Det er ikke
første gang deltagerne fra Frederikshavn viser kreativitet, når de skal sammensætte et hold. De har før gået med
flyvevåbnet, Bornholms Værn, samt
artilleriet fra Varde. Vi venter spændt
på hvad de finder på til næste år.
JP
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Etnisk møde
Mandag den 23. september holdt flådestationens arbejdsgruppe for ligebehandling et debatmøde vedr. ”Etnisk ligestilling i rekruttering og integration på arbejdspladsen”.
Dette var arbejdsgruppens første arrangement jf. flådestationens handlingsplan for mangfoldighed, og det var
lidt spændende at se, hvor stor interessen ville være.
Der var inviteret særligt udvalgte paneldeltagere, som kunne fortælle, hvorledes deres virksomhed havde haft
succes med at ansætte nydanskere,
samt nydanskere som kunne give deres version af at være en del af en
dansk arbejdsplads.
Panelet bestod af:
John Nygreen fra Danish Crown samt
medlem af Sæby Integrationsråd,
Kerem Das ansat på Danish Crown,
Morten Krarup ledelsesrepræsentant
fra Martin Manufacturing samt medlem af Frederikshavn integrationsråd,
Ganesu Uthayakumaran, ansat på
Martin samt medlem af Frederikshavn
Integrationsråd,
Brian Kjær, formand for LO-Frederikshavn,
Arne Hansen, rådgiver og journalist
på integrationsområdet, Frederikshavn
Multietniske Forening samt
Axel Fiedler, Chef for Flådestation
Frederikshavn.
Desuden var LOSU medlemmer fra
søværnets myndigheder i Frederikshavn samt medlemmer fra multietnisk
forening, integrationsrådet og sektionschefer ved flådestationen inviteret.
Der var et fremmøde på ca. 45 personer.
Da alle paneldeltagerne havde haft taletid og en velfortjent pause, tog chefen for Stationsafdelingen over som
en kompetent og adræt ordstyrer.
Paneldeltagerne var enige om, at forudsætningen for en positiv oplevelse
af det danske arbejdsmarked i høj grad
hang sammen med den enkeltes
sprogkundskaber i dansk.
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Sprogskolen var en god begyndelse,
men anvendelsen af dansk blev først
bedre, når man kom i arbejde og skulle
bruge sproget hele dagen.
Danish Crown har ansat mellem 15
og 16 forskellige nationaliteter og
Martin Manufacturing har ca. 15 - 20
nydanskere ansat. Begge virksomheder afholder introduktionskurser inden
ansættelsen.
Der blev efterlyst dialog og samarbejde
mellem de forskellige institutioner,
virksomheder og foreninger samt
kommunerne.
Chefen for Flådestation Frederikshavn
fortalte om søværnet i Frederikshavn,
og den rolle søværnet har i samfundet. Det er vigtigt, at man som
nydansker er klar over, at det danske
forsvar er meget forskelligt fra andre
landes militær. Det danske forsvar er
ikke en stat i staten, der er ingen særlige fordele som officer, ingen korruption, ingen forfremmelse gennem familie eller formue. Militæret og dets
indsats er afhængig af positive følelser for Danmark. Soldater skal være
samarbejdsvillige og professionelle i
viden og erfaring. Der er fuld lige-

behandling for mænd/kvinder i militæret samt gensidig respekt mellem ansatte.
Kerem Das og Ganesu Uthayakumaran, som kommer fra henholdsvis
Iran og Sri Lanka kunne fortælle, at
deres oplevelser af forsvaret i deres
oprindelseslande var meget anderledes og meget negative. De var ikke i
tvivl om, at denne holding var en af
årsagerne til, at det danske forsvar får
så få ansøgninger.
Resultatet af mødet blev, at flådestationen i samarbejde med Multietnisk Forening vil arrangere møder
med foredragsholdere fra Forsvares
Oplysnings- og Velfærdstjeneste samt
Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, som vil oplyse unge udlændinge
og deres forældre om Forsvaret.
Der vil også blive mulighed for at besøge flådestationen.
Tak til alle for jeres fremmøde og interesse.
Af Charlotte J. Hermansen
Formand for arbejdsgruppen for
ligebehandling
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Rejsebreve fra ubåden SÆLEN
Vi er meget glade for vores nye kok,
der er god til at lave mad. Vi får spændende og varieret mad, men der er
også tid til kage en gang imellem samt
natmad.
Ud over arbejde om bord er der også
tid til at se en videofilm eller spille et
slag kort. Det varer ikke længe, før vi
går i gang med vores ludoturnering,
for kamp-ludo er en yndet sport om
bord. Vi er i fuld gang med at finde
vores holdmakker og planlægge turneringen.
Onsdag nat dykkede vi ud og sejlede i
overfladen mod den engelske kanal.
I slutningen af maj blev det i folketinget besluttet for første gang nogen
sinde at stille en dansk ubåd til rådighed i en ”live” operation.
Mandag den 10. juni afsejlede ubåden SÆLEN for at tilslutte sig NATOs
stående styrker, som opererer i den østlige del af middelhavet.
Afsejlingen blev markeret med en parade, hvor forsvarschefen general
H.J. Helsø og chefen for Søværnets Operative Kommando kontreadmiral
T. Sloth Jørgensen holdt taler for besætningen og deres pårørende.
Under musiceren fra Søværnets Tambourkorps forlod SÆLEN Flådestation Frederikshavn med kurs sydpå.
SÆLEN forventes tilbage til Frederikshavn i januar 2003, men besætningen vil blive skiftet ud i løbet af perioden.

Her følger en række rejsebreve
fra SÆLENs første del af udsendelsen:
Rejsebrev 1 fra SÆLEN
Efter en spændende og flot afskedsceremoni forlod SÆLEN Flådestation
Frederikshavn og begyndte forlægningen mod Middelhavet. Vi sejlede nord
om Skagen og forlagde derefter sydvest over, mens solen skinnede fra en
næsten klar himmel.
Et stykke ude i Nordsøen dykkede vi
båden og kunne begynde den interne
træning af hele besætningen. Undervejs har vi indøvet havariprocedurer
om bord. Det blevet til flere havariøvelser, hvor der har været øvet
brandslukning forskellige steder i bå-
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den. De almindelige procedurer om
bord bliver også øvet/repeteret hele
tiden, således at vi er fuldt fortrolige
med de mange forskellige rutiner, der
findes om bord. Stemningen om bord
er høj, og vi følger spændt med i nyheder fra Danmark og i fodboldresultater.

Rejsebrev 2 fra SÆLEN
Ubåden SÆLEN fik en rolig forlægning gennem Den Engelske Kanal,
hvor vejret viste sig fra sig rolige side.
Om lørdagen lå vi i den sydvestlige
del af Den Engelske Kanal, hvor det
viste sig, at antenneforholdene var
meget gode.
Så da de danske fodboldspillere løb
på banen mod England, sad det meste af den vagtfrie del af besætningen
og så fodbold i fjernsynet.
Efter en lettere deprimerende fodboldoplevelse dykkede vi for at sejle resten af turen mod Rota neddykket.
Det var godt at få dykket, så vi igen
kunne finde ind i en fast rutine samt
fortsætte den interne træning om bord.
De forskellige procedurer om bord har
vi øvet og øvet, således at vi efter-

KRUDTTÅRNET

hånden behersker dem meget godt.
Temperaturen om bord har indtil nu
været behagelig, men stiger stille og
roligt, jo længere sydpå vi kommer.
Vores ludoturnering er også på sit
højeste, og vi er ved at være nået frem
til semifinalerne. Mange af vores aftner går med at spille ludo, kort eller
se en film i ny og næ.
Om tirsdagen mødte vi for første
gang på turen en flok delfiner under
én af vores snorklinger. Vi kunne se
dem gennem vores periskop samt tage
billeder af dem. For første gang var
der kø ved periskopet.
Efterhånden er det ved at blive dagligdag at blive fulgt af en flok delfiner,
men det bliver man aldrig træt af at
se på.

Vi glæder os nu alle til at komme til
Rota for at få et velfortjent hvil før
den videre forlægning ind i Middelhavet. Vi regner med at ankomme søndag den 23. juni. På mandag kommer
forsvarsministeren samt hans hustru
på uofficielt besøg, hvilket hele besætningen glæder sig til.
Vi ankom søndag klokken 1500 til
Rota. Der blev hurtigt klaret op i båden, og besætningen tog hen på vores
hotel minus vagtholdet. Det var dejligt lige at komme i havn et par dage.
Vi havde et par små reparationer, der
skulle klares, og der skulle købes madvarer, vand, brændstof og meget andet. Alt dette blev klaret, sådan at vi
onsdag kan afgå fra Rota som planlagt.

frue, der ankom kl. 1030 og blev modtaget af vores kaptajn, som afgav
melding til ministeren. Hele SÆLENs
besætning stillede fuldtallig minus vores kok, der var nede i båden for at
klargøre til frokost.
Forsvarsministeren samt frue blev vist
rundt i ubåden. Det blev til en længere briefing om SÆLENs kapacitet
samt kommende opgave, samt vores
daglige arbejdsrutiner. Under briefingen havde vores kok samtidig tilberedt frokost til gæsterne samt nogle
udvalgte af besætningen. Denne frokost blev nydt i en af vores messer og
skulle efter sigende have været ganske fortrinlig.
Da briefingen var færdig, mønstrede
SÆLENs besætning igen på kajen
foran ubåden for at tage afsked med
ministeren og hans frue. Inden vi skulle
af sted igen, havde vi stadigvæk to
dage, som blev nydt på vores lækre
hotel med dejligt varmt spansk
sommervejr.
Vi gik som planlagt fra havn onsdag
og begyndte næste etape af vores forlægning mod Kreta. Vores forlægning
har forløbet planmæssigt, og vi har
flere gange øvet med amerikanske
patruljefly. Ellers har hele besætningen igen fundet ind i den daglige
arbejdsrutine og vi er alle i godt humør. Søndag blev der afholdt bingo det er altid godt med et lille afbræk i
den daglige rutine. Aftenen blev afsluttet med pandekager og præmier til
de heldige vindere.

For første gang var der kø ved periskopet for at følge delfinerne.

Rejsebrev 3 fra SÆLEN
Under vores forlægning mod Rota
blev vi informeret om, at forsvarsministeren samt frue ville komme på et
uformelt besøg under vores havneophold i Rota. Dette skulle ske om
mandagen, så vi hjalp alle til med at
gøre båden ren og klar til dette besøg. Om mandagen stod hele
SÆLENs besætning klar på kajen for
at tage imod forsvarsministeren samt
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Forsvarsministeren på besøg.
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Rejsebrev 4 fra SÆLEN
SÆLEN samt besætningen fik en rolig forlægning til Kreta. Vejret under
hele turen var fint med klar himmel
og solskin hver dag. Temperaturen i
tårnet nåede 50 grader i solen, så det
var nødvendigt med en masse at
drikke, når man opholdt sig udenfor.
Nede i båden var det langt køligere,
idet vores aircondition fungerede fint.
Søndag morgen nåede vi som planlagt til Souda Bay, hvor vores vagthold stod og tog imod os. Så var der
lidt tid til at høre de sidste nyheder fra
Danmark, imens båden blev rigget af.
Der blev arbejdet hurtigt, for hele besætningen glædede sig til at komme
hen på hotellet. Efter et par timer var
båden klar, og vagtholdet klar til at
overtage vagten, så besætningen kørte
i hold til hotellet i vores udlejningsbiler.
Hotellet lå 3 km uden for Chania, hvilket svarer til ca. 40 minutters køretur. Hotellet var et lille hyggeligt sted
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med en pool samt en bar ved siden
af. Mange af besætningsmedlemmerne blev modtaget af deres kærester,
koner og børn.
Ugen på Kreta forløb fredeligt, og hele
besætningen fik slappet af, og vi fik
nydt opholdet med en masse god mad
og strandbesøg. I løbet af ugen var
der nogle enkelte dage med arbejde i
båden, men ikke mere end det sagtens kunne overkommes.
Selve Chania by var meget hyggelig,
og det tog ikke lang tid at komme derind med taxi eller bus. Især i den gamle
by kunne man finde mange hyggelige
restauranter med god mad og vin til
rimelige penge. Her var vi inde og
spise næsten hver aften samt opleve
atmosfæren i det hyggelige havneområde.
Efter en uges ophold på hotellet tog vi
alle samlet af sted til SÆLEN, hvor
vagtholdet stod klar til at tage hjem.
Efter klargøring af SÆLEN til sejlads

gik vi på post for havnemanøvre og
mandag kl. 0900 lokal tid afgik vi fra
Souda Bay til patrulje.
Rejsebrev 5 fra SÆLEN
Det er nu ved at være næsten 2 uger
siden, SÆLEN forlod Kreta, og den
befinder sig i sit operationsområde.
Den daglige rutine om bord er nu ved
at sidde godt fast, og alle om bord har
det fint og er i godt humør, men glæder sig til at komme hjem til Danmark
igen.
Vandtemperaturen hernede er meget
høj, omkring 26 grader, hvilket passer
fint til et brusebad. Normalt bader vi
hver tredje eller fjerde dag, hvilket er
dejligt forfriskende. Frivagten bliver
brugt til at spise, bade, sove og almindelig velfærd.
Det er almindeligt at se en film eller
læse en bog efter sin vagt for at slappe
lidt af. Der er masser af bøger, idet vi
bytter internt om bord.
Endvidere er vi startet op på den nye
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kampludoturnering, hvor der er to spillere på hvert hold. Finalen forventes
at stå tirsdag i uge 31.
Ellers kører vagtrutinen kontinuerligt
med 6 timer på vagt og 6 timer frivagt. Der har indtil i dag ikke været
meget afveksling. Alle dage har til
forveksling lignet hinanden. I dag fik
vi besøg af Chefen For Nato Stående
Middelhavsstyrke i følgeskab med
orlogskaptajn Michael Jørgensen, der
fungerer som ubådsrådgiver om bord
på kommandoskibet SHEFFIELD.
Vi dykkede ud tæt på den engelske
fregat SHEFFIELD, hvorefter flotilleadmiralen og orlogskaptajn Michael
Jørgensen blev overført til SÆLEN
via en gummibåd fra SHEFFIELD.
Da de var kommet vel om bord, dykkede vi båden. Der blev tid til en frokost for gæsterne i officersmessen
samt en kort gennemgang af SÆLEN.
Herefter dykkede vi igen ud tæt på
SHEFFIELD, og gæsterne blev hentet med gummibåd. Under selve overførslen fra ubåd til gummibåd skyllede
bløde dønninger over fordækket, hvilket resulterede i våde sokker til både
gæster og besætning på fordækket.
Men ethvert bad modtages med glæde
hos os, selv fodbade.
Rejsebrev 6 fra SÆLEN
Nu har vi så nået enden på vores første patrulje. Vi har haft nogle fødselsdage om bord inklusiv en 50 års, der
blev fejret med mørbradbøffer, ovnstegte kartofler, sauce og gemyse.
Der blev også givet lov til at nyde rødvin til dette fine måltid. Fødselaren er
vist på et af de vedlagte billeder. Den
kampludo-turnering, vi har haft gang i
her om bord blev vundet af skibets
teknikofficer og chef. Må de nyde
sejren, der giver ret til hån og drillerier. Hele besætningen er nu fuldt
udchekket, da de der manglede at blive
udchekket, nu har modtaget deres
”delfiner”. Eskadrechefen er personligt kommet ned for at overrække delfiner til deres rette ejermænd. Den
første besætning takker af for denne
gang, og føljetonen vil fortsætte ved
den næste besætnings foranstaltning.
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Willy får lederprisen
Tekst og foto: Chefsergent Erling
Nielsen
Humor, engagement og ikke mindst
dygtighed er årsag til, at Søværnets
Idrætsforeningers Lederpris i år går
til en ansat på flådestationen.
Willy Kristiansen, der til daglig arbejder i flådestationens Vagt- og Beredskabselement, har nu endelig fået belønningen for sit store arbejde i vores
lokale idrætsforening.
En enig bestyrelse indstillede ham til
lederprisen med begrundelse i hans
store engagement, at han er en særdeles dygtig og ansvarsbevidst kasse-

rer, hans humoristiske måde at motivere de enkelte udvalg - og ikke
mindst Willys store andel i udviklingen af det store regnskabsprogram,
som mange i idrætsforeningen nu har
glæde af.
Lederprisen er en vandrepræmie udsat af Tjenestemandsforeningen For
Søværnets Mekanikerkorps. Prisen
overrækkes hvert år på Søværnets
Idrætsforeningers landsmøde til en
leder, der har ydet en mangeårig indsats for den frivillige idræt i søværnet. Prisen blev første gang udsat i
1987, og alle de tidligere modtagere
har deres navn indgraveret på prisen,
der nu også bliver forsynet med Willys.

Willy Kristiansen har på grund af sit store arbejde i idrætsforeningen fået tildelt
fornem lederpris.

21

Personelnyt

tik- og Våbenskole, Kampinformationskursus

Tilgang

Orlogskaptajn Niels Larsen tilgået Basesektionen fra 1. Eskadre

3. juni
Kaptajnløjtnant Carsten R. Jensen tilgået Søværnets Teknikskole, Havarikursus fra Stabsledelsen
Marineoverkonstabel Jan J.F. Madsen
tilgået Havneelementet fra 3. Eskadre
1. juli
Kaptajnløjtnant Niels Pind tilgået Søværnets Taktik- og Våbenskole, kampinformationskursus
Premierløjtnant Michael Tolstrup tilgået
Kattegats Marinedistrikt
Oversergent Kenneth Jørgensen tilgået
Kattegats Marinedistrikt
Civiltekniker Kurt Sørensen ansat ved
Senderstation Rishøj
Betina Andersen ansat ved Operationsog Planlægningssektionen som assistent
15. juli
Marineoverkonstabel Niels Jacobsen tilgået Infirmerisektionen
25. juli
Seniorsergent Kim Kyst Kristensen tilgået Kattegats Marinedistrikt

2. september
Marinekonstabel Kent Y. Kristensen tilgået 3. Eskadre fra Infirmerisektionen
20. september
Oversergent Flemming F. Sørensen tilgået Militærpolitielementet
23. september
Orlogskaptajn Jørgen W. Madsen tilgået
Bevogtnings- og Nærforsvarssektionen
fra Operations- og Planlægningssektionen
1. januar 2003
Kommandørkaptajn Kai O. Petersen tilgår Kattegats Marinedistrikt fra Forsyningsafdelingen
Afgang
6. juni
Marinespecialist Peter Hjermitslev, Kattegats Marinedistrikt, afgået
30. juni
Orlogkaptajn Torben Kornerup, Operations- og Planlægningssektionen, afgået
med pension
Mekaniker Kurt Sørensen, Senderstation
Rishøj, afgået

Marinedistrikt, afgået
Marinekonstabel Kent Børsen Nielsen,
Kattegats Marinedistrikt, afgået
22. juli
Seniorsergent Jørn Krøyer Nielsen, Kattegats Marinedistrikt, afgået
28. juli
Kommandørkaptajn Ole Hoffgaard, Kattegats Marinedistrikt, afgået ved døden
Marinespecialist Klaus Buk Henriksen,
Kattegats Marinedistrikt, afgået
31. juli
Orlogskaptajn Knud Thomsen, Kattegats
Marinedistrikt, afgået med pension
Kaptajnløjtnant Henning Nielsen, Kattegats Marinedistrikt, afgået med pension
Kaptajnløjtnant Lone Dreyer Hansen,
Kattegats Marinedistrikt, afgået
Mekaniker Viggo Nielsen, Våbenteknisk
Sektion, afgået med pension
Marineoverkonstabel Marianne Hansen-Vestkær, Militærpolitielementet, afgået
Marinekonstabel Jesper Kristensen, Kattegats Marinedistrikt, afgået
Kontorfuldmægtig Anja S. Hansen,
Handelssektionen afgået efter 11 måneders tjenestefrihed uden løn

1. august
Kaptajnløjtnant Joen C. Høgnesen tilgået Operations- og Planlægningssektionen

Marinespecialist Jacob H. Lyngby, Kattegats Marinedistrikt, afgået

Marineelev Pernille Clausen tilgået Infirmerisektionen

Assistent Rita B. Haugaard, Operationsog Planlægningssektionen, afgået med
pension

5. august
Orlogskaptajn Claus Nielsen, Søværnets
Taktik- og Våbenskole, Kampinformationskursus, afgået

Isabel Calderon ansat ved Administrationsafdelingen til uddannelse inden for
offentlig administration, stat

Rengøringsassistent Alice Christensen,
Etablissementssektionen, afgået med
pension

31. august
Orlogskaptajn Frank Nielsen, Basesektionen, afgået med pension

Ole C.B. Nielsen ansat ved Administrationsafdelingen til uddannelse inden for
offentlig administration, stat

Overassistent Bodil Feldtmose, Handelssektionen, er meddelt tjenestefrihed med
løn i 6 måneder og afgår med pension
31. december

Sergent Peter Stecher, Kontakt- og Velfærdselementet, afgået

Hans C. Schaltz ansat ved Driftsledelsen
som værkstedsingeniør
Kristian E. Jeppesen ansat ved Elektronik- og Elektrosektionen til uddannelse
som elektronikfagtekniker
26. august
Oversergent Jesper B. Pedersen tilgået
Kontakt- og Velfærdselementet fra 3.
Eskadre
1. september
Orlogskaptajn Ib Sørensen tilgået Kattegats Marinedistrikt fra Søværnets Tak-
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Depotarbejder Gunnar Borup, Lagersektionen, afgået med pension
Maskinarbejder Arnold T. Nielsen, Skibsog Maskinsektionen, afgået med pension
Arbejdsmand Børge T. Nielsen, Våbenteknisk Sektion, afgået med pension
Elektronikmekaniker Rodney J. Wilkins,
Elektronik- og Elektrosektionen, afgået
15. juli
Seniorsergent Jan Malinsky, Kattegats

Marineoverkonstabel Jens M. Pedersen,
Militærpolitielementet, afgået
Maskinarbejder Kai B. Sørensen, Skibsog Maskinsektionen, afgået med pension
Maskinarbejder Bent Larsen, Våbenteknisk Sektion, afgået med pension
22. september
Maskinarbejder Orla Nielsen, Skibs- og
Maskinsektionen, afgået ved døden
30. september
Overassistent Mette M. Andersen, Lagersektionen, afgået
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Lyse hoveder søges
Forsvaret er på samme måde som en
lang række andre moderne virksomheder afhængig af at kunne tiltrække
et tilstrækkeligt antal kvalificerede
ansøgere. Til officersuddannelsen, de
tekniske uddannelser og operatøruddannelserne kræves en tilstrækkelig kvalificeret tilgang for at Forsvaret fortsat kan løse de politiske
udstukne opgaver. Og i lighed med de
øvrige virksomheder har Forsvaret
mærket problemerne med at tiltrække
tilstrækkelig mange.

Repræsentant for civile
Rengøringsassistent Mette Lund
Tlf. 9922 2451

1. Eskadre
Seniorsergent Jack M. Plum
Tlf. 9922 2467

3. Eskadre
Chefsergent Kurt Mundt
Tlf. 9922 2499

5. Eskadre

Gennem tiderne er kvinderne blevet
et naturligt indslag i Forsvarets hverdag. På trods af modstand og reaktionær konservatisme blandt store
grupper og markante enkeltpersoner
har kvinderne vundet en solid platform
i Forsvaret og integrationen er lykkedes så godt, at Forsvaret nu hele tiden forsøger at øge andelen af kvinder på alle niveauer.

Kaptajnløjtnant Jan Olsen
Tlf. 9922 2396

Alene holdningen til en anden gruppe
- første eller anden generations danskere - kan på samme måde i dag
være en hindring for at tiltrække ”lyse”
hoveder. Mange fra disse grupper er
meget flittige, har gode skolekundskaber, men mangler bare praktisk uddannelsesplads eller måske plads til en
karriere. At Forsvaret ikke skulle kunne påtage sig en del af denne opgave
på grund af bagateller i vor traditionelle dagligdag eller indlevede hverdag er noget pjat. Det er også at skyde
langt over målet, at så tvivl om Forsvarets evne til at løse pålagte opgaver, hvis et fåtal dyrker deres gud i en
ikke tøvende protestantisk tradition.
Forsvaret bør selvfølgelig byde ”lyse”
hoveder velkommen også i alle mørkere nuancer på lige vilkår, men uden
unødvendige hindringer for respekten
om deres religiøse særpræg.
Ellers svigter vi vores opgave i integrationens tjeneste.
JM

Søværnets Teknikskole, Havarikursus
Marinespecialist Ivan Østergaard
Tlf. 9848 9855, lokal 254

Søværnets Sergent- og
Reserveofficersskole
Seniorsergent Hannibal Nielsen
Tlf. 9922 2914

Søværnets Taktik- og Våbenskole,
Kampinformationskursus
Seniorsergent Jens Munk Nielsen
Tlf. 9922 3030

Kattegats Marinedistrikt
Konsoloperatør Susanne Jacobsen
Tlf. 9922 2845

Redaktionsadresse
Kontakt- og Velfærdselementet
Flådestation Frederikshavn
Postboks 711, 9900 Frederikshavn
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Maskinarbejder Niels Giversen, Skibsog Maskinsektionen, afgået med pension
25. november
Marineoverkonstabel Mads B. Møllgaard, Militærpolitielementet, afgår
30. november
Mekaniker Christian Koudal, Minedepot Dråby, afgår med pension
9. december
Marinespecialist Lisbeth B. Jensen,
Kommunikations- og Publikationselementet, afgår
Andet
1. juni
Assistent Dorte Enevold Nielsen, Kattegats Marinedistrikt, omklassificeret til
overassistent
27. juni
Mekaniker Andre T. Kramme, Torpedo-,
Missil- og Ammunitionsdepot Ålbæk, 25
års jubilæum
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1. juli
Mekaniker Palle S. Pedersen, Torpedo-,
Missil- og Ammunitionsdepot Ålbæk, 25
års jubilæum
13. juli
Mekaniker Jan Robin Ludvigsen, Søværnets Taktik- og Våbenskole, Kampinformationskursus, 25 års jubilæum
15. august
Chefsergent Kurt W. Frank, Militærpolitielementet, 40 års jubilæum
1. september
Kaptajnløjtnant Birger Rosenbom Jensen, Søværnets Taktik- og Våbenskole,
Kampinformationskursus, udnævnt til
orlogskaptajn
14. september
Orlogskaptajn Ole P. Larsen, Personelsektionen, 25 års jubilæum

15. september 2001
Materielmester Lars Søndergaard, Lagersektionen, 25 år jubilæum
14. marts
Overværkmester Jørn U. Nielsen, Driftssektionen, 25 års jubilæum
1. juli
Materielforvalter John Svendsen, Torpedo-, Missil- og Ammunitionsdepot Ålbæk, 25 års jubilæum
7. oktober
Marineoverkonstabel Finn B. Karlsson,
Driftssektionen, udnævnes til marinespecialist
21. november
Marinekonstabel Bekim Selimovic, Militærpolitielementet, udnævnes til marineoverkonstabel

Marinespecialist Tom Michael Andersen, Søværnets Taktik- og Våbenskole,
Kampinformationskursus, 25 års jubilæum
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