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UKLASSIFICERET
De nye kuttere af Ø-klassen.

Den fjerde kutter i Ø-klassen - SAMSØ - indgik i flådens

tal den 31. juli. THURØ blev søsat den 2. august og forventes at ind

gå i flådens tal ved månedens udgang. Den sjette og sidste i klassen

- VEJRØ - søsættes efter planen den 8. august. Den indgår i flådens

tal den 30. september.

I almindelighed skal Ø-klassen afløse Søværnets (SVN) ældre

og udslidte trækuttere, og det foreløbige program er følgende:

BARSØ underlægges Kattegats Marinedistrikt (KGM) og afløser

her Y 343, som gives et periodisk eftersyn.

DREJØ underlægges Sundets Marinedistrikt og afløser her

y 341, der udgår af flådens tal. DREJØ skal dog fra 15. august til 30.
september stationeres i færøske farvande med det hovedformål at gen

nemgå søprøver, der kan fastlægge Ø-klassens sødygtighed i farvande u

den for Skagen.

ROMSØ vil indtil videre være til rådighed for Søværnets ope

rative Kommando for gennemførelse af typeprøver i danske farvande,

tendertjeneste, slæbefartøjstjeneste m.v.

SAMSØ vil medio august blive underlagt KGM til erstatning

for Y 359, der indtil videre er beskæftiget med undersøgelser i Kalø

) Vig.

THURØ påregnes underlagt Langelands Marinedistrikt medio

september.

VEJRØ påregnes medio oktober underlagt Store Bælts Marinedi

strikt for afløsning af FYRHOLM. Herefter udgår FYRHOLM af flådens tal.

UKLASSIFICERET

Den tyske ammunition ved Bornholm.

Efter anden verdenskrig nedsænkedes forskellig tysk ammuni

tion på internationalt farvand øst for Bornholm. I de seneste år har

fiskere i adskillige tilfælde fået enkelte bomber, indeholdende kemi

ske kampstoffer, bl.a. sennepsgas, i trawlet. Dette har ført til kas

sation af fangst, destruktion af redskaber og i enkelte tilfælde al-
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vorlig tilskadekomst af personer. Også i sommer har der været flere

tilfælde af forbrændings skader på fiskere.

I den anledning overvejer de danske myndigheder bl.a. at

indføre et forbud mod fiskeri i dumping-området. Søværnskommandoen

(SVK) har derfor anmodet de tyske marinemyndigheder om at fremskaf

fe oplysninger om den udkastede ammunition. Først og fremmest vil

man gerne have oplysninger om den udkastede mængde, art, type og om

arten af de indeholdte kampstoffer. Endvidere vil man gerne have op

lyst, på hvilket positionsmæssigt grundlag de angivne områders be

grænsning hviler.

U!CLASSIFICERET

Taktisk træner til Kampinformationsskolen.

SVK har indstillet til Forsvarsministeriet~ at der anskaf

fes en taktisk træner til Søværnets Kampinformationsskole.

Søværnets Televæsen (TLV) har forhandlet med danske og en

gelske firmaer om leverancen, og det er en forudsætning for anskaf

felsen, at dansk industri skal levere mest muligt til træneren. Den

samlede anskaffelsessum bliver cirka 14 millioner kroner.

UKLASSIFICERET

Artilleriledelsesradar demonstreres.

Den 20. og 21. august demonstreres en simpel ildledelses

radar i Karlskrona. SYN er blevet indbudt til demonstrationen, og

der deltager 1 repræsentant fra Søartilleriet og 2 repræsentanter for

TLV.

UKLJ~SSIFICERET

Franske marinebiologiske Ulldersøgelser i Grønland.

Det franske havundersøgelsesskib JEAN CHARCOT har fået til

ladelse til at gennemføre marinebiologiske undersøgelser i grønlandsk

territorialfarvand i perioden fra august til oktober i år. Franskmæn

dene har lovet, at dansk marinebiologisk forskning vil blive gjort

bekendt med de opnåede resultater.
.j.j.
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UKLASSIFICERET
Uddannelsen i USA.

I lighed med tidligere års praksis påbegynder personel fra

SVN i efteråret 1969 specialuddannelse i USA inden for følgende områ

der:

FlyYeuddannelse.

(14 mdr.) 1 ~eofficer og 1 reserveofficer med henblik på senere

tjeneste som helikopterpiloter.

Hydrografisk/oceanografisk uddannelse.

(18 mdr.) 2 linieofficerer, der efter endt uddannelse vil komme til

at forrette tjeneste i opmålingsskibene og ved Søkortarkivet (SKA).

Frømandstræning.

(16 uger) 1 linieofficer, der efter dansk frømandskursus modtager en

videregående specialuddannelse.

Minerydning.

(14 uger) 2 specialofficerer med svømmedykker- og minerydni ngsuddan

nelse med henblik på tjeneste som leder af minerydningshol d.

UKLASSIFICERET

Automatisering af søopmåling.

TLV har anmodet om at få et opmålingsfartøj stillet til rå

dighed for gennemførelse af forsøg med apparatur til automatisering

af s0opmåling.

S\~ har efter forhandling med SKA stillet opmålingsfartøjet

SKA 7 til disposition for forsøgene. De skal foregå i perioderne fra

17. til 23. august og i begyndelsen af september.

UKLASSIFICERET

MØEN besøger Belgien og Irland.

SVK har indstillet, at minelæggeren MØEN, der indgår i Sko

ledelingen for Kadetter, aflægger uofficielt besøg i Gent fra den 4.
til 8. september og uofficielt besøg i Dublin fra den 11. til 15.

september.

Besøgene aflægges i forbindelse med søtræning i Nordsøen,

././.
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Kanalen og Atlanterhavet af kadetter og konstabelelever.

Opmålingsskibet HVIDBJ0RNEN aflægger rutinemæssigt besøg i

Bergen fra den 22. til 26. august.

E B

~~
Brinck-Lund

kontreadmiral
chef for Søværnsstaben


