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UKLASSIFICERET

Etableringen af Søværnets Materielkommando og udflytningen.

Planerne for etableringen af Søværnets Materielkommando (SMK)

er nu langt fremskredne. SMK har udarbejdet og til Søværnskommando en

(SVK) indsendt et hovedprojekt, d.v.s. en samlet plan for organisatio

nen af Materielkommandoen med tilhørende bilag, som viser, hvor stort

et personelbehov Materielkommandoen mener at have, det dertil svarende

arealbehov , oversigt over økonomiske konsekvenser samt en tidsplan for

etableringen af SNK.

Hovedprojektet er for øjeblikket under behandling i SVK, der

bl.a. sammenholder det med en skitse over den påtænkte Søværnets In

spektorat og Skolekommando (SSK) med henblik på at vurdere, hvorledes

samarbejdet mellem de to myndigheder mest hensigtsmæssigt kan finde

sted. Samtidig forhandler SMK med personelorganisationerne om det fo

religgende hovedprojekt med henblik på at indsamle de bemærkninger,

som organisationerne måtte have til projektet. Disse bemærkninger og

dertil knyttede eventuelle korrektioner til hovedprojektet forudses

indsendt til SVK i løbet af september måned. Det er derefter planen, at

SVK vil fremsende en endelig indstilling til Forsvarsministeriet (FMN)

om etablering af Sl1K samt skitsere en tidsplan for gennemførelsen af

projektet.

Sideløbende med behandlingen af spørgsmålet om SMK kommende

organisation har Forsvarets Bygningstjeneste (FBT) efter forhandlinger

med SVK og SM[ udarbejdet overslag over de bygningsmæssige ændringer,

der må foretages på Holmen for at kunne finde plads til SMK centralad

ministration, og FBT har ligeledes udarbejdet projekter til udflytning

af værkstedsfaciliteter fra Københavnsområdet til Flådestationerne

(FLS) i Frederikshavn og Korsør samt til Torpedostation Kongsøre. Disse

projekter vil i den nærmeste fremtid blive indsendt til FMN. Før Mini

steriet kan tage endelig stilling til udflytningsspørgsmålet, må der dog

foretages en opgørelse over de anskaffelser af værkstedsmaskineri m.v.

samt øvrigt inventar, som vil blive nødvendige for at gennemføre ud

flytningen til FLS. Det forventes i SVK, at alle disse inventaranskaf

felser m.v. kan være færdigbehandlet fra Søværnets (SVN) side i begyn

delsen af september måned, og derefter vil den endelige indstilling om
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anskaffelserne blive sendt til FMN.

Det håbes, at FMN derefter hurtigt vil tage stilling til e

tableringen af SMK og til udflytnings spørgsmålet med henblik på at op

nå den nødvendige bevilling fra Folketingets finansudvalg.

Tilbage står derefter, at der i Københavnsområdet må foreta

ges en omrokering og sammenlægning af forskellige værksteder o.l. , og

spørgsmålet om, hvorledes dette kan gøres, undersøges for øjeblikket

med henblik på at fremsende en indstilling til FMN, når de pladsmæssi

ge og økonomiske konsekvenser af denne sammenflytning er helt klarlagt.

Under forudsætning af, at FMN inden for de nærmeste måneder

kan godkende planerne og få den tilhørende bevilling, påregnes det, at

SMK centraladministration kan være færdigetableret og udflytningen kan

være afsluttet i løbet af 1971, til hvilket tidspunkt sammenflytningen

i Københavnsområdet også påregnes at være vidt fremskredet, selvom der

muligvis stadigvæk vil udestå mindre arbejder, før SMK kan siges at

være helt færdigetableret.

TIL TJENESTEBRUG

EXERCISE BLACK MAKI.

I begyndelsen af november måned afholdes i Region VI (Køben

havn) en mindre dansk-britisk herøvelse - benævnt BLACK MAKI - i hvil

ken der påtænkes gennemført en sømilitær transport og landsætning af

ca. 60 mand fra Special Air Service (SAS) samtidig med, at ca. 20 an

dre SAS-soldater luftlandes i tilknytning hertil.

SVN deltager i EXERCISE BLACK MAKI, idet SMALL PLAY 111/69,
der ledes af chefen for Fregateskadren , tilrettelægges således, at den

sømilitære transport og derpå følgende landsætning - så vidt muligt o

ver stranden - vil blive gennemført af SMALL PLAY-enheder - formentlig

den 7. november i Region VI område.

UKLASSIFICERET

Flyveredningsmæssig assistance til skibe.

I en række tilfælde har søredningstjenesten i Søværnets ope

rative Kommando foranlediget, at pumpemateriel er blevet udbragt af

Flyvevåbnets helikoptere til skibe i vanskeligheder på grund af lækage.

Søværnets Havariskole har nu fremsat forslag om, at der an

skaffes kraftigt virkende brandslukningsmateriel, der ligeledes kan
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sendes ud med helikopter til skibe i brand.

Forslaget er fremsendt til FMN, der vil foranledige, at pro

blemet om udsendelse af brandslukningsmateriel tages op med skibsfarts

og fiskeriorganisationerne.

UKLASSIFICERET

Fiskerne skal orienteres om krigsefterladenskaber.

I forbindelse med sprængningen af fiskekutteren TABOR syd for

Lolland og sennepsforbrændinger af personer ved Bornholm er der konsta

teret et fornyet behov for oplysningsmateriale om krigsefterladenskaber

i danske og tilstødende farvande.

Søminevæsenet (SMV) er derfor gået i gang med at udarbejde et

sådant materiale, der skal udsendes til fiskeriforeningerne og optages

i publikationer og blade, der har tilknytning til fiskeriet. SMV er og

så indstillet på at orientere fiskeriforeningerne gennem foredrag og

film. Herudover er det hensigten, at Fiskeriministeriet, Handelsmini

steriet, Sundhedsstyrelsen og SVK - assisteret af Forsvarets Forsknings

råd, Forsvarets Lægekorps og ABC-skolen - vil udarbejde en brochure. Den

skal sigte på at instruere fiskerne om de forholdsregler, der skal tages

for at undgå eller begrænse tilskadekomst efter hold i sennepsgasbomber

o.l.

TIL TJENESTEBRUG

PEDER SKRAM ikke til Skotland.

Fregatten PEDER SKRAMs planlagte bombardement s skydninger i

september måned ved Cape Wrath i Skotland og det i forbindelse hermed

påtænkte uofficielle besøg i Leith har måttet aflyses af materielmæssige

grunde.

UKLASSIFICERET

Sergent-beboelsen i SVN skibe.

SVK anmodede primo 1966 Søværnets Skibs- og Maskininspektion

(SMI) om i samarbejde med Orlogsværftet at udarbejde forslag til for

bedrede underbringelsesforhold for sergenter i SVN skibe. Dette resul

terede også i forslag fra blandt andet flere tjenestesteder.

De modtagne forslag er blevet behandlet af SVK i samråd med
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SMI og berørte personelorganisationer. Forslagene er herefter gennem

ført og nærlig afsluttet, idet der kun resterer ændringsarbejder i en

kelte skibsklasser.

I den udstrækning, det har været muligt, er messe- og stir

ridsforhold ajourført efter tidens krav.

Med hensyn til skibe, der i de nærmest følgende år ventes at

udgå af flådens tal, er der dog ikke gennemført større ændringer. Det

gælder således Flyvefisken-klassen og de små minelæggere af Lougen

klassen.
, I

Udgifterne ved de indtil nu gennemførte forandringer har væ-

ret cirka 1,8 million kroner.

UKLASSIFICERET

Nordisk hydrografmøde på Søkort-Arkivet~

I dagene fra den 18.-22. august 1969 holdt Nordens Hydrogra

fiske Forbund sit 26. årsmøde på Søkort-Arkivet.

Ligesom det har været tilfældet ved tidligere møder, benyt

tede man lejligheden til at vise, hvilke fremskridt man i værtslandet

har gjort på det opmålingstekniske område. Den 20. august blev der så

ledes arrangeret en sejlads i Sundet med opmålingsskibet HVIDBJØRNEN,

hvor. man demonstrerede den nye Decca-Arkas selvstyrer, der er i stand

til at styre skibet automatisk på Raydist-Ianes. Samtidig med denne

sejlads blev der lejlighed til at få forevist SKA - 8 med 4 stk. slæ

belodder.

Den 21. august blev det nyinstallerede data-logging udstyr

demonstreret i SKA - 1.
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