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UKLASSIFICERET
PFessen og flådens sammensætning.

Chefen for Saværnet berigtiger artikel i Aarhuus Stiftstidende.

Forsvarskommissionen af 1969 skal som bekendt drafte værne

nes og derned også f'Lådcns sammensætning.

Lasrevne hGtragtninge~ on disse probleDer, specielt vedra

rende flådens starre skibe, er desuagtet i den senere tid ~renkommet

i uagspressen.

En artikel, som TI~\.l;te vække opsigt iSaværnet (SVN) , frem

kor.1 den 3. oktober i 1I.arh<lus Stiftstidende. Det hedder heri:

"Det danske aovarrn har aldrig tidligerp. bygget så kostbere

enheder son de to fregatter. PEDER SKRAi\{ ([l.doptere ·~ af Århus by) og

HERLUF TRaLLE, der har kostet noget i retning af 200 oill. kroner, og

begge fregatter er fra sakyndig side blevet madt ned en hård kritik.

PEDER SKfu\M, der er det sidste fartaj, der leveres til Dan

na.ck under det tlanslc-aT!tE:lrik['Jlske !lcost-sharingll program, vo.:::· på B'::-ll..'1d

af visse ulemper ved skibet oplagt i over et år ved Holmen i Koben

havn: og selv ae en række fejl er rettet både ved dette fartaj og

HERLUF TROLLE, ~p.t~gner cClkyndige stadig fartojerne som uheldige og

uhyggelige i hårdt vejr.

Det danske savmrn har aldrig tidligere måttet oplægee et

fartaj af PEDER SKfu\Ms stcrrelse. Fregatterne nenes ikke at have sva

ret -Ul forven-i;ning(lrne. De forste n_lvorlige raiserer viste si~ i 1966,

da. PEDER SICU1.1I! havde v:~ret præsenteret for de nmerikanske ~ilitære

~yndigheder. Turen tilbage over A~lnnten var et ~areridt for de næsten

400 ombordværende. Skibsskroget rystode så op.get, at oange af ruariner

ne var bange for den lange rejse. Efter i et år at have været oplu~t

skulle skibets sodygbighe~ være blevet bedre.

Soværnet sige'!:' 0'0 de alvorlige anklager mod fregatten, at

det var forste gnn~ et skir af denne storrolse er bygget. PEDER SKRAM

er en prototype, bygget ved Helsingor Skibsvwrft, og ved bygningen

var der simpelthen ikke taeet hennyn til dø kraftige gasturbin8r an

bord.

Gasturbiner i et orlogsskib var aldrig tidligero se-t, og
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det var dyrt for det danske samfund, der har måttet betale, hvad det

har kostet at have Søværnets "guldklump" PEDER SKRAM oplagt i over et

år. "

Foranlediget heraf fandt Chefen for Søværnet (CH SVN) at

måtte sende bladet følgende kommentar:

"Chefen for Søværnet
p.t. fregatten PEDER SKRAM
den 8. oktober 1969.

Hr. redaktør.

For et par dage siden blev jeg opmærksom på en artikel i

Aarhuus Stiftstidende den 3 okt under den iojnefaldende overskrift

"Søværnets dyre guldklump".

Det er med undren og beklagelse, jeg har læst denne arti

kel. Med und~en, fordi indholdet i alt væsentligt er fejlagtigt og

til~ed stærkt vildledende, og med beklagelse~ fordi Deres journa

list, så vidt jeg har kunnet få oplyst, ikke har søgt nærmere in

formationer hos kompetent søværnsmyndighed - f. ex. Sovrornets opera

tive Kommando, Århus - da han falte sig tilskyndet til at fremkomme

med omhandlede postulater.

De oplysninger og kritiske betragtninger, som tillægges

de i artiklen nævnte "sokyndige", stemmer ikke med de rapporter og

vurderinger, jeg er j. besiddelse af eller har kendskab til.

Lad mig her forst nævne, at prisen for fregatterne for

nærværende er beregnet til ca , 78 - og ikke noget i retning af 100··

millo kr. pr. skib, og lad mig i øvrigt fremfore følgende kommentn-

rer:

Grunden til PEDER SKRAlls oplægning efter ca. 1 års til

fredsstillende prøvetogt med reduceret besætning, var ikke nogen

fejl ved skib eller udstyr, men forsinket leverance af elektronisk

apparatur. Saværnet ønskede naturligvis ikke . at bekoste bemanding

for nIt apparatur var installeret og VIanl agt e garnntieftersyn af

holdt.

Oplægning af storre skibe er desuden ikke noget usædvan

ligt. Det sker i overensstemmelse med årlige udrustningsplnner.

De to fregatter kun absolut betegnes som gode søskibe. På

proveturen til USA i 1966 kom PEDER SKlliU1 som håbet ud i særdeles

h~rdt vejr, og skibets sø egenskaber betegnedes derefter på ~ll1dlng

af såvel instrumentvisninger som fast personels vurderinger som u-
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pM{lagelige. To oindre havarier, som ikke kan betragtes som overrasken

de under de givne omstændigheder, viste det hensigtsmæssigt at ændre en

tankkonstruktion og en eksp~~sionssamling i dIDkhuset. Skibet har nyligt

uden besvær løbet fuld kraf-f; i vindstyrke 10 - d. v. s. stærk storm - i

Kattegat og Skagerrak.

Mareridt for d~ ombordværende har jeg ikke hørt om, men her

er måske tale O~ forveksling af usoyantes søsyge. Der var i ovrigt kun

152 mand og ikke 400 OD bord på rejsen til USA.

Med hensyn til rystelser er det alnindelig kendt, at så godt

som alle skibe har en tlrystefart", som man ved afpasning af' maskinorn

drejninger m.v. søger at undgå.

Gasturbinernes installation og anvendelse var planlagt fra

forste projektstadie, og naskinanlægget har indfriet alle forventninger

og Gere til, hvilket bl.a. har vakt interesse i udlandet.

Foranlediget af de misforståelser som øjensynligt f~religeer,

vil jeg herved gerne indbyde Deres journalist - og i øvrigt hvilke ned-o

[r::bejdere De nåtte ønske at udpege - til at aflægge besøg i Pj1]DER SKRJ.llf

Off her modtage orientering, herunder besvarelse af spørgsmål om s~ibet.

Lad mig i ovrigt for en ordens skyld tilføje, at rådighed o

ver sødygtige og udholdende skibe i en kritisk situation vil være en ~f

forudsætningerne for, at danske myndigheder kan opnå sådanne nilitære

infornntioncr, som vil muliggore realistisk situationsvurdering og sik

re den handlefrihed, enhver regering IJå ønske sig. Der er såledos ikke

tale an "prestigeskibe", nen om et naturligt ors nødvendigt led i dansk

maritiot foravar.

Med venli~ hilsen

s. Thostrup"

Med hensyn til sporgsmålet om flådens sCi2mensætning har OH

SYN i øvrigt ved flere lejligheder resumeret sin generelle opfattelse

således:

Flådens sammensætning bestemmes - foruden af hensynet til fo

religgende naritime opgaver - af geogrcfiske, nautiske, klimntologiske

og teknologiske faktorer.

De forsvarsopgaver, som lnniddelbart foreligger for flåden;

er i forsts række nt følge fremL~ed aktivitet til sos og at varsle, så

fre~t unoroale og farlige hændelser indtræffer, således at dnnske oyn

digheder i tide kan vurdere situationen og rengere derefter. Derudover

skal flåden være rede til under saospil af rådige våbensystener og un-

.r.).
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der udnyttelse af geografiske forhold at bekæmpe soværts angreb på vo

re kyster og invasion af dansk territorium samt beskytte skibsfarten

til og nellen landsdelene. Endellg påhviler der Soværnet en række sær

lige opgaver, såsom fiskeriinspektion, søopmåling og stationstjeneste,

herunder soredningstjeneste.

Danske farvandes karakter gør det naturligt, at flåden sau

oensættes af lette fartøjer med vægt på udnyttelse af torpedoer og ni

ner samt fremtidigt også af ~issiler.

Vejr- og sigtbarhedsforhold såvel som taktiske og teknologi

sko fUk·~orer gor det imidlertid nndvendigt, at de lette og speoinlise~

rede enheder suppleres med og støttes af større og alsigt udrustede

skibe ned stor udholdenhed.

illCLASSIFICERET

Strenge krav til slrodepntruljen SIRlUS' persone~~

For tiden indkalden ansøgninger fra personel, der ønsker at

konne i betragtning ved udvælgelsen af SIRIUS Hold 1970.

Kravene til nnsogernes fysiske og psykiske tilstand er sto

re. F.eks. er kunstige tænder eller ægteskab ikke foreneligt med denne

særlige Gronlands-tjeneste!

Før den endelige udvælgelse foretages, gennemgår ansogerne

en forskole af cn. 5 nåneders varighed. Den be~Jnder med et kursus på

den norske h~rs vinterskole og fortsætter ned uddnnnelse i Kobe~havn,

på Holnen og ved Hærens Infanteri- og Ingenior-skoler. Ved forskolens

nfslutning vælges blandt eleverne de befalingsnænd, der skal gore tje

neste i Nordostgronland fra juli 1970 til septenber 1972.

Efter forskolen og før afrejsen til Gronland pakker perso

nellet selv de årlige forsyninger til patruljen. Det er en prnktisk

foranstaltning, idet der kun opsendes et skib om året til Nordostgron

Iand. Maneler eller fejl ved det leverede er personellet således selv

~lsvarlige fox.

Sl~depatruljens operationsområde er de~ ubeboede del af øst

grønland nord for Scoresbysund, en kystlinje på over 12.000 ko, der

overvåges ved hjælp nf rejser med hundesl~de om vinteren og motorbåd

OD sonDeren. Årligt tilbagelægger den enkelte pntr'lljemand over 3.000

km gående pa ski ved siden af slæden. Personellet må forvente at skul

le være på patrulje i halvdelen af året, og da klimaet er hajarktisk

ned te~peraturer til +50 0 og området har I10rketid i op til 4 månede~,

·f·/·
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er det forståeligt, at der kræves noget særligt af ansøgere til SIRIUS.

UICLAs~nlnCERET

Assis'lianee tiloverlevelsesøvelse.

Flyverkommandoen har bedt SVN om assistance i FlTvevåbnets 0

verlevelsestræning på åbent vand for flyvende personel. 0velsen finder

sted fra 27. oktober til 7. novenber og fra 17. til 21. november. Den

kaldes BIKINI 1969.
Søværnskoonandoon (SVK) har sagt ja til at hjælpe Ded fartø

jer og frømandsuddannet personel i samme oofang, som det var tilfældet

ved en tilsvarende oveIse i fjor.

UKLASSIFICERET

Undervandsbåds eskadren til Xarlskrona.

SVK har indstillet~ n.t onhedeX' af Undervnndsbådseskadren (UBE)

i lighed ned tidligere år foretager udslusningsoveIser i den svenske mæ

rines udslusniilgsan:æg iKarIskrona.

I forbindelse ned opholdet er ~et endvidere hensigten at gen

nemføre magnetiske målinger af depotskibet EElffiIK GERNER på den svenske

marines målebnne samme sted.

Depotskibet vil medtage 5 oversergenter/ser.genter og 2 nenige

fra undervandsbåden NARh~ALENs designerede besætning.

Efter svensk ønske er desuden indstillet, at personel ~ra Sc

værnets DykkerskaIe - ca. 15 mand - umiddelbart for udslusningsøvelser•.

nes påbegyndelse gennemgår en uges instruktorkursus ved den svengke

dykkerokole - ea. 15 Band - umiddelbart før udslusningsovelsernes påbe

gyndelse gennemgår en uges instruktørkursus ved den svenske dykkerskoJ.c

for at kunne virke som hjælpeinstruktorer under UBE udsLuani.ngsøve.Lse:r.

Besøget i Karlskrona skal finde sted fra 20. okcober til 1,

november.

UKLAssrFICE~T

UcJ.r.!.:3rkelser til SYN helikopter-personel.

Sølojtnant 1 S.Vestergaard Andersen og solojtn~~t 1 af reser

ven (NA) V.Sørensen er vendt tilbage fra flyveuddannelse i USA.

Uddannelsen, som foregik V'ed den a.meriknnske nar-Lnes f J.Y--Te-·

././.
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skole i Pensacola i Florida, aofatter 5 trin, hvoraf det forste trin

er grundlæggende flyvetecri, de folgende tre trin flyvning ned fast

vinget fly samt videregående teori, og endelig sidste del den egentli

ge helikopteruddannelse.

Soløjtnant Vestergaard Andersen har under uddannelsen opnået

så gode teori- og flyvebedømmelser, at han på hvert af de sidste fire

uddannelsestrin er blevet udvalgt til "Student of the Week". Som un

derstregning af den store konkurrence kan oplyses, at udvælgelsen i

andet og redie trin foregik imellem henholdsvis 520 og 406 elever.

Herudover er solojtnant Vestergaard Andersen blevet udvalgt til IlFlight

Support Student of the Week" for bedste resulta.t ved forberedelsesun

dervisningen til andet trin, samt placeret på "The Captain's List af

Honor Students" for ved afslutningen af teoriundervisningen P.t have

opnået ot gennemsnit over 63,85 point. Solojtnanten opnåede 64,60 point.

Endelig blev solojtnant Vestergaard Andersen udvalgt som "Academic

Tro.ining Stadent of the Month" i carts 1969.
Så vidt bekendt har ingen tidligere elever på flyveakolen op

nået denne række af udmærkelser.

Ligeledes har søløjtnant V.Sørensen udmærket sig ved at blive

nr. 1 i . sin klasse under forste trin af uddannelsen samt placeret på

liTha Captain's List of Honor Students" for at have opnået et genner:lsnit

på 64,38 point.

UKLASSIFICERET

DREJØ på målings-opgaver.

Universitetets Institut for fysisk oceanografi har bedt SVK

om tilladelse til - i fortsættelse af tidligere forsag - at gennemfore

oceanografiske oålinger i Øresund fra en af SVN e~~eder.

S\TK planlægger at gennemfore I!lålingerne fra 27. oktober til

8. november Ded anvendelse af orlogskutteren DREJØ. Måleområdet onfat

ter Øresund fra KulIen til Falsterbo.

Under målingerne vil DREJØ medtage civile medarbejdere fra

universitetet.

UKLASSIFIIJERET

NARHVf~EN og DELFINEN til Kiel.

SVK har indstillet, at undervandsbådene NARHVALEN og DELFINEN

././.
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samt depotskibet HENRIK GERNER aflægger rutinenæssigt besog i Kiel

fra 10. til 15. novenber.

Besoeet onskes gennemfart for udforeIse af trykprøver for

undervandsbådene ved Marinearsenalet i Kiel. NARHVALEN skal desuden

have indstilling af afmagnetiseringsanlæg.

UKLASSIFICERET

Minorholdet har travlt.

Flådestation Frederikshavns minarhold har haft usædvanlig

mange udrykninger i sidste kvartal. Minarholdet har måttet rykke ud 41

gange, hvoraf 7 ak t i oner var negntive.

De mange udrykninger og rutinemæssig afhentnine af spræng

stoffer 0.1. hos politi og strandfogeder inden for flådestationens

omr-åde har resul'~eret i korsel på 10.000 km.

Man kan tilfoje, at personellet får set sig om i f ædrelan

det. Udrykningerne strækker sig over hele Jylland fra Sonderborg til

Skagen.

UKLASSIFICERET

Præmier for indsendte rationaliseringsforslag.

FeD rationaliseringsforslag, der er indsendt jf. Kundgorelse

for Forsvaret B.7-1968, har fået tildelt præoier.

De fem prænietagere er:

GrovsEed O.Jorge~sen,

SOi:1inevæsene'~B (SIW) civile værksteder,

en g~ve til en værdi af indtil 300,- kr. efter selvvalg, som præmie

for et forslag til anvendels e ~f bukJ~0værktoj til frenstilling af U

bøjler, 300 er en del ~f wireklemmer.

Arbejdsmand K.PetcrÆ~~,

Aomunitionsværkstederne pA Hol~en,

en prrnmie på 1.000,- kr. f or et forslag til rationalisering af frem

stillingen af 37 om og 57 mm snlutaomunition.

Korporal J .Br_i~,

Inspektionsskibet INGOLF,

en promie på 500,- kr. for et forslag til anvendelse af pl~sticfolie

i steder for papir på hessinn til skydeskiv~r.

././.
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Elektriker K.T.A.Maller,

SMV civile værksteder,

en præmie på 500,- kr. for et forslag til anvendelse af et af haG

konstrueret måleudstyr. til kontrolmåling af ledningsforbindelser i

et kabel med mange tråde.

Arbejdsmand O.R.Nielse~,

Ammunitionsværkstederne på Holmen,

en præmie på 700,- kr. for et forslag til anvendelse af et af ham

konstrueret værktøj til brug ved udtagning og indforing af krudt

gennem fængskruehullet i visse typer patronhylstre.

Forslagene er alle antaget til pr~miering og nogle allerede

iværksat med godt reeultat.

Desuden er en forslagsstiller blevet præmieret oed en gave

til en værdi af indtil 200,- kr. for indsendelse af 3 rationalise

ringsforIng, der, skønt ikke antaget, vidner om særlig interesse hos

den pågældende for sit arbejde.

S\I~ skal hermed udtale sin påskønnelse af det initi~tiv,

forslagsstillerne har udvist.

S.Thr.strup




