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UKLASSIFICERET

?5 nye søløjtnanter udnævnt.

Ved en højtidelighed på Soværnets Officersskole er der blevet

udnævnt 25 nye salojtn~~ter. På holdet er der 18 solojtnanter, 3 sc

løjtnanter af intendanturlinjen og 4 soløjtnanter af maskinlinjen.

Blandt de nye scløjtnanter er Prins Christian, yngste son af arveprins

Knud o~ arveprinsesse Caroline Mathilde.

Hajtideligheden overværedes af Arveprinseparret og forsvars

minister E.Ninn-Hansen ,

I sin tale til solojtnanterne understregede Chefen for Sovær

net bl.a., at det er tjenesten i vore skibe til sos, taktisk såvel som

teknisk o~ administrativt, som er grundlaBet for hele vort virke i So

værnet. Det er kendskabet hertil, forståelsen heraf og udbredelse af

oplysning herom, som er så vigtigt for, at Soværnet kan få den retto

placering i folks bevidsthed og i Forsvaret. Uden grundigt kendskab til

sotjenesten kan vore myndigheder ikke lose de ~~ritiIDe 0PBever ri~igt.

Når De gor tjeneste til sos, så husk, at Deres skib ikke kun

er materiel, men at det er et væsen med liv og ced sjæl. Lær det at

kende i storm o~ stille, i indre farvande og i åben so, uanset OD fær

den går til Sund og Bælt eller til Færoerne og Gronland.

Husk at skibet skal plejes, thi det skal oftest være klnr til

indsats på kort varsel, og husk, at det skal se net ud, thi det skal

altid kunne tåle at ses som repræsentant for vort land.

En vigtig del af skibsplejen er vedligeholdelse af det dyre

udstyr, men fuldt så vigtig er omsorg for besætningen - både ~or dens

uddannelse og dens velfærd. På dette felt får De som horende ".il skibs

ledelsen en stor opgave og et stort ansvar. Losning af denne «pgave oe:
efterlevelse af dette ansvar må i væsentlig grad ske på grund~ag ef vore

s~arbejdsregler. Thi det er samarbejdet mellem de enkelte loc., som ska

ber skibets sjæl. Uden den fik vi kun en knirkende 0($ hostende maskine

ud af det.

Gør Dem til et med Deres skib, og virk for, at besætningen gor

ligeså, sagde viceadmiralen.
.r.).
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UKLASSIPICERET

Forsvarsohefen besøger Flåden.

I dagene den 6. og 7. november aflægger Forsvarschefen (FC)

besøg ved Søværnets (SVN) enheder. Besøget aflægges i forbindelse med

Søværnets operative Kommandos (SOK) ffcnnemførelse af &~ERC1SE S~illLL

PLAY II1j69, hvilket muliggør overværelse af et størrc antal forskel

ligartede øvelser inden for et kort tidsrum.

Således er det planlagt, at FC skal overvære torpedoskyd

ning fra Torpedobådsdivision (TBD) 113 mod fregatten PEDER SK-~~, ka

liberskydning mod sømål med 127 mm batteriet i PEDER SKRAM og mineom

bordtagningsøvelse i Minelæggerdivision 1 og i ~BD 112, som senere

demonstrerer taktisk mineudlægning. Endvidere omfatter programmet o

verværelse af havariøvelser, troppeombordtagningsøvelse, samt gennem

førelse af koordineret angreb af fly og overfladeskibe mod sømål.

CH SOK ledsager FC under ovennævnte besøg, uer yderligere

omfatter et antal stabsofficerer fra Forsvarsstaben.

WtCLAS SIFICERET

Dyner eller tæpper i SYN?

Forsvarets MaterielintenJantur (~II) har meddelt, at Hær

kommandoen (HRK) ved fremtidig anskaffelse af sengetøj til Hærens (lIRN)

mandskab v~l overgå til dyner af syntetisk fyldmateriale. FMI har der

for anmodet Flyverkommandoen og Søværnskommando en (SVK) om ~t ville

meddele, hvorvidt man i lighed med HRK vil kwu~e gå ind for en gradvis

overgang til dyner (for SYN vedkommende specielt ved landtjenesteste

der) •

Bortset fra i undervandsbåde og i mindre skibe, hvor der af

praktiske årsager anvendes soveposetopper af syntetisk fyldmateriale,

anvendes overalt i SYN traditionelle uldtæpper, af hvilke der fortsat

findes en ret stor beholdning.

En overgang til dyner i SV~ vil indeb~re s~ore okonomiske

konsekvenser, hvortil kommer, at Søværnets Skibs- og Maskininspektion

af havaritekniske årsager (brandsikkerhed) meget stær}::t f:::o.rl.c .~~: [\."1-.,

vendeIse i SYN skibe af dyner fr0IDstillet af de foreslåede eller andre

til sådan fremstilling for tiden benyttede materialer.

SVK skal nu overveje dels de økonomiske forhold og dels en

yderligere forskelsbehandling mellem sejlende personel og personel til

.r.).
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landtjeneste.

Det må under nIle omstændigheder påregnes, at der vil g~

mindst 1 år, inden begs~dende for~ndringer eventuelt vil kunne finde

sted.

UKLASSIFICERET

Isen generede soopmålingen i Grønland.

Søopmålingen Grønland/69 har været oprettet som tjenestested

fra den 22. april til den 26. september. Den vax i år sammensat af Or

logskutteren I1ALLEMUKKEN og de fire på Grønland værende SKA-både.

På grund af den svære iskoncentration i de sydgrønlandske

farvande blev starten på selve søopmålingen forsinket med ca. 3 uger.

Ligeledes var det umuligt for SKA-bådene - selv i september måned - at

operere syd for Arsukfjorden. hvorfor der kun blev udført opmiling

nord for Færingehavn.

Det blev udført supplerende opmåling og nyopmåling L området

f-::,Q. Kangamiut til indsejlingen af Søndre Strømfjord såvel ud():fra Lnd

til kysten som i selve indenskærsruten. Et område fra Fortuna Bay til

Røde Elv ved Godhavn blev opmål t fra 200 m kurv-en til kysten., Poæuden

disse deciderede opmålinger blev der trukket en del nye rekO(;10SCe

ringslinier i flere indenskærsruter samt i en del vestgrø~landske

fjorde mellem Færingehavn og Egedesminde.

I et forsøg på at løse opgaver i Julianehåbområdet anløb

S~~-bådene i dagene omkrinG 1. september Flådestation Grønnedal. Den

udsejlede distance for sæsonen olev pr. SKA-båd ca. 3.000 sømil. Både

ne er for vinteren - i lighed med tidligere år - oplagt på værfterne

i Godthåb og Frederikshåb med to både hvert sted.

UKLASSIFICERET

Inspektionskutteren MAAGEN til hurtigt eftersyn.

Efter 4 års intensiv inspektions- og stationstjeneste i grøn

landske farvande er inspektionskutteren MAAGEN ultimo september hjem

sejlet til Holmen for gennemførelse af omfattende hovedeftersyn.

I forbindelse med hjemsejling fra Grønland godkendte SVK et

af Grønlands Kommando stillet forslag om at vise flaget på Island, Sam

tidig med at MAAGEN gennemforle en større besejlingsoveIse, der omfatte-

de havnene Reykjavik , Isafjord, AkureYTi og Nordfjordur. Såvel besej-
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lingsøvelsen som besøgene i de mange - og til dels meget afsides - hav

ne var vellykkede.

MAAGEN går efter nu afsluttet besigtigelse til hgvedefter

syn på Søby Værft og påregnes færdiggjort først i det nye år, hvor

den nye besætning møder om bord allerede den 11 janunr. Det forventes,

at MAAGEN kan genoptage sin tjeneste - indledningsvis på Færøerne 

fra den 13. februar.

UKLASSIFICERET

Overdragelse af en del af Holmens vandområde til Københavns havn.

Fra Københavns Havnevæsen og fra den skibsfart, der besej

ler den indre deJ. af havnen, har der gennem adskillige år foreligget

et ønske om en udvidelse af havneløbet på strækningen mellem Bomløbet

og Christiansholm.

Som følge heraf har cer i det forløbne halve år været ført

forhandlinger mellem havnevæsenet og SVK ~m en eventuel afgivelse af

en del af Holmens vandområde til Københavns havn. Havnedirektøren har

nu - på basis af disse drøftelser - anmodet om SVK tilslutning .til et

forslag om, at grænselinien mod Flådens Leje flyttes ost over, idet

det påpeges, at tilvejebringelse af større svajeområde ud for Larsens

Plads har største aktualitet.

Da konsekvens8rne af forslagets gennemførelse ikke skønnes

at ville blive af en sådan art, at de vil forringe besejlingsforholde

ne i Flådens Leje i nævneværdig grad, har SVK meddelt Havnedirektøren

sin principielle tilslutning.

Sagen vil nu blive viderebehandl et i SVK med henblik på en

indstilling til Forsvarsministeriet om afgivelse af det af havnevæse

ne+' ønskede vandområde.

UKLASfIFICERET

18 vil til slædepatruljen.

SVK har modtaget 18 ansøgninger til slædepatruljen SIRlUS.

Der var 9 fra ElUf, 1 fra flyvevåbnet og 2 fra SVN. Sidste år søgte 28

og i 1961 26 befalingsmænd til slædepatruljen.

Den endelige udvælgelse af det personel, der skal gennemgå

5 måneders forskole, vil blive foretaget af en kommission i begyndelsen

af næste måned. Det sker dog først efter, at de er blevet prøvet af Mi-

././.
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litærpsykologisk Tjeneste.

Udtagelsesko~issionener sammensat af officerer fra alle tre

værn.

UKLASSIFICERET

Valg til Holmens Sogns Menighedsråd.

I Søværnsko~andobefaling (SVK BEF) 27/69, tillæg 1, meddel

tes oplysninger vedrørende eventuel deltagelse af SVN personel i fore

stående menighedsrådsvalg, herunder spørgsmålet om tilmelding til valg

listerne. Fristen for tilmelding udløb 8. oktob~r. Valget skal som nævnt

finde sted 25. november.

I selve Bremerholms Sogn bor ifølge folketingBvalglisterne

3052 direkte stemmeberettigede personer. Hertil kommer ca. 1500, som

bor udenfor sognet, men som på grund af tilknytning til SVN har adgang

til at begære sig optaget på valglisterne og derved opnå valgret og

valgbarhed med deraf følgende mulighed for at ove indflydelse på kirkens

forhold.

Af de ca. 1500, som har tilknytning til SVN som militære eller

civile tjenestemænd og pensionister samt ægtefæller, har i alt 16 begæ

ret sig optaget på valglisterne.

Som også anført i nævnte SVK BEF kan personel af SVN, som bor

udenfor Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte kommuner, knytte sig til

Holmens Kirke ved at lose sognebånd til en af kirkens præster og derved

opnå samme rettigheder som den ovrige menighed, herunder fri kirkelig

betjening~ved denne kirke.

E B

Brinck-Lund
kontreadmiral

chef for Søværnsstaben




