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UKLASSIFICERET

nrganisationsplan for en ny marinestab~

Chefen for Søværnet's tale i Søværnets Specialofficerers Organisation.

I et foredrag i Søværnets Specialofficerers Organisation sag

de Chefen f~r Søværnet bl.a., at de rammer, indenfor hvilke vi skal lø

se forsvarets opgaver, nu ændres med gennemførelsen af den nye forsvnrs

l~v. Arbejdet med at forberede overgangen, herunder opbygning af for

svarsstaben samt nedlæggelse af værnskommandoerne og nedtrapning af

værnsstabene er påbegyndt.

Forsvarsk~mmandoen, der som bekendt skal bestå af en forsvars

chef, forsvarsstab og værnschefer med deres stabe, placeres på Lyngby

vej. Forsvarsstaben vil komme til at bestå af 3 fagstabe, operationssta

ben, økonomistaben og materiel staben, samt en personelafdeling og en

planlægningsgruppe.

Operativ ledelse ~vertages 1. januar af forsvarschefen, og 1.

april skal økonomistaben overtage forsvarets samlede økonomiforvaltning.

Hvad materiellet angår, regner man med en længere overdragelsesperiode,

der dog senest skal være sluttet den 1. april 1971. Materielstaben skal

da have overtaget styringen af de tre materielkommandoer. På personelsi

den vil forsvarsstaben hovedsagelig skulle beskæftige sig med langsigtet

planlægning og koordinationsproblemer, samt med forsvarsstabens interne

sager.

Jævnsides med overdragelsen af opgaver og dermed overførelse

af personel til forsvarsstaben nedtrappes værnsstabene, idet pladsfor

hold dog i en periode kan vanskeliggøre den rent fysiske flytnin~, som

må afvente indretning af kontorer i forsvarets bygninger på Lvngbyvej og

udflytning eller afvikling af derværende aktiviteter. Herved vil der na

turligvis opstå en række overgangsproblemer, som nok også vil kunne fo

les udenfor centralledelsen.

Som nævnt skal værnscheferne med stabe indgå i forsvarskomman

doen. De stabe, der her er nævnt, bliver dog ikke imponerende, nemlig ~f

størrelsesorden et par mand.

Men ifølge den nye lov har værnscheferne ansvar for personel

forvaltning som hidtil, samt for uddannelse af personel og enheder, li-

.r.).
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gesom de skal udøve rådgivnings- og inspektionsvirksomhed. Ti:. løsning

af disse opgaver behøves naturligvis et stabsappnrat, men deti.e place

res udenfor forsvarskommandoen. Efter forsvarsministeriets direktiv

skal værnschefen være chef for denne særlige stab, som i øvri~~ kun

skal bestå af to afdelinger.

Forsvarsministeriet har i sit direktiv desuden anført, at

der ikke må regnes med nogen yderligere instans mellem værnschefen og

de ham underlagte skoler m.v. Dette betyder, at vor hidtidige planlæg

ning vedrørende inspektorat- og skolekommando må ændres, idet der må

regnes med en integration af denne virksomhed og den fremtidige værns

stab.

Viceadmiralen o~lyste, at han på nævnte grundlag for nylig

har skitseret et forslag til organisationsplan for en marinestab om

fattende en personelafdeling (Søværnsstabens K-afdeling plus S0værnets

Personelkontor) og en inspektionsafdeling - hver passende opdelt i

sektioner - og et sekretariat. Der er forudsat gruppevis samling af

specialskolerne til en taktikskole, en våbenskole, en teknikskole og

en forvaltningsskole, hvis chefer skal være til rådighed som speoial

tjenesteinspektorer.

Som følge af, at værnschefen selv skal være chef for den

værns stab , der står udenfor forsvarskommandoen, nedlægges de nuværende

stillinger som chefer for værnsstabene, ligesom der må ventes nedlæg

gelse af en række andre stillinger. Nærmere herom foreligger endnu

ikke.

TIL TJENESTEDRUG

Fregat-arbejdsgru~pen har afgivet rapport.

Den 23. januar oprettede Søværnskommando en (SV-K) en arbejds

gruppe til at udarbejde forslag til typekrav for en ny fregattype til

afløsning af korvetterne af TRITON-klassen, når disse til sin tid skal

udrangeres.

Arbejdsgruppen har den 24. oktober afgivet rapport til SVK.

Rapporten indeholder bl.a. skitser nf forskellige fregatstorreIser og

med forskellige våbenkombinationer. I alle skitserne er hovedarmeringen

en kombination af missiler såvel mod luftmål som mod sømål samt konven

tionelt artilleri. Øvrigt udstyr er af hoj teknisk standard og fuldt

tidssvarende.

.j.j.
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For at rå det bedst mulige samarbejde med de øvrige enheder

i Søværnets dækningsstyrke, tilstræbes høj fart. Ved indretning af ap

teringen vil der blive taget hensyn til størst mulig udnyttelse af

plads samt lettest mulig vedligeholdelse og rengøring.

UKLASSIFICERET

Nyt semester indledt på Søværnets Officersskole.

Den 27. oktober startede et nyt teorisemester på Søværnets

Officersskole (SOS) for i alt 54 kadetter. De ældre kadetklasser be

gyndte semestret erter 3 ugers ferie i fortsættelse af sommerens ka

dettogt, der i år varede fra 11. juni til 3. oktober.

Skoledelingen for Kadetter, under kommando af næstkommande

rende på SOS, kommandorkaptajn N. Heisterberg, bestod af minelæggeren

MØEN, bevogtningsfartojerne NEPTUN og HAVMANDEN og øvelsesfartøjerne

THYRA og SVANm~. Den væsentligste uddannelsestid blev tilbragt i dansk

farvand med navigation, farvundskendskab, blindsejlads, sømandskab,

fartojstjeneste og generel skibstjeneste som den daglige kost. Herud

over aflagdes i løbqt af de 4 måneder uofficielle besog i folgende u

denlandske byer: Kiel, Norrkoping, 1bo samt for visse ef de tre skole

skibsdivisioner: Norrtålje, Visby, Gent, Dublin, Lysekil, Kristians

sand, Stavanger og Bergen. Sejlkutterne THYRA og SVANEN deltog bl.a. i

fire store kapsejla.dser og opnåede 1. og 2. præmie i "Feme-rundt" og

2. præmie i "Kieler-Woche". Ikke mindst sejlkutternC3 oplevede i sidste

halvdel af september måned nødvendigheden af godt sømandskab og team

work under efterårsstormene (vindstyrke 10-11 fra Århus til Korsør,

styrke 9 fra Korser til Holmen og styrke 8 fra Holmen til Hundested).

Hele kadetkorpset deltog i escape-øvelser enten på Bornholm

med Bornholos Værn eller i Odsherred med Frømandskorpset.

Alle kadetter i afgangsklasserne (18 Sø, 4 MS og 3 lT) be

stod den praktiske søtræning og blev 1. november udnævnt til solojt

nanter.

Tre kadetter bestod ikke kravene under søtræningen cg måtte

afgå fra uddannelsen.

De 54 kadetter er fordelt således på de forskellige klasse-

trin:

././.
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Klasse A 10
II B . 7.
ri C : 8

" CN 9

" MS2 5

" MS1 11

" IT1 4

I oktober 1970 påregnes den nye ~ års uddannelse af A-offi

cerer at blive påbegyndt på sos. Uddannelsen inddeles i faggrupper, og

de nu udpegede faggruppeledere er begyndt den detaljerede planlægning

af den nye uddannelsesplan.

UKLASSIFICERET

Rationalisering af forsyningstjenesten.

I forbindelse med etableringen nf Søværnets Materielkommando

og den deraf følgende adskillelse imellem de hidtidige tekniske insti

tutioners styrende og forvaltende funktioner vil den fysiske forvalt

ning af materiel under Søværnets Televæsens og Søminevæsenets ressort

indenfor Flådestation Københavns (FLS KBR) geografiske forsyningsområ

de i lobet af december og januar blive overført til FLS KBR Forsynings

afdeling.

For materiel under Søværnet~ Skibs- og Maskininspektions, So

artilleriets og Soværnets Intendanturs ressort (med undtagelse af ar

tilleriammunition) er sådnn overførsel tidligere gennemført. Der reste

rer herefter kun artillerinmmunition, som er planlagt overført senere,

samt mnteriel henhørende under Søværnets Navigntionsvæsen, som der sna

rest vil blive taget stilling til.

UKLASSIFICERET

Minelæggeren MØEN besøger Drammen.

SVK har anmodet den norske forsvarsstab om tilladelse til, at

minelæggeren MØEN aflægger uofficielt besøg i Drammen fra den 27. no

vember til den 1. december.

I forbindelse med besøget anmodes om tilladelse til at afhol

de øvelser til ankers i Breinngen, Oslofjord. Ankringen vil i givet

fald finde sted afhængigt af vejrforholdene.

MØEN er for tiden skoleskib for sergent- og konstabelelever.

Af den menige besætning er der 62 elever.

.1.1.
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UKLASSIFICERET

Sidste år for Catalina-fly i Grønland?

SVK har sendt en onskeliste over næste års flYVninger 1

Østgrønland til Flyvertaktisk Komraando (F"1'K).

Som i år onsker SVK næste år forlods 10 passagerpladser

eller oa. 1000 kg gods i hvert fly, der flyver for Flyvevåbnet mel

lem Danmark og Gronland. Såfremt byggearbejder ved slædepatruljen

SIRIUS skal gennemføres næste år, onskes håndværkerne transporteret

fra Mestersvig til Daneborg og retur. Ved disse ~zbejder forventes

der ansat oa. 20 mand, hvoraf halvdelen oprejser med skib og resten

med fly.

Da det muligvis er sidste sommer, Catalina kan anvendes i

0stgronland, er det SVK magtpåliggende at få slædepatruljens depoter

fyldt op - ikke mindst i Pearyland.

For at dette kan gennemfores, foreslår SVK at sende en eks

tra Catalina til Pearyland i august, på hvilket tidspunkt depotudlæg

ningen bedst kan udføres.

r skrivelsen nævnes, at samarbejdet mellem SVK og FTK ved

rarende hvert enkelt flys lastning og flyvningernes gennemførelse har

været særdeles tilfredsstillende, og at SVK transportonsker er udfort

i så stor udstrækning, som det har været praktisk muligt.

UKLASSIFICERET

Atomstationen overtager FYRHOLM.

Orlogskutteren FYRHOLM udgik af flådens tal i denne uge.

Den er solgt til Atomenergikommissionens forsogsstation Risa. Kutte

ren skal efter en mindre ombygning, hvor der bl.a. indrettes et la

boratorium om bord, udfore fiskeribiologiske og oceanografiske under

sogelser i indre danske farvande.

Brinck-Lund
kontreadmiral

chef for ScværnaAtaben




