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SøvÆRNSKOMMANDO ORIENTERING NR. 19

UKLASSIFICERET

Arbejdsgruppe reviderer de internationale søvejsregler.

I 1972 holdes en konference om revision af de internationale

søvejsregler. Handelsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe med kontor

chef S.Kirkman-Møller som formand til at forberede eventuelle danske for

slag til ændringer. Som Forsvarsministeriets (FMN) repræsentant har Sø

værnskommandoen foreslået og FMN godkendt Søværnets Navigationsinspektør.

Arbejdsgruppen har holdt de første møder. Den har til hensigt

bl.a. at basere sin virksomhed på besvarelsen af spørgeskemaer udarbejdet

af International Chamber of Shipping (ICS). Skemaerne er af Danmarks Re

deriforening udsendt til en række skibsførere. FMN repræsentant blev først

udpeget efter at spørgeskemaerne var udsendt og besvaret af de civile navi

gatører, hvorfor det blev anset som sinkende for sagen at indhente tilsva

rende kommentarer fra Søværnets sejlende navigatører.

Gruppen er endvidere på nordisk plan beskæftiget med revision

af regler for indre farvande, således at der kan skabes nordisk overens

stemmelse på dette felt.

Allerede på nuværende tidspunkt er der opnået enighed i arbejds

gruppen om, at det i de nordiske lande hidtil anvendte særlige dykkerflag

bør erstattes af det internationale enkeltbogstav A, hvis betydning er næs

ten identisk med ovennævnte nordiske dykkerflag. Der er ligeledes enighed

om, at § 8 i bekendtgørelse om særlige regler for sejlads i visse danske

farvande bør ophæves, idet der i stedet udfærdiges særlige bekendtgørelser,

der foreskriver anvendelse af de af INTERGOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE

ORGANIZATION (IMCO) foreslåede dag- og natsignaler i de berørte danske

farvande nemlig: Grådyb, Limfjorden med Ålborg og Hals Barre samt den gra

vede rende i Drogden. I bekendtgørelsen ~kulle de nye signaler benyttes

med den særlige danske betydning (jf. § 8 C), ligesom man skulle opretholde

anvendelsen af D som særligt lydsignal.

En af Nordisk Råd afgivet rekommandation til de nordiske rege

ringer om i fællesskab at tage initiativet til en ændring af de interna

tionale søvejsregler for store skibe under passage af farvande, hvor sejlads

med sådanne skibe medfører særlige risici, blev afgivet på et tidspunkt,

hvor man ikke var klar over, at en gennemgribende revision af søvejsregler

ne var nært forestående. Arbejdsgruppen har tolket denne rekommandation
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derhen, at der bør søges en fælles nordisk optræden på IMCO-konferencen.

Den vil forberede sådanne fællesindstillinger på interskandinaviske møder,

af hvilke det første finder sted i denne måned.

UKLASSIFICERET

Frømandskorpsets samarbejde med enheder uden for Søværnet.

Frømandskorpset (F0K) har i sit daglige arbejde et meget stort

samarbejde med enheder fra de andre værn, såvel uddannelsesmæssigt som

operativt.

Den enhed, hvormed samarbejdet er bedst udbygget, er Jægerkorp

set (JGK). Når JGK aspiranter er færdige med aspirantuddannelsen, bli-

ver de sendt på et 3 ugers kampsvømmerkursus ved F0K. Modsat sendes alle

nyuddannede frømænd til JGK, hvor de modtager faldskærmsuddannelse, ligesom

alle frømænd springer vedligeholdelsesspring ved JGK.

Når JGK har vandspring, assisterer frømændene med hurtiggående

motorgummibåde, som sikkerhedsfartøjer, og stiller fartøjsførere til rådig

hed. Selvfølgelig får frømændene så også lejlighed til at spring~ ud i det vå·

de element.

Men samarbejdet går videre, idet det ofte hænder, at frømænd og

jægere supplerer hinanden under øvelser. Under GREEN EXPRESS indgik såle

des JGK - F0K og det britiske 22 SAS regiment i en fælles specialkampenhed

under en samlet ledelse og opererede upåklageligt sammen.

For at blive ved Hæren, har frømændene modtaget sprængningsunder

visning ved Ingeniørskolen, på et sprængningskursus , som for visse lektio

ners vedkommende var specielt beregnet til at dække FØK og JGK specielle

krav.

Inden for dot, der kaldes kystrekognoscering, arbejder FØK og

ingeniørtropperne snævert sammen, idet ingeniørtropperne foretager land

rekognosceringen, medens frømændene tager sig ar vandet fra højvandsmærket

og ud til 4 m. kurven. De forskellige resultater bliver lagt sammen til et

for det meste nydeligt kort.

Flyvevåbnets (FLV) redningseskadrilles mekanikerpersonel kommer

under et to ugers kursus ved frømandskorpset i meget nær kontakt med vandet.

Denne uddannelse blev oprettet for at give det personel, som i givet fald

skal fires ned, en større bevægelsesfrihed og en større selvtillid.

Uddannelsen, der som sagt varer 2 uger, er tilrettelagt således,

at den første uge er afsat til svømmetræning og vandtilvænning. 2.uge fort

sættes svømmetræningen, samtidig med at eleverne lærer at benytte det forskel
lige materiel.

././.
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I den anden uge arbejdes hver eftermiddag med helikopter, 1ig~·

som den sidste uges natøvelse er en "redningsaktion" i mørke.

Er vejret for fint, er helikopterpiloterne meget flink9 til, un··

der prøveflyvninger, at komme ned og blæse op for eleverne.

Men kontakten med FLV ophører ikke hermed. Der afhold33 ingen

af de såkaldte BIKINI øvelser uden at Søværnets operative Kommando stil-

ler skib til rådighed, og F0K stiller sikkerhedspersonel til rådighed.

Endvidere er F0K som regel altid med på FLV overlevelsesøvelser,

og invitationen bliver altid modtaget med tak.

Alle Hjemmeværnets feltsikkerhedsfolk modtager fra FØK instruktion

i, hvorledes specialkampenheder opererer, ligesom der afholdes demonstratio

ner for dem ~f landgang under forskellige forhold.

F0K ser det som sin vigtigste f~edstidsopgave at optræne det

danske forsvar i imødegåelse og nedkæmpning af specialstyrker. Under udførel

se af dette arbejde, kommer FØK i berøring med så godt SOl!! a l.Le grene af

Forsvaret under øvelser til gavn for alle parter.

FØK er underlagt Søværnets Dykkerskole (SDS). Også dykkerskolen

selv kommer i berøring med omtrent alle dele af Forsvaret, idet samtlige,

der i civilundervisning ønsker en eller anden form for dykkeruddannelse,

kommer ind på skolen for kortere eller længere tid.

UKLASSIFICER]Jll

Store fysiske krav iKarlskrona.

Chefen for den svenske dykkerskole siger, at der fra svensk læge

lig side stilles stadig større fysiske krav til såvel dykkerpersonel som per·
--..
~ sonel til undervandsbåde.

Det fremgår af den rapport, som Undervandsbådseskadren har ud

arbejdet efter udslusningsøvelserne fornylig i Karlskrona. Der deltog fra

dansk side depotskibet HENRIK GER}æR, undervandsbåden SPÆKHUGGEREN, under

vandsbåden TUMLEREN og personel fra SDS.

56 mand af 74 danske deltagere gennemførte udslusningsøvelserne.

7 blev på forhånd kasseret af den svenske dykkerlæge, medens 6 måtte afbry

de på grund ef akutte ørelidelser. Under øvelserne blev yderligere 5 kas

serede efter fornyede lægeundersøgelser. Der deltog 15 hjælpeinstruktører

fra SDS, hvoraf 7 faldt fra som følge af øreinfektioner.

Som en trøst kan det dog oplyses, at de danske deltageres fysiske

standard som helhed var bedre end det tilsvarende svenske personels •

././.
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UKLASSIFICERET

20 sergentelever til. uddannelse.

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole i Frederikshavn mod

tog den 4 dee et nyt hold værnepligtige sergentelever AR. Der er denne

gang 20 elever på holdet.

I de kommende 4 måneder gennemgås den teoretiske del af uddannel- k
v

sen, der afsluttes med en eksamen. Denne del indebærer, at man foruden ~
~

personlig færdighed og faglig viden i en række militære fag, skal kunne ;

beherske den grundlæggende undervisningsmetodik og pædagogik. Den skal sæt-

te eleverne i stand til under den praktiske uddannelse, der er af ca. 3 ~
måneders varighed og foregår på Søværnets Eksercerskole, at undervise og

lede andre unge under aftjeningen af værnepligten. Undervisningen er til

rettelagt som voksenundervisning, hvor der stilles krav til elevernes ind

sats og medvirken. Det er en begyndende lederuddannelse, der senere kan an

vendes i civile erhverv.

UKLASSIFICERET

Stor modelsamling til Fjernkendingsskolen.

På Tøjhusmuseets særudstilling har der i nogen tid været udstil

let en stor samling krigsskibsmodeller. De er fremstillet i størrelsen

l ~ 1250 af cand.pharm. Sigurd Koch i København. Det har været hans hobby,

og bag skabelsen af skalamodellerne ligger der mange års arbejde.

Modellerne giver et indgående billede af krigsskibenes udvikling

gennem 100 år. Næsten alle typer fra monitorer til nutidens orlogsskibe er

med i samlingen. Den omfatter skibe fra en snes lande.

Sigurd Koch har nu tilbudt Søværnets Fjernkendingsskole (~{S)

modelsamIingen vederlagsfrit, et tilbud, som skolen har modtaget med tak,

da samlingen er særdeles anvendelig i undervisningen i fjernkending og sø

krigslære. Samtidig overtager FKS de montrer, der er bygget til samlingen,

for den samme pris, som Sigurd Koch selv har betalt for dem.

UKLASSIFICERET

22 nye Kvindelige Marinere.

Kvindeligt Marienkorps har under Sektion østs ledelse afsluttet

en grundskole på Flådestation København. Eleverne har gennemgået tre måne

ders uddannelse og skal nu videreuddanne sig i diverse specialer. Grund

skolen er den største, der har været i de senere år.

././.
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Afslutningen fandt sted ved en højtidelighed på Holmen, hvor

korpschefen overrakte de nye Kvindelige Marinere deres medlemskort.
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Brinck-Lund

kontreadmiral
chef for Søværnsstaben




