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SøvÆRNSKOMMANDOEN

Dec 1969

SøvÆRNSKOMMANDO ORIENTERING NR. 2C

UKLASSIFICERET

Chefsmøde i Søværnskommandoen.

For at ~rientere Søværnets (SYN) øverste chefer "m bl.a~ de

forestående organisatoriske ændringer af såvel F~rsvarets som SYN le

delse havde Chefen for Søværnet (CH SYN) indkaldt til chefsmøde i Sø

værnsk~mmand~en (SVK) den 5. december.

Under mødat blev der bl.a. i forbindelse med en kort gennem

gang af den nye Lov :m Forsvarets Ordning givet oplysning om den kom

mende Forsvarskommando og den kommende Forsvarss'cab samt det tidsmæs

sige program, efter hvilket Stabens forskellige fagstabe (Operations

staben, Materielstaben, 0k 'Jnomistaben og Personelafdelingen) skal op

stilles.

Det blev meddelt, at SVK og Søværnsstaben (SST) fra den 31.

december ophører at eksistere og afløses af il1arinesbaben den 1. januar.

Marinestaben vil komme til at indeholde 2 afdelinger, en Uddannelsesaf

deling (uddannelses- ~g inspektionsvirksomhed) og en Personelafdeling. ss~

M~terielafdeling forhlivar foreløbig under afvikling i den nye'MarineGtab.

cg tilsvarende bibeholdes Økonomiafdelingen indtil 1. april 1970. Che-

fen for Søværnets Materielkommando (Sf1K) og Søværnskommandoens Koordi

nator ved Reorganiseringen af Søværnets Inspektør~ og Uddannelsesvirk

somhed orienterede henholdsvis ~m SriK hovedprojekt ~g de problemer,

der er knyttet til udflytnings sagen samt om SMK fremtidige placering på

Holmen og om den forestående reorganisering af SYN specialskoler (inte

grering af de nuværende specialskJler i 4 skoler inden for taktik-, vå

ben-, teknik- og forvaltnings .•mråd0t) samt om, hv~rledes disse skoleom

råder påtænkes placeret på Holmen.

De igangværende overvejelser vedrørende integrering af flåde

stations- og marinedistriktsfunktioner blev berørt tilligemed SVK over

vejelser vedrørende kanonluftforsvarets fr~mtid og den eventuelle be

grænsning af aktiviteten ved kystforterne. Disse to sidstnævnte emner

skal bl.a. ses i relat50n til den ferringeIse af SVN ØkO~uffiiske mulig

heder, som de løbende reduktioner af budgettet har medført, idet svr..<:
har måttet se sig om efter områder, hvor der forelå mulighed for ned

skæring eller nedlæggelse af aktivitet,og har i disse bestræbelser
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først og fremmest kastet blikket på landetablissementer. Loven om For

svarets Organisation fastsætter, at Flåden i videst mulig forstand skal

være beredt til øjeblikkelig ind~ats, hvorfnr SVK stedse er betænkelig

ved at gennemføre foranstaltninger, der vil kunn9 medføre en forringel

se af beredskabet ved Flådens skibe.

På personel siden omtaltes de nye personelbestemmelser, og

Chefen for Søværnets Officersskole orienterede nm uddannclsesplanerne

for de kommende A- ~g E-linier. Uddannelsen påregnes at skulle finde

sted på den nuværende Søværnets Officersskole, idet det er tanken at

forøge antallet af kl~sseværelser ved ombygning af de nu eksisterende luk

afgange på l. og 2. sal. For så vidt angår materielanskaffelser, blev

der redegjort for de fvreliggende planer, herunder om SVN vanskeligheder

ved at "holde tempo" med de øvrige værn, idet SVN ikke kan købe lffær

digvarer" i samme omfang som Hæren .'jg Flyvevåbnet. Endvidere omtaltes

behovet for bygning af et 5. inspektionsskib, hvorom der er fremsendt for

slag til ministeriet.

Under forsyningsproblemerne nævntes bestræbelserne for at

formindske lagrene af almindelige handelsvarer om bord i skibene og den

igangværende beredskabsplanlægning.

I sine afsluttende bemærkninger udtalte OH SVN bl.a.:

"Flådens sammensætning bestemmes - f()ruden af hensynet til

foreliggende maritime opgaver - af geog~afiske, nautiske, klimatologi

ske og teknologiske faktorer.

De forsvars opgaver , som umiddelbart foreligger for Flåden, er

i første række at følge fremmed aktivitet til søs og at varsle, såfremt

unormale og farlige hændelser indtræffer, således at danske myndigheder

i tide kan vurdere situationen ?g reage~e derefter. Derudover skal Flå

den være rede til under samspil af rådige våbensystemer og under udnyt

telse af geografiske forhold at bekæmpe søværts angreb på vore kyster

og invasion af dansk territorium samt beskytte skibsfarten til og mel

lem landsdelene. Endelig påhviler der Søværnet en række særlige opga

ver, såsom fiskeriinspektion, saopmåling og stationstjeneste, herunder

søredningstjeneste.

Danske farvandes karakter gør det naturligt, at Flåden sam-,
mensættes af lette fartøjer 'med vægt på udnyttelse af torpedoer og mi-

ner samt fremtidigt også af missiler.

Vejr- og sig+'barhedsforhold såvel som taktiske og teknologi

ske faktorer gør det imidlertid nødvendigt, at de lette og special~se

rede enheder suppleres med og støttes af større og alsidigt udrustede
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skibe med stor udholdenhed."

CH SV1f ~plyste endelig, at det var hans hensigt fortsat med

visse mellemrum at sammenkalde SVN øverste chefer til orientering el

ler seminarer til drøftelse af problemer af fælles interesse.

UKLASSIFICERET

Admiral Helms afsked med skibene.

Som afslutning på årets sidste flådeøvelse SMALL PLAY samle

des størstedelen af Flådens skibe den 17. december i Københavns havn.

Under salut nedhalede chefen for Søværnets operative Kommando (SOK)

sit flag i fregatten PEDER SKRAM. Derefter passerede admiralen i mo

torbåd flådestyrken·, der fra fortøjningspladserne ved Langelinje og

bøjerne i Københavns YQerhavn afgav honnør.

Det var admiral Helms afsked med SVN sejlende enheder, so~

han har haft kommandoen over siden 1. april 196~.

Den 1. januar overtager han posten som chef for Forsvarets

oper~tive Styrker og chef for Enhedskommandoen i Karup og nflø8es som

chef for SOK af kontreadmiral Brinck-Lund.

UKLASSIFICERET

2 orlogskuttere til Marinehjemmeværnet~

Forsvarsministeriet (FMN) har godkendt, at Marinehjemmevær

net (MHV) overtager orlogskutterne Y 34? og y 347. SVK har derefter be

stemt, at kutterne udgår af flådens tal, og at Flådestation København

(FLS KBH) skal overdrage fartøjerne til mnr.

UKLASSIFICERET

~elegrafisk lægehjælp til SIRlUS.

Et medlem af slædepatruljen SIRlUS har på en slæderejse været

ude for et mindre ulykkestilfælde, idet han styrtede på isen og pådrog

sig en lettere hjernerystelse. Hans kammerat kørte ham på slæden til

nærmeste hytte, der lå 42 km fra stedet. Herunder fik den tilskadekomne

små forfrysninger i fødderne.

SIRlUS rapporterede uheldet til Grønnedal, hvor overlægen te

legrafisk fik et sygdomsbillede tilsendt. Den nødvendige behandling fo-

.r.r.
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rogår også telegrafisk, og det ventes, at patienten snart 'Vil være j .

stand til at fortsætte slæderejsen.

Slædepatruljen har i øvrigt send'~ en hjerteli g tak ';;i 1 FrJS

KBH Fors~Llingsafdeling for drets juleforsyninger , der blev n0dkastet

fra fly for nogle uger siden.

SIilIUS personel siger, at forsyningsafdelingens pak~earbejft.

de er a1~Gle? fremragende. Der skete kun et lille lilield i de store for

sY11inger? idet nogle mælkekartoner revnede. Heldi~ris kom en fInske

chanpagne uakadt ned Z

lJlTLASSIFICERET

Ny type regnfrakke godke::c.t .

SV!{ har ved et mødo med Søværnets Ir..~;endantur (SIT) og Cie

oilitære personel,..'rganisationer den 27" novembea- gQdke;1ot :"ndførelsen

af en ny type regn~~~ke (se sidste side) til erstatninG ~or de~ hid~

til anvendte gaba:!:'dinefrakke ("11avy..blue ll ) .

Den ~ye regnfrakke er valgt ud fre ønsket om a~ indføre en

hensigtsmæssig nutidig påklædning. Frakken er meget let og kan derfor

bruges non f.:: 0rrlmer.regnfrakke , og den .:';y-lder rela.f;iyf; lidt ~ hvilket b.l ,

a. er ~f betydning for tjenestesteder med vanskelige opbevnringsfor

hold.

"Frakken er sye-t af mørkeblåt stof, der er fremstillet af

blnndingsfibre (6~ tArylene og 35% boould), hvilket tilsikrer. en

slidstærk kvaliJ:;ei;~ j..:'rnkken er i!cke imp=ægneret} men den anvendte væv··

ning i ~orbindel~8 ~ed fibrenea opbygning gør ntQffe~ vandafvisende.

Den kan vaskes og tør~es soo an strygefri skjorte.

Prax.k9n kr.n forsynes med foer? og der anvendcc aftagelige

skulderdistinktioner~

Fr[".kke~ koster kr. 235, ·- og

Løst foer (med aftagelige ærmer) II 60,-.

Beskrivelse af frakken vil blive optag9~ i SI~ EST 901 (Uni-

fOrQsbesteQillelser for Søv~r.net)J når FMN har godkendt den, hvvrefter

den vil blive :forhandlet gennem SIT bek1ædningsudoa.1g (";;iJ.skt'.dsbere·i;~.

tig~t for aaLvbeklæde~'E"), ]'raklcen v il after en rim~::;'ig ov(.']"(sOJ.l[;speri··

ode blive gjort obligatarisk for alt jakkeklædt pe~son~l .
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/~1:/Utt:L/- __j~d
:Drinck-Lund.

koni;readmiral
chez for Søværnsstaben
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