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f.ndledning :

1. Et lands behov for et søforsvar og dettes art bestewnes
af et stort antal faktorer. Blandt disse kan nævnes: kystliniens
længde, landets karakter af ø, halvø eller fastlandsstat, dets over
søiske besiddelser eL, lign., omf'ange'b af dets forbindelsertil søs
og dets handelsskibstonnage, samt hvorvidt de omgivende have er ind
ho.ve eller oceo.ner~ Endvidere vil de militærgeografiske forheld samt
nabostaternes sandsynlige politiske mål og deres militære styrkers
omfang, sammensætning og organisation m.v. være afgørende for. om
der i givet tilfælde kDll forventes angreb på egne forbindel~er·til

søs og - i værste fald - om invasion over havet mod eget territorium
kan tænkes gennemført.

Kystliniens længde har betydning, dels for den direkte
beskyttelse mod invasion og kysthærgning, dels for beskyttelsen af sø
trafikken lal~s kysten mod angreb af forskellig art.

For de fleste maritimt pDægede stater har kysterne større
kommerciel betytJ.11.infL end Landegræns erne , dels fordi hovedparten af

handelsomsætningen med udlandet finder sted over søen, og dels fordi
landegrænserne under krig oftest bliver afspærrede,

Søforsvarets opgave omfattier derfor først og fremmest del
tagelse i forsvar mod invasion ad søvejen og forsvar af de for lan
dets forsyninger ~~dvendige søværts forbindelseslinier til allierede
eller neutrale lande, samt for et øriges vedkommende forsvar af for
bindelsen mellem landsdelene.

2, Nærværende flådeplan er udarbejdet under hensyntagen til
den militærpolitiske udvikling, som har ført til oprettelsen af
den nordatlantiske traktats organisation og Danmarks medlemsskab
heraf, samt desuden med hensyntagen til Danmarks maritime interesser
i almindelighed.

Som baggrund. for planen er der på grundlag af forskellige
NATO-dokumenter udarbejdet et hemmeligt tillæg I: "Strategiske for
Udsætninger m.v.", der - i begrænset omfang, jfr. eksemplarfordelin
gen - medfølger nærværende, og som træder i stedet for nærmere ud
redninger vedr~ de UL~der pkt.l nævnte faktorer og forhold m.v.
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3.. Fermålet med plpnen er at etablere et grundlag for en
fortsat udbygning uG udvikling af flåden til en størrelse og sammen
sæt..."'ling, som vil skabe mulir;hed for, at den i rimelig grad kan løse
de opgaver, der i krig vil Ilåhvile den som led i forsvaret af Dnn
mo.rk ,-- og dermed som bidrag til HATO~forsvaret. Disse opgaver kan
SWIDlenfattes til følgende:

a~ indledningsvis at imødegå og forhindre - eller
i hve:ct fald Iængs t muligt forsilJke - søværts
invasion af eller angreb på dansk territorium, her
under direkte støtte til hærens flanke, snmt med til
råd:ghed vær-end e midler at iværksætte foranstaltninger
til oeBkyttelse af forsyningsskibsfarten, og

b. derefter med støtte af allierede styrker at
fastholde kontrol over danske farvande~

~

1.
l

Der er endvidere taget hensyn til løsning af de
opgaver, som vil forekomme .- navnlig under fredsforhold
sø opmåling, stations~ og inspektionstjeneste ,"U.v.

særlige
såsom

4. Med dette grundlag tilsigtes således særligt at skabe
mulighed for på længere sigt at tilrettelægge fornødne nybygnings
programmer med henblik på vedligeholdelse af flådens styrke under
rationel udnyttelse af tilntåede bevillinger og tilstedeværende
faciliteter m.v••

Det understreges, at nærværende kun angiver en flådeplan
i hovedtræk, idet der - udover det om flådens foreslåede omfang
og sammensætning m.v. anførte - tilbagestår udarbejdelse af militære
og tekniske planer m.v .. vedr. den detaillerede udformning af skibs
typer og byggeprogrQffimer, som må iværksættes efter planens god
kendelse.

Flådep.? sammen§C?t:q,ing__0.4,J?~~i.b.stypernes oDgaver.

5, Under iagttagelse af de herskende nautiske forhold samt
de foreliggende sømilitære opgaver, hvorom p~lnere redegørelse
forsavidt danske f'a rvande angår er fremsat i hemmeligt tillæg I,

må flådens sæ;~ensætning principielt bestemmes af hensynet til bedst
mulig uOByttelse a~ ~b et nøje s~mmenspil mellem de eksisterende
søkrigsvåben~ idet skibsmateriellet først og fremmest må betragtes
SOm det nødvendige underlag for disse våben.

De for nærværende anvendelige søkrigsvåben omfatter



190 tons

45 ti

40 Il

25 It

50 Il

..~ 4 --

.generel t de såkaldte tro,ditianelIe våbentyper d. v. s~. de våben, som.
almindeligt anvendta's under anden verdenskrig j og som hovedsagelig
kan helu'øres til artilleri Cherun.der raketsskyts), miner og torpe-

doer..
Disse våben kan karah:teriseres som følger:

a~ ~rt~lleri~y: såvel defensivt som offensivt,
to.ktisk letonet præcisionsvåben,

b. ~}ne~~ såvel defensivt som offel1Bivt, strategisk
betonet, passivt våben,

et ~~~~edoen~ fortrinsvist offensivt, tru{tisk be
tonet chancevåben.

Nævnte våben og det til deres anvendelse knyttede, for
nø~'1e apperatur har siden krigen på flere områder gennemgået en på
krigserfaringerne bygget teknisk udvikling, der har medført væsent
lige forbedringer af våbnenes ydeevne.
Foruden kravene til vedligeholdelse og personellets uddannelse er
desuden vægten af materiellet helved steget, hvilket bl.a. medfører
en generel stigning i skibenes tonno.ge.

Til belysning heraf kan det eksempelvis for jagerrJpens
vedkommende anføres, a t der til armeringen af en til danske f ar

vande egnet jager (kyst jager) skønsmæssigt - efter sammenligning
med eksisterende udenlandske enhedel m;v. - må regnes med efter
nævnte væg~~rav, når hensyn tages til øn&~8t om opnåelse af til
str~{kelig slagkraft;

hovedartilleriet (omfattende moderne,
mellemsvære kanuner - 120 a 127 mm
- imaskinstyrede t2rne og inel.
ammunition)

nærluftværn med ammunition
ildledelsesaDparo.tur..J.. __

to rpedoarme ring
andre våben m... v.

armer:i::uor::o:fakt~:r ialt ca , 350 tons

hvilket på det næl~este må påregnes at svare til ca. 16% af stan
darddeplaeementet, idet der af hensyn til modstandsevnen regnes med
et kraftigt skrog Bed let pansring af vitale dele af skibet m.v.,
hvilket sammen med mask Lnvægt en og anden udrustnin[I il rep:ræsentere
den resterende del af dep l.aceme.rtc t.,



tilflådestyrker
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En sådD.Il skibstY}?e må,derfor påro:...:71es at komme på et st1l:.'1.darddel)lace

ment -oG. oml:rinc 2200 tons"

6. I tilknytninG' til ovenstående må bemærkes, at der er visse
nye våberl YCi..V. under udvikling, hvoraf 'bL a , fjeL'nstyrede projek
tiler - evt , 1118d atomladBinger - og forbedret rakqtsskyts pådrager
sig opmærksolnhed. Såda~~'1.e nye våben må til sin tid Våregnes indf3l~

til søs, og vil celvsagt rnedfør~_~ndringeraf taktiske doktriner.
medens de - set på, baggrund af historiens erfaringer - TIi'J:..':Ppe vil rok

ke de strategiske g~ndprincipper. Endnu kan den tekniske indflydel
se på skibst-Jperne ikkv fuld.t ud overskues. selvom visse forsøgstyper
er fremstillet eller wld.er fremstilling i udlandet, men det er sand
synligt, at en del nye våb~n vil kunne installeres i de allerede
kendte skibst-Jper, medens andre formentlig vil kræve u~vDcling af

særlige ~ger. Det vil derf:or være hensigtsmæssigt - i d.~n udstræk
ning det er muligt - at reservere et vist reservedoplacement i nye

enheder til evt. nye våben 1 ligesom der ved tilrettelæggelse af hvert

byggeprogræn må ttlges hensyn ti l den til cnhve r tid stedfundne udvik
ling.

I nærværende :forbindelse er del' endvidere anledning til at
pege på en allerede stedfunden forbedring af skibsmaskinerier særli~

med 'hensyn til opnåeLs e ,':'.f stør:ro effekt pr. vægtenhed t s amt; på den: ..

igwlgværende udvikling af nye maskintyper såsom gasturbiner og ma

skinerier med atomdrivyxaft.

70 Søværnskoamandoen har ved tidligere lejligheder på bag-
grund af overvejelser vcd.rørende scmdsynligt foreliggende opgaver 
bl.a. overfor forsvarskoIDrnissionen af 1946 - Givet udtryk for sine
aynspunktiex vedrørende flådens t~oreløbige sammensætning af forskel
lige skibst-Jper. Det er herved fremf0I~, at flåden fortrinsvis bør

bestå af kiJstjagere, eskorteskibe, motorto~)edo- og motorkanonbåde,
patruljebåde, ubåde, minelæggere og minest~Jgere samt forskeJ.lige
spe cda Lsk.Lbe , Dette har i det store oG hele også f'unde t udtr"JJ:: i
bemærkningerne til nuværende lov om forsvarets ordning, sammensæt
ning af værnene, korpsene m.fl., ved derUles forelæggelse for rigs
dagen som lovforslag.

Nævnte s~~1ensætning er, hvad skibatYl)er dn3år, i overens
stemmelse med det af CINCNOJiTH forelClgte behov for
forsv;J.r af danske f a rvarrde, jvfr. hemmeligt tillæg
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8. Ligeledes har søv,ærnskommandoen tidligere understreget
nødvendigheden af, at de:..' lægges størst vægt på slagkraftige enheder.
således at der skabes mulighed for iudledningsvis at møde en fjendt
lig trusel på søen med fornøden kraft, hvadenten en sådan trusel
indebærer invasion ad søvejen, søværts angreb på landforsvarets flan
ke mod havet eller angreb på forsyningsrutorne til søs.

I denne forbindelse er særligt artilleriets betydning
understreget, hvilket - ikke mindst af hensyn til støtte for andre
skibs~Tpers operationer - først og freoonest har relation til jagorne.
Lett8ro artil.leri får i danske farvande endvidere særlig betydning i

do som l1Minclre patruljofartøjer ll ("Minor Patral Craft" til forskel
fra "Patrol Craft Es cor-b") betcg:'1cde c:rlhederli

9. Hvad angår kraftige pansrede artilleriskibet har det ef-
ter afslutningen af den anden verdenskrig været den almindelige op
fattelse, - som også ved enkelte lejliVledcr er tilkendegivet af S0

værnskommand oen - ,at sådanne e1h~oclcr ikke fandtes påkrævede i dansk

søforsvar under de eksisterende forhold. BestelM1ende for denne op
fattelse va.r bl.a~, at der under de luniddelbart efter krigens af
slutning herskG~de militær-politiske forhold ved østersøen ikke fand
tes begrundede opgaver for sådanne enhedor , Selvom de militære for
hold nu på afgø r ende punkteæ har ændret sig, foreliggl3r der ikke for

nærværende nærmere beregningor, som kan f or-anLedå.ge en ul'11iddelbar
ændring af nævnte opf'atrteLs e , Søvcernskomm.811doen finder det dog prin
cipielt på sin plads at 1111derstrege, at det kraftigt armerede og vol
beskyttode artilleriskib pr, vægtenJ10d og vedligeholdelsesmæssigt ud

gør den billigste og samtidig mest slagkraftige og modstffildsdygtige
skibstype, og det kan Dcke anses for udelukket, at en sådan skibs
type under indflydelse af den fortsatte våbentokniske udvikling k3.J."'1

få fornyet rurtualitet.

lo. Hvad de f'o r-annævrrt.o , nu a}::tuelle skibstypor angår, er der
..... med. fOI'behold for nærmere berc;ninc;ur ms v .. under e ene re deta.il

projektering - i bilag nr. l 8llfØl't noele skørismæss Lge hoveddaba
m.v.

H&..'Vntc sl:ibstypors opgaver lcan i hoveutræk angives som
.0 1
J..0 ..lc;O:C:

a, JagOrllO.

Som flådens kerne vil disse enheder udgøre den
væsentl.iGste kraftfoJctor til imødegåelse af fjendtlig.

-'~. .

fremtrængen dels gerDlem Femern Bælt mod StoreBælt og
Lille Bælt samt mod lllil.dfol.-'svarets f'Lanke i Jylland,
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dels mod Sundet og SjællaI1cls sydøstlige kyster.

Herudover vil disse enheder være af afgørende
betydning for at:

(i) skabe det fOl~_0dne rygstød for de lettere

enheder og mad cl eres artilleri supplere

disse,
(ii) sikre mine læggende erilieder under disses

operationer, beskytte udlagte minesrærringer

mod minestrygning, samt medvirke til sik
ring af forsyningsskibsfarten idunske far

varide ,

(iii) tilvejebringe styrker, som kan operere med
kraft også lli1der dårlige vejrforhold samt

(iv) skabe mulighed f or at sikre en sund udvik
ling af flåden med henb 1i...1{ på sDmD..I'bejde

med allierede styrker. ikke mindst med hen

blik på fuld udnyttelse af sådan hjælp i de
særegne dan ske f orvand.e •

b. Fregatterne.

Disses primære opgaver vil være beskyttelse af
forsyningsskibsfarten, herur~der

(i) patrulje imod og jac:~t på ubåde, som måtte
forsøge o..t bryd.e ud fra østersøen. gen_l1em

0stersø-udløbene og Kattegat, eller som
måtte operere mod forsyningsruterne over
Sl:age rrol;:,

(ii) eskortering af handelsskibe som beskyttelse

mod angreb fra ubåde og luftfartøjer samt
lette overfladeenheder,

c. Eskorte-patr~ljeqåde.

Det vil være disses opgave at supplere fregnttel~19

i beslc;yttelse af forsyningssJ;:ibsfarten, særlig ved
eskortering Ilf kystskibsfarten.

cl. Ubådene.

Disse skal virke som led. i invasions:Borsvaret ved
recognoscering samt ffilgreb Då fjendtlig forsynip~sskibs

fart m.v. fortrinsvis fra fremskudte Dositioner.
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e. Motortorpe~c1obåde (MotoElwnonbåde).
Som et udp.ræget offensivt, men tillige chai1.cebeto

net våben, vil disse erlheders opgaver som led i inva
sionsforsvnret hovedsagelig oTmfatte

(i) offensive fremstød. me d angreb på fjenr:; tIise
enheder, fortrinsvis konvojer, for øje,

( l' l' ) . l . . f' dt l . r. dffilne_ægUl.Dg l Jen ~lge Iaryan et

(iii) talctisk aamv Lrke med. jagere.
MKB skaI he rved Vil"J:e som 0.irekte støtte for MTB.

f. ])jlinestr;y:~e~

Mines0gning og -rydning i sejlruter og havneindløb
aanrt på ankerpladser t il fordel for såvel egne flåde
s tyrko r som forsyningsskibsfarten.

Kan endvidere anvendes til bevogtningstjeneste.

g. Minelæggere.
Ud~~gning af defensive minespærringer til afspær

ring og besJ.:yttelse af vigtige f'a rvnndaomcåde'r , havne
og kyststl~kninger.

(Offensiv mineudlægning d.v.s. i fjendtligt far
vand påregnes udført af andre hertil udrustede fartøjer
med fornøden fart f.eks. jagere, MTB og patruljebåde).

h. Min~re patruljefartøje~

(I) Kononbåde.
Disses opgo..ver ligber som supplement til øvJ!ige

erlheder væsentligst i det Loka.l o forsvar af

(i) vigtige indre Ial"'vandso.fsnit såsom
Københavns J..~ed, Køge Bugt, Grø nsund ,
Småla."ldsfarvandet, farvandet syd for 1!'yn,
farvo.ndet ollu:ring Als m.v. mod forcerinG
o.:f disse meel lettere fjendtlige enheder,
herunder invasionsfo.rtøjer,

(ii) adgangen til vigtige h~vne i tiD~nytning

til (i),

(iii) sikring af lokale minespærringer samt
støtte til og direkte samarbejde med
st;yrke r Då land.
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(II) Patruljebåde.
De vigtigste o~9gllVer for disse bliver

(i) recocnoscering,
(ii) bevogtning.

(iii) bekæmpelse af lette invasionsfartøjer
samt MTB og MKB i samarbejde med øv
rige enheder,

(iv) bekæmpelse af ubåde i kystfal~nnde.

Det vil heraf fremgå, at de l~vnte skibstyper supplerer
hvera"'ldre i løsninc af' de opgaver, som t'orekommer i forbindelse med
il1vasionsf'orsvar - herunder støtto tillandforsvaret - og beslr-yttel
se af skibsfarten.

Flåde:i.'l;s særlir;;;e qpgave.r !,

11. Udover forberedelser til de egentlige forsvarsmæssige op-
gaver i danske farvande påhviler der i fredstid flåden følgende:

a. Søopmåling i danske, færøske og grønlwldske farvande,
b. fisl~eriinspektion i Nordsøen•.
c. fiskeriinspektion og staticnstjeneste i færøske og grøn

landske farvande samt
d. visning af flaget i udlandet på særlige togter.

Af disse opgaver vil stutionstjeneste i færøske og grøn
landske f'n rvande i forbindelse med lokalforsvar og farvands over..
vågen også forekomme under krig.

12. Til løsning af de af OVelli1æVnte opgaver, som har rene
fredsfom.ål, cl.v"s. fortrinsvis sø opmåLå.ng og fiskeriL'llspektion samt
visning af flaget,bør principielt anvendes sådanne egentlige k:i."igs
skibe, der i forvejen findes til rådighed, for derved så vidt muligt
at UL~dgå bekostning uf specielle enheder. Således vil fre5Qtrce~ og
eskortepatruljebåde samt evt. minestrygere (AMC) kunne an seæ for
egnede til v~retagelse af fiskeriinsnektion og i en vis udstrækning

. også til stationstjeneste. Endvidere er det sandsynligt, at f.eks •.
minelæ5i:;ere uden. større vanskelighed og uden at kompromittere deres
egentlige formål vi l kunne indrettes til udførelse af søopmaling i
danske farvande. Hvad stationsskibe 2~går, vil der til visse opgaver
- især på GrønlQlld - blive tale om særlige typer, som iøvrigt bør
Være bedst nmligt udrustede til også at løse begrænsede kr'igsopgo.ver
i forbind(~lse· med lokalforsve:c og t arvandsove rvågon,
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13. HVD,d 8llg r om.fanget af skibsmateriel til løsning af
opgaver'ne i grønllli'1.dske farvande? kan søværnskommandoen principielt
henholde sig til grønlandskommissionens udtalelser herom. I følge
disse anses følgende enheder for nødvendige:

2 fregatter,
l stationsskib af særlig type,
l opmålingsskib samt
kutter- og motorbådsmateriel~

Det skal dog bemærkes, at der til skærgårdsopmåling
foreligger lJehov for særlige motorbåde, hvilket ikke var fuldt
klarlagt da nævnte kOillInission i sin tid gennemførte sit arbejde.
Endvidere bemærkes , at det på lL2ngere sigt bør undersøges, øm den
søgående opmåling vil kunne varetages af en hertil indrettet fregat
eller eskorte-patruljebåd.

Under krigsforhold bør ove~nævnte fregatter efter OmBt~~

dighederne tildeles opgaver i forbindelse med skibsfartsbeskyttelse.
fortrinsvis med henblik på Grønlands forsyninger, idet de herved
desuden bør ses som et dansk bidrag til forsvar af de for alle
NATO-magter vitale forbindelsesruter på Atlanterhavet. De øvrige en
heder bør anvendes til lokalforsvarsformål i grønlandske farvande.

14. I færøske farvande synes der til stadighed - i modsætning
til tilfældet i årene nærmest før krigen, men i lighed med praksis
for længere tid tilbage - behov for et fiskeriinspektions- og sta
tionsskib, hvilket under kr~gsforhold bør opretholde. stationen i

lokalforsvarsøjemed m.v.
Der synes herudover periodevis behov for en supplering af

fiskeriinspektionstjenesten m.v. med et mindre fartøj, hvortil
eksempelvis en minestryger af ~~AC~typen el.l. må anses for egnet.

15. Varetagelse af den fredsrnæssige fiskeriinspektionstjene
ste i Nordsøen vil kUILne gen~~emføres med en fregat eller eskorte
patruljebåd som - efter afslutninG af besætningens indledende ud
dannelse - afgives på skift af de i beredskabsøjemed udrustede en
heder"

Flådens omfCUlr;&

16. I heITlli1eligt tillæg nr~ I G+ angivet det antal enheder
.... omfattende en samlet tomnage på min-dst 118.000 tons stfu'1dard - ,

som på gl~ndlag af den omkring 1954-56 beregnede situation, bør
være målet for flådens videre opbygning, såfremt der måtte ses bort
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fra mulighederne for assistance fra allierede flådestyrker i på
kommende tilfældeo

Det må imidlertid erkendes, at det næppe indenfor en
overskuelig årrældce vil være muligt for Danmark at nå dette mål~

Til gengæld vil der i overensstemmelse med NATD principperne være
begftLDdolso for at regne med, at allieret assistance ydes i den ud

strækning omstændighederne kIæver og gør det muligt - forudsat at
sådan assista~co kan udnyttes effektivt i overensstemmelse med det
fælles formål.

170 Målet for den videre opbygning må da være at tilvejebringe
en til sik~ing af danske interesser slagkraftig ~ og med hensyn dels
til e~tal enheder indenfor de erucelte typer 9 dels til sammenspillet
m.ellem de forskellige søkrigsvåben - vel afbalanceret flåde~ som
skaber mulighed for opretholdelse af et tilstrækkeligt beredskab til
søs, som med fornøden styrke i overensstemmelse med de almindeligt
gældende strategiske principper (jfr ø hem~ tillæg I) kan imødegå 6t
angreb i dettes indledende faser og derved hindre, at et nederlag
til søs vil kompromittere øvrige forsvarsforanstaltninger, som under
en videre udvikling i samarbejde med allierede forstærF~inger aktivt
kan medvirke til at bibeholde kontrol over danske farvande, og som
kan løse de for Danmark iøvrigt foreliggende opgaver uden for dan
ske farvande o

18. Søværnskommandoen har ved tidligere lejligheder stillet
særskilte forslag vedrørende orrfanget af henholdsvis ubåds- og
MTB-styrkerne" For førstnævntes vedkommende konl:luderedes i et an
tal på 9 enheder t hvilket fortsat findes hensigtsmæssigt. Hvad MTB

angår omfattede nævnte f'o rsLag en styrke på mindst 30 enheder. på
baggrund af senere indhøstede erfaringer fra afholdte øvelser og
nærmere heraf forD.l1.ledigede overvej elser er søværnskommandoen imid
lertid kommet til den opfattelse, at dette tal bør reduceres til
fordel for mindre patl~ljefartøjermed større driftsmæssig udholden
hed, således at den nuværende må Lsæ'trri.ng på 24 MTB,/MKB fastholdes ..

Hvad jagere angår må der som følge af typens betydning for
flådens slagkraft lægges v.ægt på tilvejebringelse af det størst mu
lige antal, og søværnskommandoen anser en mobiliseringsstyrke på 6
enheder for m.inimu~ som dækningsstyrke~ Under hensyn til normale
eftersyn vil dette svare til ialt 7 enhederQ

For fregatters og eskortepatruljebådes vedkommende mener
S~r.ærnskommandoen~ at der må disponeres over et sådant antal~ at



.... 12 ~

der efter mobilisering kan rådes over mindst 2 fregatter og 4
eskorteDatruljebåde. Medtages de til Grønland og Færøerne fore
slåede enheder og tages hensyn til eftersynsbehov giver dette ialt

1 Ld . 5 '"her~~o aSVlS og o.
Med hensyn til minestrygere findes det rimeligt som mål....

sætning at benytte det antal, som det hidtil er anbefalet Dm~mark

at tilvejebringe. Det står søværnskolmnmldoen klart, at der, som ~~

sivet i hemmeligt tillæg I, foreliGger et stort behov for s ådanne

enheder efterhånden som mlnefarcn intensiveres, men i overensstem
melse med tidligere udtalelser må søværnskommancloen imidlertid fast
holde, at denne tY:ge iklte bør gives fortrLYl fremfor enhed er , som er
nødvendige i il1vasionsforsvaret:.m.iddelbart ved krigsudbrud.

Da der må læsses særlig stor vægt på hurtig etabler~g af
defensive minespærri:oger til støtte for såvel invasionsforsvaret
som beskyttelsen af forbindelseslinierne til søS kan behovet for
minelæsgere i dan ske farvande ild:e sættes lavere end ialt 9 af de
foran omtalte tYI)er. (~)mærksomheden henledes dog på det i bilag
l pag~l2 anførte forbehold).

Med henblik på etablering af et tilfredsstillende lokal
forsvar af vitale indre farvandsomrdder samt en rimelig, stadig
effektiv patrulje- og bevogtningstjeneste må antallet af kanon
ag patruljebåde ansættes til mindst 12 af hver type.

19. Udover det behov for egentlige krigsskibe, som kan hen
føres til en flådes liniemateriel, vil der i krigstilfælde blive
behov for et ild::e uvæsentligt antal hjælpeenheder fortrinsvis til
supplering af lokalforsvaret og til forsyningstjeneste. Hertil vil
dels egentlige krigsfartøjer, som på grund af alder el.lign. udgår
af flådens linie, dels rekvireret civilt skibsmateriel, kunne an
vendes.

Det må derfor anses for :pålcrævet, at der i flåden opret
holdes en resel"V8 omfattende skiosmateriel, som udgår af linien,

og som - efter nærmere undersøgelse og indstilling - findes egnet
til anvendelse til særlige o~gaver, eksempelvis som vagtskibe, de

pot- og værkstedsskibe, bøjefartø-je:c, hj ælp emine strygere , forsøgs
materie l o.l.

20. På l.::;r11n61a 6 af i'orDllståencl e samt det i hemme ligt tillæg
I anførte, foreslår søvæ.rnak omnand.oe n som mål for den videre op-
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flådens s~~ensætuing og omfang af

l

skibsmateriel i linien:
;-

!sJdbstyper
l

Grønlandskt:\ og
f ærøake far.
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hvilket repræsenterer en standard-tonnage på ca. &8.000, hvoraf
ca , 52 ~ 000 tons uclgøres af egentlige kampenheder (exel. minestl'jTc;e:'.,-'e

samt depot- og værkstedsskibe o.l.).
Hertil k omme r' kutte:c- oS Illotorbådsmateriel efter behov,

hovedsagelig omfattende: minetendere, inspektionskuttere, opmå
lingsbåde og motorbåde til kOlnmunikations- og basis tjeneste. Evt.
vil der endvidere 18ll1ne blive tale mn landsætningsfartøjer, så
fremt behov herfor måtte foreliGge; der henvises i denne forbindel ....
se til søværlllikorllinandoens fortIDlige skrivelse nr. 0.5202, j.nr.

251~4/49 af 6/12 1951.

21. Af linie-flådens totale antal enheder må en del som nævn.t
til stadiGhed påregnes at v~~e afgivet til normale eftersyn. Det
resterende antal vil - med forbehold for uforudsete .havar-Le:r 
lDlnne være udl~stet på togt, henlagt som stamskibe eller oplagt i

krigsberec1skab. Ved stamskibe forstås i denne forbindelse enheder
henlagt til en basis med kommando'hejst, med mindst 50% bemanding
og i reglf'll. eD j lJ;:1are på ca , 6 tiro.ers dampvarsel , sålede s at der
med c15sse efter omstændi7h°r'1srne kan fOI'etages øvelses-- eller
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prøvesejladser af kortere varighed" Enhed er oplagt i krigsbered
skab vil være konserverede og klar til udrustning på det for typen
gældende vaz-sel, men uden 'besætn Lng tilkoJJI{nanderet - bortset fra
tilsynspersonel,

De på togt udrustede enheder vil efter omstændLghede.rne
i uddannelsesmæssig henseende kunne betragtes som kampduelige (ef

ter ca. 6~8 måneders togt) eller under indledende uddaJlnelse. De
vil deI'for ikke alle kunne betragtes som beredsl{absstyrker til e11-

hver .J-. l
lJlCJ..c

ImicUertid vil stamskibene kUlk1J.e organiseres således, at
de e:c hen Lagt efte:c omstændighederne enten som beredskabsresGJ:ve på
kort vo..rsel for enheder på togt 1lllcler indledende uddannelse eller
som skole enheder forinden udlægning på togt med nye besætninger. Ved
en sådan ordning vil der til enhver tid kunne regne s med a t være en
beredskabsst~yrke til rådighed på kort varsel af en til de på togt
værende e:nhedor svarende størrelsesorden, samtidig med at no rma'l ud

danne LseavLrkaomhed kan finde sted.
Som bilag nr.2 vedlægges en oversigt udvisende dels det

antal enheder, som til Btadished må påregnes at være til normalt
eftersyn (kolonj1e 3), dels en målsætning for fordelingen af øvrige
enheder mellem udrustninger og oplægninger (kolon~e 4,5,6 og 7),
således som denne under fredsforhold svarende til nuværende må an
ses for rædvendig med henblik på opretholdelse af et forsvarligt
beredskab m~v~

Under iagttagelse af førnævnte forudsætninger vil det i

kolonne 4 anførte antal enheder repræsentere omfanget af den styrke,

SOm i tilfælde af et overraskende - eller lLrniddelbart forestående 
angreb vil være klar til omgående indsats~

Tilsvarende vil det i kolonne 6 anførte antal enheder
replCBsentere omfanget af den styrke, der hurtigt kan udsendes som
første forstær~ning, og hvis bemanding på relativ~ kort tid kan be
tragtes som kampk Lar ,

i lcdgsberec1slcab vil lie~eledes kunne udrustes
-'lå koct varsel, men fo:c disses vedlCOEl.ffi011de må der påregnes en vis
tid til l'epetitn onsøveLse r for det inc3J.calclte pel"'sonel"

En eksempelvis beredskaosgI'I.L?pering af mobiliserede flåde
s~Jrker er angivet i hemmeligt tillæg nr. II.



24.

.Qpbygn~:2J2.1an (~låden"

22.. Som basis for opstilling af en plan for den foreslåede
opbygning af flåden benyttes i det følgende de nu eksisterende

og planlagte enheder omfattende:
_ skibsmateriel i flådens tal,
~ de under bygning værende 3 ubåde,
... de som vå benh.jæ'Lp forventede enhede r-r l IBM~ 4 PCB, 4 AMS og

6 M:rB, samt
... den i ref.(b) oL~Landlede eventuelle tilgang: 2 minelæggere~

8 AMC, 11 .Al'Jli og l stationsskib"
I bilag nr .. 3 er angivet j. hvorledes diss e enheder typevis

kan ll1dpasses i flådeplanen under iagttagelse af følgende forud
sætningor:
.... de 3 fregatter af "Esber-n Snare ll-klassen, som fortrinsvis er an

skaffet til foreløbige erstatninger for jagere, betragtes som
sådanne ,

.... fregatten IlTHETISIl betragtes som t:rædende i stedet for den til

færøske farvande påregnede eskortepatruljebåd.

Bilaget viser endvidere don reelle forøgelse i forhold
til ovenna~nte enhedero

23. Af bilag nr.4 fremgår den omtrentlige levetid og leve
aldor samt beregnet afgangsår fra linien for de i bilag nr.3 op
førte, nu planlagte enheder. Det ses heraf, at der i årene 1955-65
må påregnes en betydelig afgang fra flådens linie, hvilket be
virker, at en væsentiig del afnybygningsvirksomheden i nævnte år
må omfatte erstatningsbygninger. Det står søværnskommandaen klart,
at behovet for disse erstatningsbygninger - hvortil kommer, at en
væsentlig del af de for aøvæ.me t nødvendige anlægsarbejder endnu
ikke er bevilgede - vil vanskeliggøre en så hurtig opbygning scm
ønskelig, meiliuindre der fortsat ydes hjælp fra udlandet~

På baggrLh~d af den foreliggende risiko for søværts an
greb p~ dansk territori~m og på de for landets for~Jninger vitale
forbindelseslinier til søs - jfr. forQUståonde redegørelser - må
søværnskollliaandoen imidlertid stærkt cu1befale, at der lægges størst
mUlig vægt på iværksættelse af byggeprogrammer, som vil medføre a~

snarlig forøgelse af flådens killapkraft.

Hvad bekostningen ved gennemførelse af den foreslåede
flådeplan angår, vil det ikke uden en nærmere projektering af de
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erike Lte skibstyper være muligt at opgive et nøjagtigt overslag.
På grunellag Clf de i bilag nr. l 3llførte omtrentlige priser pr.
st~'1durd·,...tons for de enkeL te skibstyper har søværnskommandoen
imidlertid beregnet, at der efter gellnemførelse af den foreslåede
flådeplan vil udkræves en årlig l~bygningskonto på skønsmæssig
80 mill.kr~ til opretholdelse af den angivne styrke.

r bilag l1r.5 er der med henblik på en trL'1vis ge~~em

førolsC3 af' f'låc1oplol'J.en opstillet et skematisk forslag til grund

lug for tilrettelægGelse af flådens videre opbygning omfattende

2 byggeperioder hver på lo år, og hvoraf sids~~nte med forbehold

for den videre udvikling selvso.gt ktm må betragtes som retnings
givende.

B,yggeprogr~~merne er bekostningsmæssigt opstillet $å~

Ledcs , at de holdes inderrfor rammer svarende til ovennævnte ende
lige gennemsnitsbeløb, og tillige således, at første program er
holdt en del lavere end disse raw~er af hensyn dels til de allerede
igangværende nybygnings- og rek~~truktionsarbejder,dels til de
endnu ikke gennemførte, nødveridi.ge anlægsarbejder for søværnet.

Bekostningen er skønsmæssigt beregnet til følgende: .
1.progrG.I1l: ca. 660 mil~kr. svarende til ca. 66,0 milT

kr. pr. år,
2.,program: ca, 752 mil.kr. svarende til ca, 75,2 mil.

ler p pr. år.

I tilslutning til ovenstående skal opmærksomhed.en hen
ledes på~ 8.t der, inden ivæI'ks2ttelse af nybygninger kan finde
sted, må forudses en relativ lang tid til projekterir.-ger for visse
enhoders veru:olTImende, ligesom der må regnes med l&~ge leverings
tider for visse materialer.

25. Efter gCllllemførelse af over~vnte byggeprogrammer vil

flåden have nået det foreslåede omfang undtagen for så vidt mLie

strygere a~går. Når der på dette område illice foreslås fuld udbyg
ning, skyldos det, at det efter søvæl~skownandoens foreløbige skøn
må anses for muligt, at visse statsskibe bør kunne bygges som mine
strygere - eller således, at de hurtigt kan indrettes som sådanne 
og i påkommende tilfælde overdrag§§ flåden, jfr.. det nedenfor her
Om anførte.

Hvad byggeprogrammerne angår skal endvidere anføres, at
de for disse opstillede målsætnln,gor må betragtes s om gældende



for respektive perioders udløb, hvorfor det i visse tilfælde vil
kunne f'orekomme, at afgang fra linien og tilgang af erstatnings_
enheder ikke bliver nøjagtigt sammenfaldende.

26. Gennem:førelsen af den foreslåede flådeplan må forudses
at ville kyæve inddragelse af civile værfter i stor udstDæl:ning til
såvel bygning som eftersyn af skibe. Det kan således formentlig
nogenlunde sikkert fastslås, at bl.a. kyst jagere og fregatter Ddce

vil kunne bygges på orlogsværftet henset bl.a. til disse vJpers
skrogstørrelse .... særlig længden, ligesom orlogsværftets kapaci tei;
næppe vil kunne gøres tilstrækkelig stor til at kunne afvikle alle
de foreslåede n;ybygninger og nødvendige eftersynsarbejder indenfor
øvrige skibstyper. I denne forbindelse må det imidlertid understre
ges, at det udfra bereclskabs- og sil<.l\:erhedsmæssige hensyn må anses
for meget ønskeligt at etablere et samarbejde med civile værfter,
således at disse også under krig vil v,ære i stand til at yde flå
den støtte.

Såvel en sådan inddragelse af civile værfter som dffi1 i
forhold til tidligere væsentlig større projekteringsvirksornhed vil
kræve en ikke ubetydelig udbygning af skibs.... og maskininspektionen.

Ligeså må der regnes med behov for en forøgelse af raaga
siner og militære værksteder, hvili{et dog i overvejende grad og
i tilknytning til de allerede fremsatte forslag for så vidt Li1Bti
tutionerne på Holmen angår forventes at -kunne tilgodeses af de til
de foreslåede hjælpebaser hørende anlæg.

21. Ved en iværksættelse af det først foreslåede byggepro-
gram. må der .... som førnævnt,.. regnes med såvel en lang projekte.
ringstid som en lang byggetid, idet både organisatoriske og prak
tiske erf&ringer skal indhøstes og adskillig~ forundersøgelser
foretages, ligesom der erfaringsmæssigt må regnes med lang leve
ringstid for adskillige materialer. Det vil derfor være nødvendigt,
at arbejdet snart sættes i gang , og at der så hurtigt som muligt af

gives bestillinger på nødvendige materialer, herunder særligt ar
tilleri- og telemateriel, ligesom der indledningsvis bør lægges
særlig vægt Då gennemførelse af nødvendige anlægsarbejder.

Det bemærkes, at der er givet søvæ.rnskommanocen bemyndi
gelse til udarbejdelse af et skitseprojekt til kyst jagere og til
en fregat, ligesom der er givet bemyndigelse til ved hollandme
hjælp at foretage forarbejder til et nyt ubådsprojekt.



28Q Personelmæssigt vil den f'o r-osLåed.e f Låd.epLan selvsagt
kl~8 forøgelser i forhold til den af søvæ~~skoMnCL~doenvod for
trolig skrivelse af 31/10 1952 j ~nr<, K~8L'}.3i52 fremsendte redo,
gørelse for pez-soneLbehove't (norilleringsfor~la_g) L"'1dtil udgangen
af' 1957. Heraf fremgår, at der endnu i nævrrte år ~- mednrtndr-e det
viser sig muligt at forøge tilgangen i årens 1953 og _54 sant til...
dels 1955 udover,. hvad d.er hidtil er regnet med .... må forudses viB ....
se mangler ::på ('"eficerer og fOm::'iker i lini.en" men a-t; disse mangler
kan påregnes c..æld::Jt a~E' henholdsvis off'ii"?-oror i reserven og over
sergenter.. Der vil således næppe kunne l-:)gnes m""d nogen egentlig
personelforøgelse før ei'ter 1957; men da der som nævrrb dels vil
f Lndo en betyd.eLt.g afgang af ma.ter'LeL sted i løbet af cen først

foreslåede byggeperiode, dels må påregnes relativ lang projekte
rings- og byggetid for en del af det nye materiele vedkomrnende kan

der næppe heller påregnes nogen falDbisk forøgelse af skibsmateriel

let tidligere end udgc:mgen af 1957~ Idet det endvidere må tages i

betragtning, at det under en opbygnLng skønnes berettiget at se

bort fra bemanding til skibe, der til stadighod er afgivet til ef

tersyn, må mulighederne for pBrsonelforøgolse efter 1957 i rLmelig

takt med materieltilgang a.nses for at være til stede"
SøværnskoiJlillandoen vil på grundLag af flådeplaneH foree

tage nærmere ber~Js":_"rlinger af det l1.ertil svarende militE2re pe r-aone.l>

behov og senere frew~omme med en redegørelse hoYforu

29. I tilknytning til det foran i pkt",19 8J."lførte vedrørende
behov for hjælpeskibsmateriel findes det nærliggende blca~ at reg
ne med, at en del af det staten tilbørende civile skibsmateriel i

påkommende tilfælde tages i anvendelse som vagtskibe (hjælpekanon
både) , hjælpeminestrygere o s L, , Ved nybygnLng af sådant materiel
bør der deYfor træffes fornødne forberedelser til dets for~Jning

med hensigtsmæssig militær udrustning~ Dette spørgsmål har i sin
tid været rejst af det daværende marineministerium overfor andre

ministerier og styrelser ved :førstnævnte ministeriums skrivelse af

27/10 1942, :fortrolig j "nr Ø M.. 515/19394 Foranlediget hero-t ind
ledtes også et vist samarbejde på ncjynte område~

30. Følgende skibstyper vil i deillle forbindelse særligt 1::u:i.."1..Y10

komme på tale: isbrydere, fiskerikontrolskibe ~ haVlli"ldersøgelse,s~~



skibe, forsøgsskibe j bj ergningsskibe og toldpatrulj ebåde C>"

31.. Som følge af den stedfu..1J.c_ne tekniske udvf.kLi.ng må det
imidlertid fre nhoIdes ,. at der med herisyn til armering og behov
i'or elektrisk kraf't stilles større krav end f'o.chen , herunder stø:
re krav til skyde:frihed f aT lu:f'uværns.s1:ybs"

Det vil der:for væ:ce nødVel1.c1ig-i.:J 1 at de r- ved fremtidig
projektering eller ev't , cmbygni.ng af .såc.lanne skibe bliver et nø j.

re samarbejde raed de aørn.i.Li.tære mYDcligJ.1.eder. og at militære ønsk

herved tilgodeses i så ,stor udstlælcning s om hensynet til skibene:
særlige opgaver tillader, evt~ således at skibene bygges som ege:
lige orlogsfartøjer af passende typer (minestrygere:! patTuljebåd
aDI.), men i fredstid anvendes uden armering. Herved ville deres
anvendelighed som forstærkning til flåden selvsagt forøges, og d
i sådaru~e skibe investerede midler ville i højere grad komme for
svarsberedelserne til gode~

Dot vil ligeledes være meget ønskeligt 1 at der stiles
mod en oluning , hvorefter besætningerne til sådarille skibB gives
uddannelse i søværnet og optages i dettes r-es erve eller evt. fre
tidig rekrutteres herfra~

Indstilling.
32. Med henvisning til f ol1anstående indstiller s øvæ rnsk om..
mandoen:

a. at det fremsatte forslag til flådeplan godkendes se
mål for flådens videre opbygning,

b. at der som. foreslået fastsættes detaillerede nybyg

ningsprogrammer, foreløbig for opbygningens første
trinjfr. bilag nr.5 samt det i pkt.24 foran an
:førte,

c .. at der gives bemyndigelse til iværksættelse af de
nødvendige projekteringer,

d. at der etableres en ordning vedrørende inddragelse
af civile væl~ter til gennemIørelse af nybygninger
for flåden~

e. at der skabes en fastere ordning vedrørende forber,

delse på projekteringsstadiet af egnede civile sta
skibe til 81lvendelse som hjælpeskibe og

f c at der ..... som nødvendig forudsætning for gennemføre;'
af nævnte projekterLngsvirksomhed ~, foretages den
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påk~ævGde udvideIso af skibs- og maskininspektionen,
idet det tilføjes 7 at søværnsl:ommandoen vil anmode skibs- og ma-.
skininS1Jektionen om forslag til omb.andlodo udvidels e og derpå
fremsende dette til ministeriet~

1// 1 / , /

V/U!f)//-
Vedel



o P l Y s n i n g e r

vedrørende

aktuelle skibstlper~

l. Jagere
2. Fregatter
3. Eskorte-patruljebåde

4. Ubåde
5. Motortorpedo- og Hotorkanonbåde

6. Minestrygere
7. Minelæggere
8. Kanonbåde
9. Patruljebåde

10. Forskelligt skibsmateriel.

Bilag nr, l

til flådeplan 1953.

TIL TJENESTEBRUGL



l~ Jagere.

- 2 -

a" Hoveddata.
Omtrentlig standarddeplacement:

Hax" fart

Arruering

2200 tons.
32-36 knob ..

2x2 (evt. 3x2) stk. 120-127
mmK (d s p .. ),
ca. 6 stk. 40 illtl Mk,
Blindskydningsanlæg m.v.,
ca. 5 stk. torpedorør,
A/U-våben,
evt. mineskinner.

Byggetid (exel. projektering)
Omtrentlig levetid i linien

II pris pr. standardton

ca , 3 år"
ca. 20 år = 240 måneder,

ca. 22iOOO kr.

mindst ca. 34 måneder svarende
til cat 1/7 ar levetid.

Eftersynsbehov:
Hovedeftersyn

Periodiske eftersyn
Eftersynstid ialt

hvert 10. år i
" 3. 11 11

ca,

"
10 mdr.

6

Anm.: Udrustning m.v. i videst mulig omfang efter NATO-standard.

b. Opgaver.

Jagernes almindelige opgave vil være med artilleri at
bekæmpe fjendtlige enheder af jagerstørrelse og derunder,
samt med torpedoer og artilleri at bey~mpe større enheder.
Endvidere må de kunne yde artilleristøtte til operationer i

land og bør kunne lede egne lettere styrker i angreb, når
omstændighederne frembyder muligheder herfor.

Jagerne vil således som flådens kerne udgøre den væsent

ligste kraftfaktor til imødegåelse af fjendtlig fremtrængen
mod danske farvande og kyster og vil være af afgørende betyd
ning for at

(i) skabe det fornødne rygstød for de lettere

enheder og med deres artilleri supplere disse,

(ii) sikre minelæggende enheder under disses ope

rationer samt medvirke til sikring af forsy
ningsskibsfarten i danske farvande,

(iii) tilvejebringe styrker, som kan operere med
lrraft også under dårlige vejrforhold samt

(iv) skabe mulighed for at sikre en sund udvik-

.r. /.
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ling af flåden med henblik på samarbejde

med allierede styrker, ikke mindst med hen
blik på fuld udnyttelse af sådan hjælp i

de særegne danske farvande~

Disse opgaver kræver, at den danslæ jagertype gennem
hensigtsmæssig kombination af armering, modstandskraft og

fart må være eventuelle modstandere af jagertypen jævnbyrdig,
jfr. hem. tillæg I bilag l,. Ligeledes må den danske jagertypes

artilleriarmering med tilhørende ildledelse have bedst mulig
ydeevne mod luftmål~
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2. fBEGATTER.,

a" Hoveddata.
Omtrentligt standarddeplaeement
Hax.. fart

Armering

Byggetid (exel .. projektering)

Omtrentlig levetid i linien
" pris pr. standardton

1600-1800 tons~

: 23-21 knob.

: 2x2 stk. 16 mm Mk (evt.105mm)
4 stk. 40 mm Mk,
Blindskydningsanlæg m.v.,
Frenadkastende A/U-våben m~v.

ca , 3 år",

: 11 21 år ::: 252 måneder.
11 16.000 kr.

: hvert 12 år i ca. 10 mdr.

mindst ca. 28 mdr. svarende
til ca. 1/9 af levetid.

Eftersynsbehov:
Hovedeftersyn
Periodiske eftersyn
Eftersynstid ialt

Il 4- 11 " " 4 11

Anm~: Konstrueres efter NATO-standard - afhængig af valgte
fart som 1., 2. eller 3. "rat e escor-t ",

bo Qpgaver.

Fregatternes opgaver omfatter først og fremmest bekæmpel
se af ubåde med særligt henblik på beskyttelse af skibsfarten.
Bekæmpelsen af ubåde lmn i denne forbindelse foregå dels ved
direkte jagt på sådanne. dels under eskortering af handels-..,.-
skibe. I sidstnævnte tilfælde vil det endvidere påhvile fre-
gatterne at beskytte handelsskibene mod angreb fra lette
overfladestyrker samt at deltage i forsvaret mod luftangreb.

Disse opgaver kræver, at fregatterne armeres med effekti
ve antiubådsvåben og med bedst muligt luftværnsskyts, som
også må kunne anvendes effektivt mod lette overfladeenheder.
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a 9 Hoveddata"__""'_--.v~

Omtrentligt standarddeplaeement
Hax. fart

Armering

Byggetid (exel. projektering)
Omtrentlig levetid i linien

11 pris pr .. standardton

700 tons.

18 knob"

l stko 76 mm Mk (dop.)
3 " 40 mm Mk.
Bedst muligildledelse,
Fremadkastende. A/U~våben~

ca, 2 år

" 21 år = 252 måneder
11 15 .. 000 kr.

: hvert 12. år i ca. 8 mdr.

mindst ca. 20 mdr. svarende
til ca. 1/12 af levetid.

Eftersynsbehov:
Hovedeftersyn
Periodisk eftersyn
Eftersynstid ialt

" 4. 11 " Il 4 "

Anm~: Konstrueres efter NATO-standard 4

b .. QQ.,€iaver:

Eskortepatruljebådenes opgaver er i forbindelse med es
kortering af tiandelsskibe i kystfarvande at supplere fre
gatterne i forbindelse med forsvaret af skibsfarten mod
ubåde og lette overfladeenheder.
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a , lIoyedgat§.o.
Omtrentlig standarddeplacement

Max .. fart
650 tons"
12/15 knob.

Armering

Byggetid (exe L, projektering)

Omtrentlig levetid i linien
II pris pr. standardton

8 stk ø torpedorør

ca" 3 år
II 15 år = 180 mdr~

li 30cOOO kr ..

Eftersynsbehov:

Hovedeftersyn )
Periodisk eftersyn
Eftersynstid ialt

Accumulator- og tankeftersyn
hver 18.. m.åned.

Mindst 42 mdr. eller ca. t
af levetid.

Anm 0 : Konstrueres efter national standard. (de endelige data
må afhænge af de erfaringer, der indhøstes under de igangvwrendE
nybygninger såvel her som i udlandet, b L, a. Holland og .Sverige)

b~ Ol?gaver.

Ubådenes opgaver omfatter recognoscering og angreb på
fjendtlige enheder, såvel orlogsskibe som forsyningsskibs
fart~ Som følge af deres karakter vil ubådene kunne anvendes

i fremskudte positioner, hvor-egne overfladeenheder ikke
vil kunne optræde, således at der skabes mulighed for dels

at opnå tidlig varsling om fjendtlige bevægelser, dels
at udstrække forsvarskampen til søs over et større område.
Det kan endvidere benær-ke s , at ubådene vil kunne f'o r e t age

mineudlægning i fjendtligt farvando
Disse opgaver kræver, at ubåden har stor udholdenhed og

modstandskraft, stor torpedobeholdning, gode og modstands
dygtige lokaliseringsapparater m.v. samt stor dykkedybde.
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M~~TORPEDOBÅDE og MOTORKANONBÅDE~

a~ Fo~eddatao (MTB)
OTItrentligt standarddeplacement
Jvlax. fart

Armering

Byggetid (excl. projektering)
Omtrentlig levetid i linien

1\ pr i s pr .. standardton
Eftersynsbehov:

Hovedeftersyn

Periodisk eftersyn

Eftersynstid ialt

bL) Hoveddata. (MKB)

Omtrentligt standarddeplacement
Max:. fart

100 tons
40-44 knob.

4 stk4 torpedorør
l ti 40 mm Hk
3 l~ 20 mm Mk
samt mineskinner.

ca. l~ år
~ ca.. 15 år = 180 maneder

: 65.000 kr"

Hvert 2. år i ca. 4 mdr.
(ca. 7 perioder med ialt 28
måneder) •

: Efter sejlads i:
25 timer ca. 2 døgn
75 Il 11 7 døgn

200 11 II 14 n
500 Il Il 60 Il

Indtil ca a 50% af levetiden
afhængig af driftsintensitet.

100 tons.
40-44 knob.

Armering : 1stk.. 76 mm K
lx:2 stk. 40 mm Mk
2 stk. 20 mm Mk,
samt mineskinner.

Øvrige hoveddata som for HTB's ,nævnt under pkt. a.

)evt. 2x2
stk.40mm Mk.

Anm.: Regnes eksempelvis med gennemsnitlig 6 timers sejlads
pr. sejldag vil:

25 timers sejlads svare til ca. l uge, hvoraf 2 døgns eftersyn,
75 It It It n II l md .. , It 11 1\ Il

200 II Il II Il ti 3 mdr, ti 38 1\ 11

500 II 11 "II 11 9 li "140 II II

Idet der må tages hensyn til ophold i havn (ved basis) på
grund af vejrforhold, uddannelse, havarier m.v., kan der inden
for en to-årig perj.ode næppe regnes med mere end 2 x 500 timers
sejlads. Det andet 500 timers eftersyn kan da afvikles under

hovedeftersynet. SkønsJIl.8ssigt kan der regnes med:
Driftsperiode: 2 år i 730 dage .
Sejlads (ca. 6 timer pr. sejldag): 2x500t:6 i 166 dage
Eftersyn (Maskineftersyn + hovedeftersyn) i 336 "
Vej rbundet , uddannelse, havarier, fridage 228 tI

730 dage

ø/./.
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(Ved motorudskiftning vil udnyttelsesgraden kunne forbedres).

!illill~~~ Bådene konstrueres efter national standard, men for
s~1es i størst mulig udstrækning med udrustning efter NATO-
st andar-d ,

MotortoJ;:l2.§.dobjidenes, opgaver vil være angreb på invasions
konvojer og fjendtlig forsyningsskibsfart, herunder også offen
siv mf.ne Iægru.ng i fjendtligt farvand, samt i samarbejde med
j agerne at angribe fjendtlige flådestyrker.o Det bemærke s i denne

forbindelse, at MTB kun kan påregnes effektive overfor større
mål. Overfor større orlogsskibe med gode varslingsmuligheder vil
de normalt kunsimne :indsættes med artilleristøtte.

Motorkanonbådene skal yde direkte taktisk støtte til MTB
overfor fjendtlige motorkanonbåde og patruljebåde samt deltage

i bekæmpelse af lette invasionsfartøjer.
Opgaverne kræver fremfor alt høj fart, med deraf følgende

store lrrav til eftersyn og vedligeholdelseg
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a., U2Y~0.:9-1':!'§'..J (for minestrygere til kystfarvande ).
Omtrentlige standarddeplacement 350 tons

Maxv fart 15 knob

Ar:nering 2 stke 40 mm Mk
2 11 20 mm Mk
strygemateriel til strygning
på vanddybde fra 11 m.

Byggetid (exel" projektering)

Omtrentlig levetid i linien
il pris pr. standardton

: oa , l år

11 15 år ::::: 180 måneder

" 20.000 kr"

Eftersynsbehov:

Hovedeftersyn

Periodisk eftersyn
Eftersynstid ialt

: Hvert 6 f år i ca. 6 mdr o

11 30 11 11 II 3 11

:. Mindst ca. 18 mdr. svarende
til eaa 1/10 af levetid.

Anm, ~ Konstrueres efter NATO-standard.

b~ H~ed~~~ (For minestrygere til indre farvande).

Omtrentlige standarddeplacement

l'1ax~ fart

Armering

50-100 tons

10-15 knob

l stk o 20 mm Hk
strygemateriel til strygning
på vanddybde fra 4,6 ffi.

11

Hvert 6 0 år i ca. 5 mdr.

ca. ! år

2 "IlII

Mindst 10 mdr ø svarende ti]
1/18 af levetide

ca o 15 ar = 180 mdr.

cae 15.000 kro

Byggetid (exel. projektering)

Omtrentlig levetid i linien

pris pr. standardton

Eftersynsbehov:.

Hovedeftersyn
Periodisk eftersyn

Eftersynstid ialt

Anm,,:.---_ ...- Konstrueres efter NATO-standard, nogle enheder evt.
efter national standardo

c , Q~.G..

Minestrygernes opgaver omfatter sikring af scivel egne
flådestyrker som forsyningsskibsfarten mod fjendtlige miner

af enhver aft gennem minesøgning og -rydning i sejlruter og
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havneind~øp samt på ankerpladser.

Disse opgaver stiller særlige krav til skibenes konstruk

tion dels med hensyn til minestrygernes egen sikring, dels

med hensyn til føring af det nødvendige minestrygningsgrej.

Skibene armeres iøvrigt med henblik på selvforsvar fortrins
vis mod luftfartøjer.

Den større types operationsområde ligg~F af sikkerheds
mæssige grunde i farvande med vanddybder fra ca~ 11 m og

opefter, hvor særligt hensyn iøvrigt må tages til sødyg

tighed o Det be~8rkes, at der på vanddybder over ca. 40 m

vil kræves sværere minestrygningsgrej mod bundminer og der
for større skibe. I danske farvande findes sådanne dybder

fortrinsvis i den nordlige del af Kattegat og i Skagerrak.
Den mindre types operationsområde ligger i farvande med

vanddybder fra ca. 4,6 m og opefter, d.v.s. fortrinsvis
havn~indløb og læge sejlrender.

Herudover kan der blive behov for minestrygning i endnu
lægere farvande, hvortil motorbådsmateriel må indrettes.

Disse skal stryge i vanddybder ned til ca. 3m.
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a~ lipv~Q2~~~~ for minelæggere til kystfarvandeo
Omtrentlig~ standarddeplauement 800 tons

Max~ fart 15 knob

Armering

Byggetid (excl~ projektering)

Omtrentlig levetid i linien

pris pr. standardton

l stk. 76 mm Hk
3-4 stk. 40 mm Mk
Selvvirkende mine typer

ca. lo~ år

1\ 24 år = 288 måneder

II 15.000 kr.

Hind st ca , 28 indr , svarende
til ca. 1/10 af levetid.

Hvert 10 0 år i

Eftersynsbehov:
Hovedeftersyn

Periodiske eftersyn

Eftersynstid ialt
" 3. II 1\

c a ,
II

6 mdr.
4 II

Anm~: Konstrueres efter national standard~ Forsynes i størst
mulig uds t rækni.ng med udrustning efter NATO-standard.

b. Hoveddata; for minelæggere til indre farvande D.V.

Omtrentligt standarddeplacement 400 tons
Max. fart 12 knob

Armering 2 stk. 40 mm Hk
2 11 20 mm Hk
alle minetyper.

Byggetid (excl. projektering)

Omtrentlig levetid i linien
II pris pr, standardton

ca. l år

" 24 ar = 288 mdr.

" 10.000 kr.

Eftersynsbehov:

Hovedeftersyn )
Periodisk eftersyn )
Efte~synstid ialt )

Am'h :. Langeland SOD prototype.

c" Opgaver.

: Som nævnt under
punkt a"

Minel@ggernes opgaver er udlægning af søminer af enhver

art til afspærring og beskyttelse af vigtige farvandsområder

som et væsentligt led i forsvaret mod søværts invasion og
beskyttelse af egen skibsfart~

Førstnævnte types opgaver omfatter fortrinsvis udlægning

af større spærringer i åbne farvandsonråder, hvilket udover

.. /. /.,
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fornøden sødygtighed saQt en ikke for ringe fart kræver stor

minebeholdning, der ikke bø~være under ca. 120 Qiner af stør

ste type, Der vil her kunne blive tale OD. valg mellem enten

flere enheder med den lavest acceptable Dinebeholdning og

moderat fart eller færre enheder med større minebeholdning og

højere fartu Farten mu besteLITleS under hensyn til muligheden

for gennenførelse af nindst en vending indenfor de mørke tiner"

I fladeplanen er der regnet med førstnævnte alternativ, men

det understreges, at overvejelserne herom endnu ikke er af
sluttede_

Den anden types opgaver er fortrinsvis udlægning af kon

trollerede miner til forsvar af havne og visse indre farvande.

Disse enheder må være indrettede til at kunne arbejde i ud

lagte kontrollerede spærringer.

Skibene armeres me d henblik på selvforsvar.



~nmv: Konstrueres efter national standard. Forsynes i størst
mulig udstrækning med udrustning efter NATO-standard.

Kanonbådenes opgaver omfatter forsvar af vitale indre

farvandsafsnit og tilhørende kystomrader sa~rt havne mod

indtrængen af lette fjendtlige enheder. Endvidere vil det

i givet fald påhvile dem at nedvirke i bekænpelse af inva

sionsfartøjer indenfor eller i nærheden af nævnte områder

samt iøvrigt at yde direkte ildstøtte til tropper i land.

SOll supplenent til øvrige flådestyrker vil kanonbådene

kunne aflaste de til operationer i åbne farvande egnede

enheder ..

Typens armering vil fortrinsvis omfatte artilleri til

beskydning af såvel overflade- som luftmål, samt om muligt

raketter.

En tilsvarende type har været anvendt under krigen under

betegnelsen "Landing Ship Support (1SS)""

ca. 113 år

Il 24 år = 288 måneder

11 15.000 kr.

Hvert 12. år i ca. 6 mdr~

It 4. 11 II lt 4 11

Mindst 12 mdr. svarende
til ca. 1/13 af levetid.

500 tons

12-15 knob

lx2 stk~ 76 run Mk
3 stk. 40 mm Hk
(evt. raketskyts)e

Outrentligt standarddeplacenent

pris pr. standardton

- 13 -

Armering

Byggetid (exel. projektering)

Omtrentlig levetid i linien

Eftersynsbehov~

HovedeftGrsyn~

Periodiske eftersyn

Eftersynstid ialt

l1ax" fart
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Hoveddatao-----,_.-
Omtrentligt standarddeplacement

Max" fart

Armering

Byggetid (excl. projektering)

Omtrentlig levetid i linien

pris pr. standardton

Eftersynsbehov:

Hovedeftersyn

Periodiske eftersyn
Eftersynstid ialt

..

350 tons
18 knob

2 stk. 40 mm' Mk
2 II 20 mm Mk
A/U-våben.

ca. l år .

11 20 år ::: 240 mdr.

II 20.000 kr.

Hvert 10. år i ca, 6 mdr.
(hyppigere, hvis bygget
af træ).

Hvert 3. år i ca. 3 mdr.
Mindst 18 mdr. svarende
til ca. 1/13 af levetid.

A~ Konstrueres efter NATO-standard.

O-pgaver.

Patruljebådenes opgaver er recognoscering, bevogtning,

bekæmpelse af ubåde i kystfarvande, bekæmpelse af lette inva

sionsfartøjer samt motortorpedo- og motorkanonbåde, ligesom

de efter omstændighederne vil kunne deltage i beskyttelse af
kystskibsfarten. I lokalforsvaret vil de kunne samarbejde med

og supplere kanonbådene.

Opgaverne kræver antiubådsvåben samt højere fart end
kanonbådenes, medens artilleriet kan være lettere.
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100 FORSKELLIGT SKIBSMATERIELo---_.__.--..,.--_•.._. -
a~ nep9y- og Værkstedsskibe~

Sådanne enheder er især påkrævede til støtte for ubåde

og motortorpedo- samt motorkanonbåde såvel under freds- som
krigsforholde Under krigsforhold vil der også kunne blive

behov for sådanne enheder til støtte for minestrygere.

I nævrrt e ennede.r stiJles fortrinsvis krav om depot-,

værksteds- og beboelsesplads samt en armering med henblik

på selvforsvar, ligesom udrustning med skolemateriel i en

vis udstrækning. kan være ønskelig~

Ofte vil indretning til dette f or må l af skibe som udgår

af flådens linie være fordelagtig.

b. O~målingsskibe.

Til søopmåling kan anvendes enten sG3rlige til formålet

byggede skibe eller egentlige orlogsskibe, forudsat disse

udstyres med det fornødne apparatur, der især omfatter

fintmærkende ekkolod og radionavigeringsmidler.

na søopmåling i danske farvande formentlig kun kan på

regnes i fredstid vil sidstnævnte løsning kunne vise sig
fordelagtig.

Til opmåling på læge vanddybder og i de grønlandske

skærgårdsområder kræves særlige opmålingsllotorbåde.

c. Stationsskibe til Grønlando

Sådanne skibe må først og fre~~est være egnode til sej

lads i is og til skærgårdsnavigering i forbindelse med besej

ling af grønlandske havne og indre farvande. Deres opgaver
omfatter deltagelse i fiskeriinspektion og opsyn med søter

ritoriet, transport af gods og personel, assistance ved vager~

arbejder m.v., redningstjeneste samt under krig i lokalforsval

og farvandsovervågen 0

Med henblik på en del af opgaverne kan de suppleres af

patruljekuttereo

d~ Minetendere. (Kabelbåde o.l~).

Disse enheder har til opgave at assistere ved udlægning

af kontrollerede minespærringer, fortrinsvis ved kabelar

bejder.

Hertil anvendes særligt konstruerede motorbåde.



Skibsmaterlellets

Bilag nr. 2 til
Flådeplan 1953.

TIL TJENESTEJ3RUG~.

!~~~~;!;~_~.1.1_~f!.~r~~.2tL.~E1.!!.,~E;~!}~~.!

under hensyn til beredskab og uddannelse.
~........._)".~-_ ..-.--,-,....,-~-----~ ...~.._,-...,,-,.---....--,,--......---~

--~-rf.T '_ .(lJ. U) -''147-'----(5)-\6 ) (7)
"".-

Antal en- Antal enheder
Skibstyper heder ef- ~

\ Udrustet på togt IHenlagtter plan. Til sta- Oplagte
digheæ i danske ved FærJ- som atam- i bered-
afgivet !farvande. arne og s1d.bø for skab
til ef- Q.rønland. skoler
terp:m. m.v ••.

Mobiliseringsvarsler: Mr)O-M+J8) M- M+3 M- M+3 Mt}M+15 Mf-3-Mt30
'.;;..>00

ere 7 l 4 - 2 -
gattBr 5

~ l
l 2 l )

6 ) 2
oxtepatraljebåde 2 l l

de 9 2 4 ~ 2 l

oT~crpedo~/~ÆOtorkan~nDåde .24 8 8 - 8 -
estrygere (kystfarvande) 34

~
6 (l)x) 6

~
i

5 25
estrygere (indre farvarUre) 20 4 - 8

læggere (kystfarvande) 5 j 3 -
~ -l 3

læggere (havnefc~svarm9 v. ) 4 2 - ...
re pai;ruljef'artøjero

(f) Kanonbåde 12 l 6 - 2 3
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I.ndlednin~: 

1. Efterfølgende redegørelse giver i store træk et re-
sum~ af de strategiske forudsætninger for flådens sammensæt
ning og omfang på grundlag af de som referencer angivne NATO
dokumenter, og fremtræder under hensyn til indholdets ar.t som 
et hemmeligt tillæg til søværnskommandoens flådeplan 1953, der 
af hensyn til ønskeligheden af almindelig orientering for sø
værnets myndigheder er klassificeret til tjenestebrug, 

2, Der er ikke i omhandlede redegørelse medtaget nogen 
redegørelse for militærgeografiske og forsyningsmæssige for-

• hold m.v. da der ved udarbejdelsen af ovennævnte NATO-doku
menter er taget hensyn hertil. 

§trat~gisk grundlag. 
). Under den foreliggende situation med Danmark som 

4. 

medlem af NATO må det almindelige strategiske grundlag for 
forsvarets opbygning - og i nærværende forbind else flådens -
fortrinsvis tilpasses den for NATO som helhed fastlagte for
svarspolitik og strategi~ 

Denne er for nærværende angivet i hovedtræk i NATO.::. 
dokumentet MC 14/1 af 19. november 1952 °NATO Strategic 
Guidanoe" (ref (a)). De heri fremførte problemer, som i sær
lig grad har relation til flådens opbygning og udvikling, 
fremdrages i korthed i det følgendec 

Den grundlæggende NATO-forsvarspolitik, som tilsig
ter at forebygge krig gennem politisk - og herunder militær 
- styrke og samarbejde NATO-magterne imellem, kræver udvik
ling og opretholdelse af et tilstrækkeligt militært forsvar. · 
under iagttagelse af hver nations økonomi og til-;;1rådighed væ-
rende mandskabsstyrke. 

I forbindelse med gennemførelsen heraf forudsættes 
blandt andet: 

~at den fornødne ~ilitære styrke opstilles, 
l2.i, at våbenteknisk overlegenhed søges opnået og op-

retholdt, . / ./ ./ • 
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h at den r.r..ili t ær e styJ~ke t i.l stadighe d hold.es på 
maksimale ef fekti.,r:i. t e t germ8m t ræning og udvik,
ling af knmpteknil::r 

Q_:. at evnen til over gang til kri gsstyr·ke sikres, og 
~ at der NATO-landene imr:;11.em yde s gens i dig hjælp 

på en række område r l'.!ledfø:;:·e~'ldo blandt ande t stan,
dardj sering af udrL:. :J';ning og metoder med det tor .... 
mål at sikre et så effokti,rt operativt og t aktisk 
samarbejde mellem de mili tæ,:-e styrker s om muligt " 

På dette grundlag •-· samt med hensyntagen til forelig-. 
gende muligheder for angreb mod dansk område - må dansk for
svarspolitik have s om mål a t opbygge og vedligeholde et til
strækkeligt stærkt og vel afbalanceret militært forsvar til 
effektivt at kunne imødegå og opholde et oYerraskende angreb, 
såled~s at der sikres mulighed for rettidig - såvel operativ 
som forsyningsmæssig - allieret hj ælpo 

For flådens vedkommende bør h ensyn endvia.cre tages 
til den orlogsskibe normalt påhvilende løsning af forekommen
de fredstidsopgaver til søs 1 herunder håndhævel se af landets 
maritime interesser. 

•• Såfremt den af NATO-magterne fa stlagte politik ikke 

6. 

fører til det tilsigtede mål: fredens bevarelse, og Sovjet
blokken går til angreb, antages dennes føT.ste strategiske 
målsætning i følge ref~ (a) blandt andet a t omf atte erobring 
af Vesteuropa og hervnder Skandinavien. Det må herved anses 
for sandsynligt, at Sovjet s østersøfl åde indsættes dels som 
led i flåde- og luftangr eb på vitale allierede forbindelses
linier til søs, herunder ub åds- og minebJ..okade a f vigtige hav
ne, dels til direkte støtte for sovj ethæJ'.'ons oper ationer un
der dennes fremrykning mod vest og nord9 

Det understrege s i r ef . (a ) 7 at det yj_l være af stor 
betydning a t opnå størst mulig V8,:csel om forest ående angreb, 
hvorfor der må tillægges indsamling a f efterretninger i så 
henseende betydelig vægt. Imidlertid erkendes det samtidigt, 
at fjendtligheder vil kunne begynde uden forudgående varsels-• 
periode, hvorfor der må stilles krav om et hø jt fredstidsbe

redskab" 

I tilfælde a f krig vil J\TATO .. ,n-- .6 G".,:fH~ ~; førs te mål 

./ ~/ 'J/ " 
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være at stabilisere den mili tæ:r,3 si t 1J.ation~ hvilket blandt 
andet omfatter operatione1:· med det formål~ 

a. nt imødegå og standse den fjendtlige offensiv smnt 
b. at sikre~ opretholde og forsvare sådanne støtte

punkter og bas j_sområde:..-:- og hertil hørende for
bir:ide l se slinie:r, s om ha:r væsentli .g betydninc; for 
egne operationer~ 

Det i ref~ (n) angivne genere1le grundlag for for
svaret forudsætter iøvrigt ~ at NATO-magt ernes totale forsvars-• 
styrke snarest mobiliseres, og a t der overgås ti.l almindelig 
offensiv, når dette er muligt Q 

. - 7. Ved opbygning af forsvaret må der med hensyn til sø-
stridskræfter lægges vægt på beskyttelse af forbindelseslini
<irne til søs med tilhørende havne og baser , hvilket indbefat
ter forsvaret af kystfarvande og tilstødende anduvningsorarå
der. Desuden bør der foret ages afspærring a f f arvande , hvor
fra fjenden kan operere, og det må tilstræoes at forhindre 
ham i at benyttQ farvande, hvori besejling er nødvendig for 
gennemførelse af hans strategi ~ :Oer vil endvidere - og sær
ligt i udprægede kystfarvande og indhave - være behov for med 
søstridskræfter at yde direkte støtte til l andstyrkerne, lige
som det vil kunn~ blive nødvendigt at foret age kysthærgning 
(raids). 

a. Hvad specielt Skandinavien angår ~n~..§.r~i~§M~ ref. 
(a) stærkt østersøudløbene s særlige betydning. I~is Sovjet
blokken kan opnå kontrol over disse og tilstødende territo
rier, vil den derved væsentlig kunne forbedre s ine muligheder 
for angreb mod vitale, allierede forbindels eslinier til søs, 
ligesoo den vil kunne skabe forøget dybde i forsvaret af eget 
territorium og herunder forøget sikring af s ine forbindelses
linier i Østersøen. 

På den anden side vil sk2,ndinaviak ornråde kunne bi
drage til sikring af NATO-området som heP':x;d og forbindelses
linierne til søs i særdele shed, liges om der herf r a frembyder 
sig muligheder for at iværksætte offenoive modangreb til søs 

og i luften" 
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I tilfælde af kr i g må det derfor 

ligt, at Sov-jot v:1.1 l ægg.:; betydelig væg-+; :p å. opo:ratton,Jr• mod 
Danmark og Nor·gc mod h (2- nl:/LLk pa at cli. 1cr,d r:15.g dior::ie lcmde og 
opnå de he rne d forbundne forQolo, og det o\ 80rn følge heraf 
blandt ande t fo ~::,v.:,mt •::U:; a t an&reb sættes 5-r..d me d kTaft syd fra 

mod Danmark og ge:1n,0 :n dcnsl-rn f arv:J.nc7.G for tuJ'.'t j_gt at opr.å her-
redømrJe oYr::r oø s-:; e~cs01J.d.J.01:., cnrn" 

For NATO-~riagt 8rne som holh(Jd. og for Danmark i sæ:rd8,-• 
leshed nå der lægges ligo bå s~o~ vægt på dels a t forhindro 
Sovjet i at t i1kæmp :J Gig nel"irnte ford el e 1 dels at sikre sig de 
strategiske fordele, sorl 'blco.ndt andot dansk onråde fr enbycler, 

Den søm1litære konsekvens af ovenangi7no målsætning 
bliver indenfor dansk område i fø~ s te r ække, Gt det f~a 
fjendtlighedernes begyndelse må tilstræbe s at opretholde kon
trol over øst ersøudløb rm8 samt modvlrke Sovjet ,s fl €tdeopera~
t1oner og herund e:r udnytte ethvert tilfælde til G.:O.gl"eb på 

dets forbindelsealinier i c g cve:r Øste rsøen, - jfr. i øvrigt 

pkt. 7, 

Dette vil blandt ande t indebære : 

a~ at maksimum a f styrker må 'rt'3re tj_l :rådighed -..red 
fjendtlighed ernos begyndelse eller snarest der
efter og 

b~ nt de s tyrker, som sknl møde hovedvægten cf det 
indledende c,,ngreb fremfor· nJ.t cå ho.v3 den s tør-
ste stcnd. sonde krci.ft " 

Det vil endvidere vær e vigtigt, at de indledningsvis 
til rådighed værende styrker grupperes såledos, nt de kcn mø
de overraskende nne;reb hvor sar.i helst, men sgmtidig således 
r'..t hurtig omgrupperir.g knn genne:o.før0s 1:1ed h enblik på konccn
trntion mod den f nrligst G tr~ sel. 

§.q_ ~i e ~t~~.A~ ..YI 1.f.§l~~.9.!.:h.o.J.~1. . =L ft~_tE:.r_ ::~~~~1:1 ~-

1 o. I NATO-dokumentet SG 16·1/3 nf 22/10 52 (ref. (b)) er 

der fremsat en redegørelse for Sovjetblokkens beregnede krigs
potentiel frem til 1956 ~ 

./ ./ ,, / ~ 
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For flådestyrkers ··redkormnel1.du 

,-zø r else }r-n ,n O"'re· •-,f l<'.'>d ~·-•ck·;b c:d·s,pr:.r 11( ' 0 +--it ~I D,·,;-!t.•~,oyA·v,,,·, 2 ('l"sc•. ~ • l._,!,. " ..L. C:,..I, V -.,.j .J_ Q .J ,.Y . ..,,. _, . V ·•'•· . V ...J . J _.,_ _, .l.. >;:J ., ~ _, , L, l, :.;J 

(DE)" -st0r::c ,-:Js 1a " I mj_ dle:...,tid fo :roligger dor en nf forsvnJ'.'S ,-· 

stabens E-2f de line u d nrbe j c1 .J t beregning , hvo r nf oaf,'."'-nget nf 

mindre enhedGr pr,, oktob :.:~r 1952 f:remgår" 

På nævnte ~rundl o,g snmt L'.H:Jd v-isse oplyr:minger fro.. 
11 J nnes F:i.ehting ShipG 195 2/5~.'1 Gl' O.er - efter fJØ,rærnskommnn-
doens vurd ering -· i bilag 1 nngivet; en fo::i."tegnelso ov-er den 

rus siske Østersøflådes beregnede styr:rn .i 1952 og 1956. (For 

nindre enhedors v-edkom.:."1enc1e, hvoror.1 r ef., ( b) intet oplysor er 

1956-tallene skønsmæssigt O?g ive t e n . 1o % - for enkelte ty

per dog i2.1dtil 5o % - høj ere c..nd 1952; dis.se t a l vil kunne vi

se sig n t blive v-æsentlig h ø jere) ., I setr.L':le fo1"te gne lse er 

nnført det untnl enhec1.c:n~" som i 1956 skønnes nt kunne vrnre 

operntionslrlare omkring :O~-dng 1 ide t der dog må regne s ned et 

tilskud [!,t lettere enhede1" frn den polske fl åde og det øst

tyske søpoliti~ For skibe op til ert størrelse nf 137 x 13 . 7 

x 3.5 m, d.v.s, indtil j ager størrelsom kan der i perioden 

nnj-oktober foret o,ges omgruppe:ring mellem Østersøen og Hvi-

dehnvet gennem Stnlinka~nlon, omend en sådnn operation vil 

være lo..ngsommelig ,. 

:Oet bemærkes endvj_dere, o.t Sovj ot--flåd en råder over 

betydelige mnrine--luftstyrker omf2ttende blnnc1t nndet recog-

noscerings-, topedo- 1 bomb~"l- og j c.gerluftf ar t ø j ol" ned en snm-• 

let styrke pm Cf.'... 3000 maskiner i 1952t hvornf c o..., 800 i Ø

stersøområdet. 

Vedligeholdelses,-. og forsyningsmulj_gheder110 for

n ævnte flådestyrker i Øste:;'.'sø~-onrådet må c.nses for nt være 

gode, ligesom nybygningsknp2citeten bedømmes a t muliggøre en 

betydelig tilvækst udover 1956~ 

Følgende baser er t i l rådighed for den sydlige del 

o.f Østersø en: 

Li.bo,u 

Pillnu 
Kønigsberg 

(Hovedbns r:.; ) 

(Hj ælpe1Jnso ) 

(Hj ælpeb nse ttl supplering uf 
Pi.llo.u) 



Svdnemtinde 
Strnlsund 
7Tc.rnentind e 

Rostock 
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(Hjælpeb2se for mindre enheder) 
(Hjælpebnse for enhelor indtil 
jager størrelse) , 

( li ) , 

hvortil kommer, nt betydelige basisnnlæg er under opførelse 
på Ru.gen. 

Under hensyn til de for nærværende store udrustnin
ger og det veludbyg,_:i; ede basissystem nå r.1obilisering under nu
værende forhold forventes nt kunne gennemføres hurtigt, 

For luftvåbnets vedkommende rådes der i kystm:iråder• 
ne for nærværende over cc. . 2o flyvepladser i Nordtysklo..nd., 6 
i Østprøjsen og mindst 7 i Randst nterne~ 

12. På grundlag af den russiske flådes indsntser under de 
i dette århundrede stedfundne krige, har dennes knmpduelighed 
ikke været vurderet særligt højt. Under første og navnlig an
den verdenskrig har den således kun været indset i ret lokcle 
operationer og har nærmest været betragtet som et hjælpevåben 

for hæren" 

Udviklingen efter ~nden verdenskrig peger - på en 
række områder - mod en væsentlig ændring af dette forhold" 
Der knn således konstateres betydelige udrustninger s ~nt en 
omfattende trænings- og øvelsesvirksomhed, hvis karakter sy
nes nt pege på en frCDadskridende operativ effektivitet; hertil 
kommer en intensiv nybygningsvirksomhed samt rekonstruktion 
nf ældre materiel i stort omfang. Genner:iførte ændringer af 
marinens øverste ledelsesorgnnis~tion s nmt lejlighedsvise 
officielle udtalelser tyder ligeledes på en re~listisk hensyn
t agen til konklusioner, som kM drages nf indhøstede sømili
tære krigserfaringer, og derned på en i forhold til tidligere 
væsentlig mere eff.ektilv nnn t"in udvikling. Af betydning i denne 
forbindelse er endvidere den forøgede tilgang nf søvnnt per
sonel, som - navnlig i østersøområdet - er muliggjort gennem 
den stedfundne udvidelse af Sovjet-kontrolleret territotium, 
som iøvrigt også har muliggjort en betydelig udvidelse 8f 

Sovjet-flådens bnsissystem i nævnte område, 
./././ø 
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13. I våbenteknisk henseende k Qn det nnse s for 

ligt, a t der -~ på grundlag a f en omfo..ttendo forskning 1 som 

blandt andet k an udnyt te en del 9 erfo..rJnger frn andre l cnde, 

navnlig Tyskl[md 1 - fine.er en frer:mdsk:ridende udvikling sted 0 

For -~-0..M~..::tlle;rl~JJJ. vedkommende nå bemærkes, nt de 
nyere krydsere er c.1,:rme ret med 150 mm ko.none:;..., i stedet for det 

tidligere nlr:1indelige ru.ss::Lsku 180 Lun kaliber, hvilket bety

der en s tørre skudhnstighec1 og dermed s2ndsynlig-vis større 

;ir•edsidevægt pr. tidsenhed ~ Endvide re vinder ::ender indpas i 

ildledelsesappa:r·atui0 et i stadig større omf'8.ng , og der regnes 

med at radarbrandrør til projektiler er under· udvikling. Der 

nå regnes ne d udvikling af r aketvåben og fjernstyrede projek

tiler, men der foreligge r ikke konkrete oplysninger om, hvor 

langt denne udvikling or f :-cem1e. Visse oplysninger tyder på, 

at der planlægges opstilling og udskydnings2.nordninger til 

sådanne våben på Ru.gen " 

Hvad tor.~d.ovå~~ angår må de r foraentlig r egnes 

med, a t hovedpa rten af de til r ådighed værende beholdninger 

omfatter typer svarende til de under enden v o.rdenskrig o..n

vcndte, herunder erobrede tyske italienske og jc,pansko typer. 

For disse torpedoer kc.n rækning og fart nnslås til omtrentlig: 

4000 m ved 43 knob og 12000 m ved 28-30 knoh. Dot er sand-· 

synligt, nt Sovjet vil kunne udvikle en ~ffektiv ny type på 

gri;mdlag nf såvel eget som de t erhvervede fre mr:1cde rn:..teriel,, 

Medens det er usikkert, hv-orvidt en sådan ny type vil få væ
sentlig forøget fnrt, vil den formentlig få betydelig Dtørre 

rækning og muligvis blive kølvnndsfri~ Krigsproduktionen kan 

o..nslås til ca , 4000 torpedoer pr. åre 

På minevåbnets område må Sovjet - tildel8 troditions-
--· - - -~ ... - ... Alw~• ....... ----· 

mæssigt - fo r v entes a t være l angt fremme~ Der må påregnes at 

være en meget stor minebeholdning til rådigh ed , og Qf nine

typer findes såvel kontaktn iner som af8tandsminer. Sidstnævn, ... 

te omfatter både :r'J.agnetiske og akustiske miner, sc.mt konbina

tioner af disse, og der nå også r egn es med tilstedeværelse af 

trykminer. Ligeså må der regne s med, a t der findes veludvikle

de minestrygningsforhindringer . Det b enærkes, a t de fleste 

typer overfladeskibe er indrettet til minelægn i ng, sor.1 også 

,r / ./~IC 
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kan udføres af ub åde og 
skillig~ handelsskibs~yp a~ 

- · 9 •-> 

Med hensyn tiJ. rado. rmateriel sc,mt r ndio- og c.,nd et 
koomuniko:tions:nnturiel må Sovjet formod es i besiddelse o,f det 
fornødne g:nmdlag fo:r en ti..l do taktiskø kr•o.,7 svarende udvik;•:• 
ling. 

Hvad anvundolr! E:11 a f søstridskr æft er·ne angår ko..n føl
gende fromføres~ 

8.o Ov_~l;:-flndGst_yi'ker,n~, m,J. hovedso.gelig :påregnes an
vendt: 

- i fo ~~!ndelse mGd fremskydning n f bo..ser til nær
liggende kyst- og f a:rvandsonr ådar, herunder over-
5ki,bning og l and sætning af troppery 

- t i i støtt e for hærens operationer, 
til beskyttelse af for synings skibsfarten og 
til forsvo.r 2.f de und er egen kontrol vær ende fa~ 
vands- og ky stområder~ 

Det er snndsynligt, nt fl åd~styrke rne normnl+, kun vil 
blive sat ind, hvor der kan ydes rimelig luftdæ~cning « Dot kan 

imidlertid ikke udelukkes, a t Sovjet i en vis urJ. rJfir':3kni.ng 
vil stile efter at iværksætte kryds er krig på ocecmern~ efter 
tysk mønster, idet de nye st e kryds ere må o.nces for egnede til 
sådanne operationer. Der må endvidere regnes med, o.t visse en
heder, og herunder hcndels skibe o.l.~, som forud er indrettet 
til formålet, før krigsudbrud -.,ril være placeret med henblik 
p~ mineudlægning ind enfor c..llieret f a:r• ~;-and u 

b. Det må forv ent es, at Sovjet indledningsvis vil ind
sætte det størst mulige o.ntn1 2., .. 1)?.§A~. mod all ie r ede forbindel
sesruter på oceanerne , hvilket hor vil medf ør e et stort behov 
for jagere og eskorteskiboo 

Ubådenes opgaver vil omf att e : 
minelægning forud for og ved krigsudbrud, 
torpedo nngreb mod skibsfarten - særlig i stærkt 
traf::.!-: or ede om:råc.er - og mod flådes tyrker, 
f o.rvo.ndsoverv-ligc.1.1. Ih v ,, s om led i forsvnr a f ogot 
område o 

,./ ./.~!., 
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Sidstnwvnt e op.:;o.ve vil sæ:cli ,3 pa: vilo 
Jt. 

Opmærksomhe den r:::12. i denn e f orbindclGo O[;Så være henvenc7.t 

uulighederno for lo.nu.sætning af sabot or e :C' og 11 kon.r:io.,nc1o 1' •-pa

truljer -- evt " i tilknytnj_nc; til invci, sionsfor EJo g eller stor-• 

ro ro.idf3. 

c" Marineps _)-2?;:f,_iyJ\b_p p k o.n forv ent e s nnvendt til recog-

noscering , angreb på skibsfnri:; oc; ho..vn.e. ni.neu dl uc;ning i far-• 

vande udfor vigtige hc..vne r:1. v ~ s anb til angreb - blo..nc1t ando t 
ned torpedoer -- mod fl åch nrtyrker c 

Den i Østersoen ~il rådighed vwrend e skibstonno.,ge 

incl. egentlige lnndsætnini::;s f a rtojer vil muliggore indlednings

vis ovcrskibning o0 landsætnin0 ~f 2-3 fuldt udrustede divi

sioner. Med den til rådighed vwr cmde småskib::rtonna gc vil det 

over kortere distancer være muli gt indledningsvis at oversld..

be. yderligere on betydelig , lettere udrust e t troppestyrke (c_n .... 

tagelig af 2-3 divisioners styrke). I denne forbindelse måbe

nærkes, nt der i havnene r1oller.1 Swinemiinde OG YJisrrc.r til en

hver tid ko.n pårecnes tilstrækkelig s rråskibstonno,ge til ind

skibning af en styrke på ankring 20n000 nand. Dot vidos~ at 

der har været nfholdt og nfholdes en del lQndsætnincsovelser~ 

samt o.t dele af et ma ri.neinfanteri ~ivos uddannelse som kom

mandotropper~ 

Med hensyn til troppe tro..nsport o.d l uftvejen nå der 

regnes med, at Sovjet hnr en total ka pncitet, som indlednings

vis vil tillade trc..nsport Qf 28.000 mand fuidt udrustet. Så 

vidt vides orgnnisereG do luftbårne tropper i bri0nc1er på ca
0 

4,000 nnnds styrke. 

Hi " Sluttelig ber.1ærke D, c..t det for Sovjet g1.1nstigste tids-

punkt for påbe 0yndels c nf fj endtligheder r.:i.od Vesteuropas· Eng ... 

land og sydlige Ska n dinavien udfra en militær vurderine -

ned særlig hensynt o.0 on til l nndoperationer •- vil være juni 

nåned. Samne tidspunkt vil være c.,runstig t for 0perntionor på 

Balkan. 

Hvad sostridskræft e rne o.n går i> vil de loko,l t ovorleJ-· 

ne Sovjet-flådestyrk er i s ornnorperioden kunne dra0e fordel af 

dognets canc o lyse time r , og de relativt gode v e jrforholde 

I cfterårs-,vint er- og fo~årsmå n ederne vil j ordbunds 

forholdene på lnnd vc"nflk oliGGO r e hurtige f remrykninge r og til 

././ ./G 
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søs vil virksonheden begrænses stærkt n 
lig den østlige og nordlige del af Øs ter ~øen1 

Under de foreliggende politiske forhold regnes der 
kun med nulighed for angreb på Dar.Jnnrk fra Sovjetblokkens si

de" 

Det vil selvsagt ikke være muligt forud at beregne, 
hvo i-·ledes for1 øbet · vil blive af et sådant nngreb 1 der i givet 
fald påregnes iværkact som led i et almindel i gt Sovjetruigreb 
mod NATO-magterneo Der vil dog kunne optrækkes visse sandsyn
lige hovedlinier herfor, således som blandt andet nnført i de 
o. f AFNE udarbejdede forsvarsplaner: "Defence Plan for The 
Northern European Commnnd, Force Requirernents for 1954" (ref. 
( c)) og "Northern Europe an Conmand Emergency Def ence Plnn 1953' 
(ref, (d)). 

18. For Sovjet kan formålet være med et angreb på Dan-
mnrk og det øvrige Skc..ndinavien således antages r.:tt være, jfr. 
også ref. ( a): 

a. nt sikre fuldstændig kontrol over Østersøen og 
udløbene herfra1 

b. a t skaffe flåde - og luftbaser for oper~tioner mod 
NATO forbindels eslinier og baser i Atlnnterhavet 
s r..~mt for nngreb mod England~ 

c. at forøge dybden i luftforsvaret af Sovjet, 
d. at forhindre øv-rige NATO-rie,gter i at udnytte 

ske.ndinnvisk område, 
e. at udnytte Skandinaviens resourcer og 

f. et sikre forsvaret nf Sovjets nordlige flo.nke og 
de vigtige forbindelselinier i Østersøen under et 
angreb mod Vesteuropa. 

Angrebet mod D2nmnrk må forventes gennemført med bå
de flåde-, luft- og l andstyrker, og formentlig så vidt muligt 
iværksat som et overrc.skende overfald. Flåde- og luftstyrker
ne vil kunne indsættes øjeblikkeligt, med ens l ~ndstyrkerne i 
løbet af kort t i-:.1 må påregnes ['. t kunne nå frem til den sydli
ge del nf den jyske hnlvø. Med henblik på hurtigst muligt at 
opnå de forc.nnævnte mål kan det nnses for sandsynligt, at Sov-

./././. 
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jet nærlig so.mtidig -- og udover luftangreb i 

vil iværksætte landværts nngreb mod Jylland og søværts inva
sion mod den sjællandske øgr~2pe, i begge tilfælde evtø støt
tet [tf luftbårne tropper ,. Endvid:a?.re må der til støtte for lm1d::-
operationerne regnes stærkt med sandsynligheden for søværts 
flanke2.ngrt:b mod fors-.r .:i,1:Ed;s flnnke og forbindelseslinier i LyJ.

larrd" 

19. 01.;1fanget nf de lnnd-- og luft styrker, som· Sovj ot iPA: 
1~~0"ttJM,f.3.Vi,.§ vil kunne ind r:1 æ-tte mod Danmark og Slesvig-Holsten, 
er i refv (c) og (d) nnslået til~ 

n~ omkring 5·-·9 divisioner mod Jylland og Slesvig-Hol
sten, samt 2-3 di7isioner til sø- og luftværts an
greb mod den sjællandske øgruppe med c~. 3 divi
sioner i reserve i Østersø-•havno, 

b~ 650-800 luftfartøjer af en s~mlet disponibel styr
ke indenfor dot nordlige område på omkring 1900 
maskiner. 

Hvad angår flådestyrkerne i Østersøen kcn der - når 
hensyn tages til gruppering nod den svenske flåde og nfgivel•
ser til lokalt havne- og kystforsvar samt skibsfartsbeskyt
telse - med en forsigtig vurdering på grunc:lag af Sovjets 
1956-styrke regnes med, at følgende styrker vil kunne o..fses 
til indsats i den vestlige del af Østersøen: 

2 - 3 krydsere 
ca, 12 jagere 

" 8 kystjagere og fregatter 
4o - 5o motortorpedobåde 
12 - 16 minestrygere (AM) 
en~ 3 o H (A..lVIC) 

16 - 2o patruljebåde (95 tons) 
9 - 12 kystubåde snmt 
fornødne hjælpe- og specialskibe, 

idet det endvidere må påregnes, nt en del af de resterende 
styrker er formeret son en operntiv res0~veenhod, hvorfra der 
efter omstændighederne knn afgives forstærkninger til oven
nævnte" 

at krydserne anto.gelig kun vil blive 
særlige operationer såsom frc□stød, 

././~le 
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støtte til landsætningsopero.tion0r e ~ 1, I d'enne 
skal desuden nævnes~ o..t indso.ts af kystpnnserskibet "Viborg11 

- blandt andet til kystbombardement•· må betragtes som en mu
lighed" Der må endvidere :r,egnes med~ at et nntnl ubåde - evt Q 

11 Ocean Po.troF -både fra H·.ddeho.Ys-bc.serne - deployeres til 
operationer i 8kLlgora~, 

20. De sømilitære operationer, som Sovjet kan tænkes at 
iværksætte som led i angrebet mod Daru:1.ark, og som særligt bør 
tages i betragtning, skitseres i hovedtræk i det følgende.Det 
må herved - som før nævnt - bemærkes, at Sovjets flådestyrker 
k8n forventes indsat øjeblikkeligt ved krigsudbrud som følge 
nf de store udrustninger, der opretholdes i fredstid. Flåde-, 
styrkernes udgo.ngsgruppering knn således være gennemført i 
stor udstrækning, evt. så længe i forvejen, nt der il(!;:e heri
gennem b: .tvor mulighed for at o:gnå noget konkret vnrsel. 

21. Det må nnses som en snndsynlighed, at Sovjet forinden 
krigsudbrud vil have udstntioneret visne enheder til løsning 
uf særlige opgaver~ 

Således kan ubåde være udsendt på oceanpatrulje el
ler stationeret i særligt traffikerede farvande, herunder Ska
gerak, klar til angreb på skibsf~rten eller til mineudlægningQ 

Handelsskibe indrettet til mine7Jdlægning kan være 
sendt til søs og holde gående klar til udlægning i kystfarvan
de og udfor havne~ 

]et understreges i denne forbindelse, at udlægning 
nf tidsindstillede miner fra såvel ubåde som handelsslcj_be og 
herunder fiskefartøjer vil kunne foretages nogen tid før 
krigsudbrud. (mindste kendte armeringsforsinkelsesintervnl 
strækker sig således fra O - 45 dage)~ 

Endvidere vil minerne. k1.LYJ.ne være forsynet med uska
deliggørelsesanordning, således at de kun er virksomme i en 
forud bestemt periode; dette vil kunne udnyttes af Sovjet i 
furv~nde, hvorover der i løbet nf kort tid påregnes opnået 
kontrol, og mineudlægningen behøver således ikke at becrrænses 
af hensyn til egne operntionera 

~/./ ./. 
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' " . 
Ligeledes vil hc.n c~o l s skibe og søgåen d · f-iskefo..rtøj e~ 

i passende ti.d forind en plnnlng t k:rig rmclbrD.d kunne væro sendt 

søs mod tropper om bord ;, således c::t lo.ndsætni.nger ko.n foreto.

rses ent en i okkupa tion:::, , ... clle:r s a botagoø jeme d på isolerede øe: 

eller øg1°·1;: ppe :" s c.mc i. :,•;:nse h o..vne , :i. sids-l;nævnte tilfælde evt, 

som forløbe:::· for· et ur.:iid c.e lo c.rt de :i:Gft er iværksat lo..ndsætning 

foretngend e af stø=:ra omfa ng ø 

Stro..ks fro, fjendtlighedernes begyndel se ko.n det for

vent e s, at Sovj etflådestyr ke~ vil søge at tilrive sig kontrol 

over J? emorn Bælt, der må unses son et nø gl oo:oråde for en væ,
sentlig del c.,f de videre s ømilitære opo1'ntioner mod ]nnrn.ar;it·~· 

Herved vil Sovj etflåde sty::ckerne op!'lå c.,dgcng til Østersøens' 

vestligste bassin på et s å tidligt tidsp1,mkt 1 o.,t effektiv i

raøde gåelse ned forsva rets s østridskræfter vil vanskeliggøres 

med raindre disse hold e s i højt beredskab og er til stede med 

rimc-Uig styrke o Et 8ådc:.nt gennembr,1.d vil medføre nmli[shed for 

heldige fjendtlig e nng reb indenfor kyststrækningen Kiel-Aarø 

i lnndforsvnrets flanke og ryg, ligesom en fjendtlig søværts 

forcering op i bælterne - med deraf følg ende mulighed for 

nor&.ligere landsætninger, (evt. forstærkning nf nllorede fo

retngne jfr .. pkt. 21 .) - vil begtmstiges. 

Det kan endvidere forventes, nt Sovjetflådestyrker 

vil søge at opnå raei:d; mulig kontrol ov e::..• fnrvnndene syd fo:r 

Sundet for derved at htnd:re a.c:fonsiv r:1ineudlægning og således 

frerune mulighederne for hurtig irnrnsion på Sjællo.nd fro.. sydøs· 

I forbind e lse med ovennævnte opc ro..tioner kan der ik

ke ses bort frn en dristt,?; indsnts nf ky s tubåde i Østersøens 

vestliBe del iraod forsvarets flå destyrker e 

Hvad nngår l and.sætninger fra søen forekommer - bort-

set frn de pkt. 21 nævn te - følgonde mulighe der c:.t være særli
1 

sa.ndsynlige: 

O..-;, Fakse Bu5t og evt. Køge B1J_g~t l\ 

b . Sydkyaten af Møn og østkysten af Falster, 

cll Sydkyston o.f Lollnndo 

d. Kyststrækningen Kiel - A arøa 

e" Ve s tkyst ,_; r.. a f Sj æl .la:1d e 

f i,I Bornholm. 
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Med henblik på sådn:r~11.e operationør~ clet være c.f 

største interes s e for Sovjut at s øge dnnsk · clo f ensiv ninelæg

ning begræns et mest muJ.igt, da d.e :r- ol1ero Hå fore-to.ges omfat

tende forudgående i::1inestrygning 1 som Yi.1 kunne vanskeliggøres 

gf forsvc..:ret. Ho:r:-udove:-:::- k ræves nedkæmpning c.f permnnente kyst

befæstninger c g ~vto f eltopstillet kystartilleri~ 

24. Hv-o.d sæ:t·lig don i pkt. 23 b nævnte mulighed angår, 

sknl bemærkes, at en Dåc1m1 op01'0.tion v:i.l være stærkt becun
stigat på grund 2:f de korte nfat o.nde fra Sovjet-kontrolleret 

kyst. Sovjet vil ved erobring af disse øer opnå: 

a, kontrol over Grøn8und scmtidiG med; at udnyttel
se af dette f arvnnd berøves dnnske styrker 1 

b~ mulighed for gennem Grønsund at foretage fremstød 
vestover gennem Smålandshavet og således true in .. ,. 
dre danske forbindolseslinierr 

c~ muligh0d for nt forhindre do.nok fcrvandsovorvågen 
fro. kystruda:r- og kystudkig,•:rntutioner på nævnte 
øer, hvilket blo..ndt andet har særlig betydning 
for varsling ar.i frcntrængcn raod Sundet, s o.rat 

d •. positioner, hvorfra et videre angreb mod Sydsjæl
land k rn ivæ;r1rnc:;tt oo ( e·s s ådo.nt flngrob vil indled
ninGsvis begu..'lstiges af en nf · fo..rv c..ndsforholdene· 
r.1edført naturlig flankesikring). 

Endvidere bemærkes, hvad angår l andsætninger af stør
re onfang på Sjællands vestkyst, o.t sådo.nne må forekor:une nest 
s o.ndsynlige enten ser.ion fortsættelse af ovennævnte 0ller ef
ter en landværts fremrykning i Jylland oe påfølgende overgnag 

til Fyn. 

Såfremt det inidlertid lykkes indledningsvis at sta
bilisere forsvaret i do sydlige danske farvande og derned dels 

nt spærre Østers0-udløbene 1 dels a t afvær ge øjeblikkelice sø ... 

værts inv8sionsforsøg? må de r forudses on fortløb ende, heftig 

kamp om herredøIJne t til sos indenfor disse f a rvandsområder 0 

Under såd~nne forhold nå der blandt nndet regnes ned en in
tensiv r.iineudlægning frc luft en ikke mindst mod forbindelses

linierne til s øs i Kattegat. For Sovjets vedkor::inende vil må

let da so..ndsynligvis være nt søge forsvarets søstridskræfter 

udnnttet således, at der derved bl~ndt andet sknbes betingelse 

for senere soværts inv8.s ion ned erobring a f vitale or.1råder 

for øj e o 
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26. Et effektivt forsvn r til sos 

fonsive nodfornnst o.l tnin::~ 01· .. _ ov orfo:c d e ovonnngivne so..ndsyn--, 
lige nngrebsnu.ligho do:r v:Ll k r æve~ 

o., o.t <ler fo:i'.'.'indon kri g:=m.dh rud op~cctholdes on onf2.t
tonde fo.rvnndaov~rv~can fr2 såvel ud~1s todo on-

. heder s o□ kyststo..tioner raoj dot for□ål nt konsta
tere og folgo :11stænko li g skib5'.:.•:r1,-,_fik, 

b 0 nt der vod lcdri;m:~c'.o:c·-~:.d -~· r.1ec1 dot for□ål o..t hindro 
søværts inv,'.2sion, he runder flanken~:greb r1oc1 Jyl-• 
lo..nc1s l o..ndforsvo,:c; og g o:rrn e::J.brv.d o.:c Østcrso --udlobo--~ 
ne - rådes ovei1 :fl åde styrker, soD i sonarbcjdo 
n0c. flyv ev,~,onct •)r.:,gi\endo }mn~ 

( i) 

(ii) 

( iii) 

( iv) 

tv} 

inodcgA fromtrængon del.a gennen Fonern 
Bælt snnt Store B~lt og Lille Bælt, dels 
mod Sundet, og son kan otnblere fornodne 
dcf e:nsive r:1inospæ:c1·incser i Sund og Bæl ter, 
bekær.:1pe Efc'Tiltl.der, der for:Lnden krigsudbrud 
nåtte vær o sendt ud gennen Østersø-udlo
bono, 
et o.b l oru ot kro,ftic;t loknlt fo r sva.r o.f 
udlo.gt e ninospærringer , havne og vit~lo 
indr<.J fnrv 2.11dsområdor se.son Københq.vns 
red, Fo.kse Dugt, Gronmmd~ Suålr.1ndsfo.r
vcmdet, fnr·n::ndct s yd fo :: Fyn sc.nt f nr
vandot nord og syd for Als, 
iværksætte minestrygning ved vigtigs te 
havne og 

cto.blere ubådsj c~gt til beskyttelse o..f for
syningsskibsfarten, 

c~ nt der or nulighed for hurtigt at forstærke de 
indledninasvis operntionsklnre enheder ned hen
blik på: 

( i) o.t opretholde herredonnet over f,'.J.rvo..nde
ne og dorvoc1 fortsat forhindre invo..sion, 

(ii) at etablere den for forsyningsskibsfnr
ton nødvendige eskortetjeneste og Dino
strygning . 

27. Det må tages i botro.g~ning, a t operationer ned over-
fladeskibe vil være stærkt påvirket af situationen i luften 0 

Dette nødvendiggør, dels nt disse enheder er vel udstyrede 
med luftværnsskyts og vnrslingsnnlæg , delG c.t der udvikle s 
et nøje S['.marbejd~ med forsvarets flyvestyrker. 
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3[\front :f j u:ndtm en væscmtli3 

overlogenhed, bor storre ove~flnd0f~rt0jor såleda s ikko son
des til sof3 i de sy~Uir;o f'a T·v2ndsonråd.o:~· om <J c:.c;on un,7or gode 

sigtbe.:::·h:3dsf or]:10J.c~, □edn in0.T8 sj __ t: 1ws icnon krævc::r honsy:1.sl "lG 

j_ndonts oJlc-:T: c> ~ yd es cu ~,c~kto J.u:ft ,,l c3ka.Lnr; ., Xo.n en uåc12n 11;1: ..... 

ko ydes, r.1!,1. sk:Lb,Jrw o:pho~~c'l.G s i g på Gpredtc o.nlrn:::• .... oJ.ler for--

t . •· l a . 0 
- . , 1 . , -1'-' f ~ 0Jri:.:.116 sp .a .s ,?.r i or.1rae1er~ c,er . i g:.:; or næ:c' .1.u.,: 1_; ·: nrsva:cec;e. o-• 

bjektei· oll e r fLyve:plad (L).!' 1 ud.lc ,fot1 cd; der g c:v.mer:1 1:elic~c;,.,nhc-

c10:1 opnås en :iJ1.~ir2kto Iui't -:lr,J.rni.:r1g :.1(iT7Cd: n t obsorvo.tion 

t'.f f j endtligo luftfc1.'rto j ,; .r ,;iod s a ndsynlig kurs ned orirådet 

nå alctivore luf'tjagor fo~"' fl 7 aret ogsf:~ gf h ensyn til o..ndre nål " 

Områder i de s ydlige fnrvD.ndo , hvor såda n ::l.ndirekto Iuftdæk-~ 

ning uniddelbart s1':o:c.nes opnåelig, or f., eks,.. Kobonhnvns red, 

Lille Bælt og Arhus Bugi; rmnt omr ådet vod Korsar , der n1.1c 
1 

henset til flådestyrkernes fornævnte opgnvar, nå anses for 

honsigtsnæssige berodsknbson råder for dissoo 

A2.b-AQ..V _for f]Jtq,Q};].~yr.k,or 1, __ dCld_l.~!r.0 J..s-.:: ·(_~g.~ri:'~A~. 

28, I rcf. ( c) er de r :fo::- 1954 f orccc:get on b(:rocning 

ove:r behovet for flådestyrker (No.:'t2l :i'o ::.~co roquirouonts) . i 

dnnske fctrvnnde. Denne b eregning e r s cmore under forhc.ndlin ... , 

ger :Jeller:i OINONORTH, forsv-o.:rschofon og ohof en for sovc0rnet 

den 5. novenber ·1952 blevet revic~orot på grundJ.nc c.,f et nf 

CI NCNORTH overfor SE.AP:C f' Tons ,::-c t for e l øb i g t forslc-.g~ Hc:cunder 

fro□sctte CINCNORTH fors lcg o□ nedskæring uf ont2llet cf "de-

stiroyors11 fro. 12 til 8 , nodens do c Ol)X'indeli (r,e tnl c1or disse 

enheders vedkonr.wnde onskc)dcrn f a stholcJ-t fr2 dt:noJr. 8 j __ clo. 

Resultatet af nævnte forhnndlingor er af CINCNORTH 

necl forsv8.rsnj_:.:i,tster'8:·in ~;odke:r:delse neddol t SHAPE ved sir::sno..l 

081243 A (novenber 19~2 ) ( :c0f . ( o) ), der or ef'te11 ful c-;·c af et 

oenoro.ndun c..f 8/ 1 1953 frons endt ned clokw..1o n-t AFI-JE/3 7/53 nre 

11o5 (DE:Ii') c,f 19/1 1953 ( r-ef~ (±'))si Det underr.,troges iovrigt 

heri, nt st7rkebehovet ikke tcGcr hensyn til udvikling ~f en 

stærk nordlig f1."".1L.e ried henblik på off.onsi.vo opo1~,1tionor~ 

./ ./ ,, / ~ 



-

-

t9, 
t ur cino~: L, D + 15 03 D + 30 oc t a c cr uå l 0~os ikko hojQa fo r 

ers-t c1 t11tn g f o r 1,.;-=,-c" i :1,n .c,dninr-:; Dv:i. ,3(.; t :::.b ,. Mu ::1·scv~ c :J nådc.m10 h e n•-· 
C" ' r::i.t, -:- ·, - - . . ) -~ . C' ~. ' 'n r•· J' r c-, I "~ ; 1 co ]r r1n nr1•:r.~ r,..; r::- ·•· r·, \"." 71 -fo.,..., 1.n p·c) :i "" aYll u UL, .LLUL•v ..i.. , / . r. J . ....1 . •_; ,_-, ••• ·; ~, ,., '- ' -' <:, . u, ,, ,.::, . •. u !J C..) ·p - · •~ -'- .,l_ J.J Ct O 0 

,,,., 4 r.; <J/,. c 'yl (1\ l. ,- r 1'' '-' ·, y u·· . .. . 
~ L · , , . '.) ;O •} J.:J - -- , ~L ·..J - ,_, i_; ,' u .. '. 

bahovot f a ~ s p8ci~l s kibc • 

dcnske onskor vodrorsn~u .; r: -·~c, 7v:, .1.·"' -l"Q>',·1,' r a'• ,.., ~•-!· v·,,.lr c,b ri'n ,·~r,c+ (._1 .• "l-:, .. ...... \. .,. __ - -t. ) c .. . . , v v __ J . }.. ,J _ _ .J ...., v oxcL 

depot - ae værkstodsskibu n.ve nf f ol gend 8 ske□~: 

/ CINCNCR'Nl U.Jq_'lirem.l S:i:.ønnei Total Ar~slåe t stan,-• 

I 
( Ope:rat:L;nnl) · B.:U.øsning•- ' 'bch)V do.:rJ. t,.m.ru,,ge 

I b E.:k/iT (oa ,, f 0 ~ ny<J enheC.cn.· 

--~------QJ - -
• 

1 
m1~«s t I ]) D+l5r•n+ ·1o 25%) P:o::i.hecl ialt 

__ (2.)_ _L;~). __ 

1 

~4) ___ 

1

. _(Jt ____ j ~l_
1

L _ _(J2_ __ ,;.,, .C.o.L ... --· 
Jagere 

F::eea,tter/P-at::..~J.l j eb.:'.idc 

UhMe 

LD 

DE/ I'CE 

8 10 . L 3 J.) l 2? (1, 3Yi".}J 

4 6 3 2 10 130C :,,. . 13C00 

9 9 9 :; J.2 650 78·.:):) 

1'/ITB/ MGB 36 45 81 100 8100 

Min eetr?gorc O 4 
45 

4 1 5 900 4500 
-:i 17 87 350 30450 

12 28 9 44 7'"1 ,, 53 JO 
Mi:nelroggo:;;o UL 9 9 2 JJ. 700 770 ) 
m:lndre patru.lj cf artøj er m:i.n PO ., ') 

\ ' ,.-
1 -~·-- J.6 

35 

9 
I 2.1 6 30 350 1050:) 

----------------- - .. ,,_ , .. ' _ , ______ _I__ - -----.------- --.. - ----· .. ---...- -~-... - -·--··--·--· ...... , . ...... . -► 

JJ"a;)5 :. 
~ ) :DE 15C0 -· 1800 tens~ PCB c a,., 700 tcna c 

De nnf0rt u n indro pat~1lj0fart0 j ar hc~ i~ko tidlige

re figuro:rot i •: NA1I' O :L'o1·0 G roqu .i :c'C:□cntu
11 

1 clo.. c1o h r..~r v c:::rot bo--

t ,-,.+ t ,.., OD t ·i'lk' YJ.,I . .. -,- .L..:.., f'o•··s·,r,..,r "' Ol) 'f"V~e·••··· 1' ; C() rl".t...,, , v nt _, .. ,,..,(( rGGv o · i.:J. 1·1 ',u U v ~.L -~ J. u , a ::.:, u , .L. •. . , .. . ,.:, l, , .. ,..,_ ,k, UJ. ,;-; 1 

hvilket ha r været a rn..:ot son et no.tiono.l t pro'blm:1c Do or inic1-

l ertid i ndf 0rt i de 1·0viuc rcc1c kl'[ , V' på for o..n l e dning c.f 

CINCNORTH under hel1 s y~1 t:LJ., at forsvaret :.1f r1c~nske kys-cfnr , ... 

vc..nc1e sko..l be t:rf'.. (~tes son ot N./'.'.J:10-nn1iggcmc1G. Det te er i over,-

onsotor:molse ner] d:::mske synsp11nktoT, oc; indfo:colse,1 2.f nævnte 

k c~t e gori c;iver en bodro r.:.u liz hod for e; n r·onlistisk, typonæs-~ 

,,/,,/ ,,/ (, 
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oJ.g p1[tc er:Ln :_; .".f ck s r:nJJ.:. 1. ~ri 3 <l e m,1.v c::n ·cndc 

No3'n:1~_:;,3 f;i:; y:d<:: (: T ;in z Jyc;r d iJ od c; ;:J I hn .. tc-1 d :.::1' undGr d e 

forc l :l.r:-;Gcrn.cl ,J fo:.'h olcl n/1. c~.J'.l.f,C :3 fo r r, c\k Tav,, t t i 1 nt · J o.s o :fo:c.-, 

s ~r fl.T .(·JOPC~G-l/iJJ··t1c: i clo utsur.. ljJ..i. c0 c1t1.. n.GJcc f 't .. \xrv·c.r1c~c ( ~·1Dnr1.J.sb. c o n .. -• 
Cl t " 1 " + ,,., "''.' ) d '\ . '-' ,. 0 , . •• r> i :, . . . ·~ ,•., ·i ) n C, . c- . ..,,.. c, ., r,., .,,.. . +-C J <.. ,, V'J ,._ ,,, .'J () ..... i:-;; t) ] :; '-• e 1:1av .:.. ...... . !. .l")V ,i .. ;; __ ,c ~}. !_Q,.1.1,,".1 \ (. .., .:_, , -_!u t i l SOS s o::.1 b o- -
:-. kv t ··1• ~ , c u ·, , ,-{' ~~o-···-~r t 0 fo·v, c•,, r ·i 11 rr <" •m1+, ,, .., ()/ I' r::1 c..., ·i--·"o·•-, ,:, -•- ;; ' 'O IJ IJ - ...,.JU '3 .! . o v c ~. :.. o · 'J O..-.Jt:J - J... ~) " 1 - -· - ·l:,,"J .l. ,.v v .. l. . . 0 . ... i i \.., • . .._ .l... , J . ►::., U cw o . 

dat t eo r i t1.ske □ål for fl ~d8na Op h y p:n5.n r: ()0' C'l', ''1l '' ' ll 0 · ·0 +n1' ·n rr 
'V ,__, - b ~ (. .... . L • .LV l.J u;; ·,J t:) y 

k er·I.) 

n ,,, L ,.., a'' 1o "1' erk encl eco nt T\ nnr1 "1:·•'r n ""PPC, ,..,·Lo11° fO J"''~,,2- ..,. .u ,, ' i, JJ C b ., ., ' C, .!.,l e.. _, _, l , (.,I, ~ ;.;;!:;~ ,.;;,-~ . L i e\,) , 

,., .L 
L., I, tj_l v e j r::;bringe f l ådc styTkc r c.f nævnt e onfe,ng indonfo::- en 

over sku e lig å rrække o En dan sk f l ådepl a n □å dn t ~CG sict o på 

C1;t til v e j o bri n0 e en s å stor de l a f onh3ndl cde s ty:rl:er so 1."1 

vil kunne sko.b e d et eft e r f o:chol c1en o s tærkefft rn 1.J.ic;o bc rcc1-

sk:.: '.b i d em ske fo. rvc.n de og u cl,soron dc en uncl er h on s yn t i J. l 2n

c1e t s ok ononj_sko □uli.ghe de r rinelig i.nchmt s i clot f wlle3 f or ~-, 

svar til s osj i det de t på r egnes 2t cuppl cring ~f di sse styr

ker sker v a d allieret hj ælp . 

I n idle :rt i d n å sovæ:rr1skormnYJ doen •- ned h envisn ing 

til d e f or NAT.Q .:::-;o;-,: . b;,J.he d forc t ngne v..nd er s occl se r vedror en-• 

de b elJ.oy o·c f or f l Eldeot yrko r r::ar:ir-ienho l ~t .lJ.r:;d c1e tilkcm d c• 3 ivne 

nulighe c1.e r fo r nt ti1ve j ebri nz e s å dnnnr:i u .YJ.de rs t r c i_; e , o.. t de r 

f or elic;::_;sJ.' betydel i ~;C:! ;:1cm i::; l 01· s ær l icr t på j n5 e r e , c sko:c t c sld.

b e og n inestryGere; lige ::.101:1 J 0t nå :på r ecneo nt t ilv c j ebrin•

c else a f c~n s k e lett e enhede r t i l operationer i i ~dr o f c.. r

v r.nd e kun fore t a ges o,f do enk el t e no.t ione r tjJ_ dækninc nf eget 

beh ov. Dett e nå eft OJ." s ovæ:rnok orn~11.:u1docn G opf c,tt o.lsc tolkes 

c1 orh0n, c..t dispositi0ne:rnc over de til r ådi r:h ecl vær endo flå --

c1csty rkor nu f or·et r1.ge s eft ur on n o j e n:fv o j nin3 c,f op;,:;:::,v orne s 

b e tydnin r:; , hvorved den s to:;.""e ub å dstruse l. n od do overso i s ke 

f orb indel s crn linie r u-tvi v l sont raå t i llægg es h0tyde l .i c; v-æ0 t -
særlic t ned h en s yn til di spositionerne over j a gere oc oskor-w 
t eski.be" De r knn dog i kke vær0 tvivl or:J., n t h e n :edomrnt ov er 

:1C'..n s k e f nrvc.n do OG dcn sk 01:1r åde lj_gol ec1e s tillæg½cs ovcror-
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dentlig stor betydning , aon da der på 

ubegrænsede muligheder for hj ælp med flådestyrker, er det v 
tigt, at den danske flådes bero ,Jsknb og værdi som krnftfnktor 
over for indledende nngreb k~n bed0mne s således, nt ydelse af 

den nodvendige hjælp ikke blot findes rimelig, nen o0 så for
delo.(;tigo 

Son konklusion ~f det foro.n frenforte nå hovedvægten, 
hvad fl ådon s ser:u:iensætn:5.ng ~:.~går, jfr. bl2.ndt nnc1et ri.f snittet 
?1 Strategisk grundlng11 , l ægges på enheder, son stro..ks ved 

krigsudbrud kr.m udvikle storst stnndscnde krnft, og sn at' såle
des sammensat, nt den forventede nllierede hjælp kQn udnyttes 
så effektivt som nulic;t i direkte so.no..rbcjde med de dr'.-nslce 
styrker - og særlig under udnyttelse af disses lok~lkendsknb 
til de særegne dc.nske farvnnde, c1. v. s. med hovedvægt på jo.ge
re, ubåde, motortorpedo- og motorkanonbåde, minelægecre og 
pntruljefartojer. 

Jllff!il 
Vedel 



Bl la.g nr" 1 t:ll tillæg nr. 
I tU Flåcleplan 1953, 

Oversigt over 
Sovjet-flåden i ,Østersøen 

J_, Flådelis t e~ 

--··--~- Skønnet 
KL.c;?.e Skibstype 1952 1956 Evt. årl. operat emærkninger 

Nybygn, klar 1956 ! __ __ ,.. .,._.,, ____ 
....- .. -.. 

s 

1Slagski be B:B 1 1 l :~ K..n egnet til 
~onH,,rer BM 1 1 l lcycalf orsvar 

r ydsere CC 9 11-17 ½--7 8-12 4 klasser 
(I 10/3 Jage:r.e DD 30-34 43 20 ,JO 2 hoved type It 

~regatter og kystjagere DE 27 43 12 30 

- - --- -i!~~;=g•r• 147 oa.160 '10 ca"90 flere typer 
5 ca.6-8 cia. 5 

FP .T··-E & !rtu.nestryge:c.e .AM 65 ca. 72 oa.4e l I n.nes 
ti 

0 

1 

J 
F 
1 

952/53 

anes 
"So 
952/53 

ti AMC 
n. AMI 

0atru.J.jebåde ~ca.95 
11 20-40 

ts.~ 
ts. 

Sandsætningsfartc:jer. LMC 
li LCI 
li AF 
li F 

178 ca.200 ea.140 flere typer 
61 ca. 80 ca..56 

I 47 ca. 55 ca,36 
125 oa.125 oa.,80 

54 l 
~ Et e tort antal . ! ;o fiakefart~jer •i 200 oa..180 

18 I mindre frå;tskill 
48 1 vil kunne anven-

I 1 des til tropp~ 
i 
I 

transport over 
I 

:,o,,;I_ .,, ____ 
I ! kortere distance 

! I 
52-60 Jbåde 75-85 21 

i li 53-57 
!impr,Ooean Patrol) 15 
Ocean Patrol,Large) 56-60 37-40, ! SG 161/ 3 li Ocean Patrol,Med.) 3(-41 26-33 18-23 
Coastal) {66 +12) l 

• 
li 157 ;o...40 110 

Endvidere findes et stort antal depot- og værkstedsskibe, skoleskibe, tendere, 
opmålingsskibe samt isbrydere. Disse vil kunne an•endes 1 lokalforsvaret samt til 
støtte for flådens operationer. 

Æ5!.1~~.2.!.. (1) Af flådestyrkerne påregnes 25-30 % ved mobilisering at være til eftersyn, 
cmbygning9 reparation eller træning m.v. (For MTB ca. 45" cg for landsætningsfartø
jer ca. 10 %)• 

(2) Den anførte ubådastyrke omfatter s!vel etyrkerne i Østersøen som i Nordh&-
vet. I 1952 anslås ca, 80 % af ovennævnte baseret i Østersoen. - Af operationsklare • 
ubåue skønnes ca. 35 ~ at kunne være pA station i patruljeomrMen, idet der dog må 
regnes med en større indsats indledningsvis samt i visse forud planlagte tilfal4e. 

Ifølge ref. (d) regnes med felgende ubådsstyrker i Østersøen, 
24 stcre ubåde - 32 middelstore ubåde - 75 sml ubåde - 20 dværgubAde. 

(3) Der må regnes med, at en del MTB i givet fald kan transportere 24-}0 JP:1,nl 
infanteri. 

(4) Ifølge r ef . (d) regn.ae med et væsentligt st~rre antal minestrygere og pa
trulje1lg_de. Til gengæld yurderes antallet af MT.B kun til 125. 

(5) Sovjetblokkens handelsskibet:mnage i Østers~en anslås til 154-193 skibe 
svarende til 586000-626000 :BRT samt 3-5 tankskibe svarende til 5000-10000 BRT. , 
Herudover rådes over. et stort antal fiskefartøjer og mindre tragtskibe, Den alminde
ligt anvendt e trawlertype vil kunne transportere ca. 100 mand eller ca. 1ro-150 ts. 
udrustning . Af egnet søtransport-materiel forefindes endvidere et stort antal flod.#~ 

.l j f, 1;ramme o ././,/. 
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2. Omtrentlis;e data for de vigtigste 

~· 
.•. ·•,.1 .... ,- ....... -

Kon-Antal 
Max.akt.rad. !Hoied-art. 

Tol'-
c::•1•

1 1- " t r elklasse 1956 Stand.ard stru.k- ped.o- Minekapa-i.J.n .. . .t.., J.;:, < .J.:- ; 

Østersøen Depl. tions- Sml/fart å.rm~ring rør citat 
fart 

.._ .... . .,.,,.,, .,., ____ 

}(~F:J ·:·:pa ;1s e:r. ski.E_ 
4-2$~ "'V} .-h cx·g,, l 3900 15.5 .... 
s-1b5inm 

.J:<';&_J:~'.1.,~j ;?;.:~~-
F.J.T,)'," C kl . 2 8550 36 3coo/20 9-180mm 6 100 

8-lOOmm 

~-: :.·F1·~x~.o~.r. r.,l J ~ e l 10000 36 5000/15 12-150mm 0 80(?) 

• C'. .. , c:, .,..:O' f t\y - .'-1 

8.100mm 

7-13 16000 32-34 10000/15 12-150mm 10 80(?) ~ i t;; _, u ... , .... .G.. • 

12-100mm 

Mo,kn.r0Y-kl o 1 7600 32 ? 6-180mm 12 ? 
8-lOOmm 

:J-:tp.;~r~. 
aFJ.ee t--type" ca.17 2400- 38 6000/15 4-6 10 ~70 

3000 130mm 
. A,.,tl~ li 26 1600- 36-38 ca3000/15 4-6 6 60-7e. 

2400 130mm 

F'.,rqgRtter cg 
k:r% ti agE:_r e 

lt\1.g 1. o--,kl . ca. 7 840 35 ? 3-lO<Anm 3 ? 

Shtc,rm-kl. " 3 480 23 ? 2-lOOmm 3 ? 

l e:x:~, tyske " 2 840 36 ? l-105mm 6 ? 
11 li li 1 600 28 ? 2-105mm 0 , ca,5e 
H " " 3 ca700 20 ? 1-2 2-3 ? 

105mm 

And:r.e klasser,he:t>-
undeT nybygninger 27 

J.1il1B 

0}0 ... t ysk type ca.26 92 38-40 ? 1-40mm 2 ? 
li 11 " 4 62 33 ? l-20mm 2 ? 

Aroe:d.lcansk type i 55 42 ? 2-20rnm 4 
ca.130 

i1n8I~ P~ygr&~ } 44 42 ? 2-20mn 2 

./././. 
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' 

:""'; ··1 ·•.)"' l·~·1·,-oe lk-~ " s Ae j _ _,_._. • . l ),.., , .t I . • ........U L 

I 
! .. . - . 1 

;t,, r: :.~u.1..i e 1iå)'J.e 
//; ··; - ~·;1·; ··;:·,: :-:··. d~ \ 

.. ~_,, ) _ .. ··: .. ::8::· 12.;0,.~~-"~.L 

A-:'l.c':te t.:ypG:r : A ) 

" \'I E ) 

• ; ~ li C ) 
n li D ) 
li ti E ) 

l i It 11· 

1: i l 1i!265 

A '"T 
• . LU:... 

Antal I 
1956 Stand.ard 

Øst ersøen! Depl. 
I - -~ ·-- ·.,., , ...... . ... .- :,,,, ' - --·--·-, ... 
I 

I 
47 95 

42 
2 (, 

125 25 

20 

18 

1.II) 100 
ti I ) 600 

)ca~6~ 710 

) i 550 
) ; 440 I 

) I 625 I 

i 
ca200! 100-300 

" so! 1(100 

- 3 -

Ken ... Tor- 7 
struk- Max"aktorad. Hoved-art. pedo- I Mineka.pa-tions- Sml/fart armering rør 

. eitet far-t i - ---

15 ? l-40mm 0 ? 
m"v. 

28 ? 2-.75mm 0 '? 

20 ? l-75mm 0 ? 
16 ? l-75mm C ? 

2 !1; ? ?-75mm 0 ? 

19 ? ? 0 ? 

24 ? 5-75mm 0 ? 

24 ? 2-105mm 0 ? 

17 ? l-105mm ~ ? 

17 ? 2-105mm 0 ? 

18 ? l-105mm 0 ? 

16 ? l-75mm 0 ? 

16-20 ? maskinsk. 0 0 
ca.10 ? li 0 8 I 



~~JVÆHN SE:01!'0\/JANTIOEN 

Kuto~'lh~"..va , don /i:J f c"tn.·u 2,l' 195.'3 " 

;mrn.fPJ2l:,:.1~~'.C2,I'.Sl'?li.T:0 .. ~, Eksemplar nr. J.Z • 
Samlet anta l blade: 3 . 1i)krrp1., nr ., 1 ;; I!1TJIN vie FCH 

'" ,. 

\I 2-1 0: ]?lVli'T 
1 1 _., ·1 2 ~ 
1 3 , . ., ·1 7 ~ 

?i 18 .. -~~217 ~ 
Il 28 -•3 21 

- . ..... _ ... ,r ,.,, ,......-,...., 

KJJ'L 
:Oicp~ 
S"':J'IC 

Hcrrrwd 1 bil ,"-C · 

T illæe nr O II 

til 

;F lJ1;_9 e_pJ;_rn_ J.22,,;L:. 

~J'5'Ils:~J2.~Jci:YJ., ~ °l?2L~S1:]55~.9. ~il!~Y.·:.n.R~.~}EE.. ci.:f f 1 j, c1 e~ 
efte r mobilisering~ 

Rof. ( 2): Flådo plan 1953 nf 12/2 1953. 

" (b): Tillæg nr .. I til 1'lådeplr:m 1953. 

1 u I ref. (b) pkt. 17-27 or fremsat en redecorolse for 

8t:.'.ncl.synligo muligh eder for væbnet angreb på Dnnmnrk r.i.od sær

ligt h enblik på de somiJ.:i.tære operntioner. I snnme ref. pkt. 

28 - 31 er nn.::; i •rnt de t nf UINCNORTH beregnede behov for flå

doaty:rke:.."' ti.l forsva r af danske fci.rvnnde snnt visse nf soværns
kormc.ndoen hertil kn;yttede koor,icntnrer~ 

I rof, ( c>,) er frcmsr.'.t for s lng til flådens frentic1ige 

S['_!:mcnr=iætning og onfc,nc under hensyntngen til det i r el'. (b) 
.'.:.ng ivno. 

2" De sov:.:Drts 'J.ngreb , som indledninc svis knn tænkes i-

værksnt c.. f Sov j et no d Do.!lmnrk, og som umiclc1elbnrt vil kunne 

udvikles omfatte r, jfr, rcf. (b): 

./ .. / ./. 



3. 

--;~ii-~00€."' 
p.S. ~~\:.' 

r-.s~' p..'f~\.. n \ 9'-:J 

. " y.,P..t'I..~ - 2 -

~ --·-
El o fremtrængen gennem Femern Bælt ned henblik på nt 

sikre egen flanke mod soen, anGribe forsvnrsstyr
kerne i Jylland i flnnke og ryg samt hindre nine
lægning i den sydlige del af bælterne og derved 
skabe mulighed for forcering af disse. 

b. fremstod mod den sydlige del nf Sundet og tilsto
dende f arvande i forbindelse med iværksættelse af 
invr,.s ionsforsog mod den sjællandske ogruppe so.mt 

Co ubåds- og nineoperationer og visse lnndsætnings
forsog fra styrker, som for krigsudbrud er sendt 
ud gennem Østersoudlobene . 

De opera tionsklare flådestyrker, som anslås til rå

dighed for Sovjet er opfort i bilag 1 til ref. (b), og den 
del af disse som af soværnsko:rnnandoeh beregnes til umiddel
bcr disposition for ovennævnte opgaver, er angivet i ref. (b) 
pkt. 19. 

Med forbehold for dispositioner, son et i påkommende 
tilfælde nærmere detail-kendskab til den somilitære situation 
måtte gore påkrævet, knn folgende beredsknbsgruppering ~f de 
flådestyrker, son vil kunne mobiliseres efter gennemforelse 
nf flådeplan 1953, anses for hensigtsmæssig, jfr. iovrigt 
rcf. (b) pkt. 9: 

a. fremskudt patrulje i Østersoen: 
7 ubåde i henhold til en efter forholdene af

pnsset torn, 

b, indenfor Sundområdet: 
2 jagere 
16 MTB/MKB 
3 minelæggere 
4 kanonbåde 
5 patruljebåde 
12 minestrycrere 

c. indenfor Bæltonrådet: 
4 jo.gere 
5 minelæeeere 
7 kanonbåde 
6 patruljebåde 
18 minestrygere ./././. 



- 3 -

d. ~~-Uf gr If?l."ti.i9JZIJ;i:-_~1s'l&~rak-onrc:1.det; 
2-3 fre gatter 
5-4 eskorte~patruljebåde 
19 1:1ine strygere 

jfr~ iovrigt ske~atisk opstilling i bilag 1. 

U{(( 
Vedel '1,f • 



:Bilag nr. 1 
til hem. tillæg II 
til flådeplan 1953. 

·----------------~-----·------r--------""I 

~~!~ ov~ 

f~t:~§2e:).._yis beredsk_q.Q?.: . 

.fI.E!lpperin_K 

af flåden 

~sområde 

'Invasicnsforsva.'"!' :-.i g 

dækning af forbindelses

linierne til ~0B. 

\ 
, 1 
I 

·Skibsfa:!'.'tsbeskyt- J .!/2 Eksempl ir nr. / J 
telse ved ~b~nR-

SåmTet a mal blade: / 

jagt,eakortering • 

-··--------------+---t---t---+--~-.---+----1'---+--+-------

l Fremsku.dt i Østersøen(tømvis) 7 

Sundområdet __ ,,,. .. __ _ 
Minelægning 

Lokalforsvar Øresund m.v~ 

n Grønsund 

2 16 I 

3 
2 3 
2 2 

I 
Flyverstøtte 
påregnes fra 
Kastrup.. V■r
løse flyve" 
pladser. 

----------------.f----t-·-1----t---t--1----1-· ---------

Ialt 2 16 3 4 5 ... 6 6 
--··--------------+-----1---t-'-·-t--1---,..--1----,--~--+--------

! I ],:--a\tområdet 

Stødstyrke 

• Minelægning i 
Lokalforsvar Storebælt og 

Små.landsfarvand 

" Lillebælt, farv~· 
det omkring Als ) 

' r.:., g syd for Fyn , 
n Aarhus Bugt 

4 
5 

2 3 

I 
!3 3 

12 i ' 

I 
I 
i 
I 
i 

' I 
I 

< 

:< I 

I 

C ' I 

< 10 '8 
I . ' 

' 

' 

I 

I ! ! ----------------~-+---f--·--+·--,1--...---------,--t---t----+-
5 11 Ia1t 

K~t~~•Skagerakområd.et 
Eskorte- o.g ubådsjagt m,vo 
M5.nest rYimin.g-

4 - 6 : -

2-3 

10 8 

5-4 
15 4 

Flyveratøtte· 
påregnes fra. , 
Karup-Skryd.i-> 
strup-Va.ndel 
-Tirstrup 
flyvepla.d.se:n 

Flyverstøtte 
påregnes bl.a. 
f'ra .Aalborg 

__ _ I:,€J.~._t ___________ + -----t----t----t--+--+-....... __...,.....__.,_~r-'--t--------- - - 2-3 5-4 15 4 ! flyveplads. 

Sum l!) 7 6 I 16 8 11 11 2-3 5-4 31 18 
1 l 1 1-0 o-,.1 ; 2 

9 ·· 12 ·l2 ; 3 . 5 34 io I 

-~-N..]_:,,]Ila.1 t eftersyn 2 1 ! 8--t---"--t-~----+-------t-
_____ lQ..?:.d.ens tal . efter f1:ådepl:) 1 ·-9. ·77-;4 

»- ) l!'orbeh(,ld med hensyn til uforudsete havariere 
En del enheder må endvidere fra tid til anden underkastes kortere maskin
eftersyn ved basis~ 

.X:Jr. ' ~,..., C,1.,..;'l-t.rt. .f--t1 ,, ___ , __ ~ ,-. - "C\..,,_,.....,_.,... ---• ..2-- - 4 _, - __ w _ _ _ , __ .J.. _ ,!1 __ , _ .t'\.. _ 


