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8321 Nordkaperens sidste togt
BALTOP8 2001.

AfSoren Norbv, slud. mag,

So m led i Orlogsmuseets fortsa tte be
stræ belser på at dokumentere Sø
værnets dagligdag, deltog to af muse
ets ansatte i slutningen af maj 2001
på et togt med 5. eskadre. Ubåden
NORDKAPEREN skulle deltage i den
årlige BALTOPS -øvelse i Østersøen,
og da delle sam tidig var NORDKAPE

RENS sidste togt inden den skulle
lægges i mølpose, mente museet, at
det var oplagt at foranstalte en doku
mentation af netop dette togt.

NORDKAPERE N blev bygget på Or
logsværftet i 1968 og var således den
sidste enhed bygget på det nu heden
ga ngne værft, der endnu var i aktiv

tjeneste i 200 I. NORDKAPEREN var li
geso m søsterskibet NARHVALEN på
ca. 500 tons; 44 meter lang, 4,5 meter
bred og med en dybgang på 3,8 me
ter. Den indgik i flådens lal i 1970 og
var i 1974 den første danske ubåd ,
der neddykket krydsede Polarcirklen.

I denne artikel vil jeg berette om de
iagttagelser undertegnede og muse
umsinspektør Jakob Seerup gjorde
under togtet. Vi deltog i øvelsens før
ste lire dage, hvilket var en overfla
deforlægning fra Frederikshavn til
Gdynia i Polen. Fra Gdynia skulle
NORDKAPEREN på yder ligere 14 da
ges øvelse i den østlige del af Øster-

Kommando rum

Has kint UIA

Dykke t ank
0 9 tr i lllu n lo::

El -motor

Ge ne r3 t c t

Na rhvalen-k lassen.

I\f f a l ds kanon

o
O

Dykke t a n k
og trimt a nkTrYkl uf tfla eker

3



søen, men det var af rent prakt iske
årsager ikke muligt for os at deltage i
denne del af togtet.

Vores mål var at dokumentere dels
det daglige liv ombord, og dels hvor
dan fartøjet fungerede som arbejds
plads. Undersøgelsen foregik gen
nem både interviews, og gennem
simple iagttagelser. Båden og dens
besæ tning blev fotogra feret i funkti
on, og vi foretog lydoptagelser for at
fange stemningen ombord. Slutteligt
skulle vi holde øjnene åbne efter gen 
stande til museets nye udstill ing om
tiden efter 1945.

BALTOPS 2001
Der deltog 4 1 fartøjer i BALTOPS
200 l , herunder syv fartøjer fra den
danske flåde. "Dani sh Task Group",
der blev oprettet ved årsskiftet 2000/
Ol, var i funktion for første gang un
der BALTOPS 200 I. Denne Task
Group befandt sig fysisk ombord på
inspektionsskibet IIVI DBJØRNEN,
hvorfra den havde kommandoen ove r
de danske skibe, der deltog i øvelsen.

BALTO PS-øvelsen er en direkte fort
sættelse af de øve lser, som NATO-al
liancen under den Kolde Krig af
holdt i Østersøen . Dengang var det
en demonstration fra NATO af, at
Østersøen ikke var et lukket Warsza
wap agt-omr åde . l dag er budskab et
praktisk samarbejde med vores nye
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allierede.

Besætningen på NORDKAPEREN så
meget frem til at komme til Polen og
både se Gdynia og møde besætnin
gerne fra de andre deltagende sø
værn.

Afsejling fr a Frederikshavn
Inden vi ove rhovedet kom ombord på
NORDKA PEREN, måtte vi gennem et
længere sikkerhedskursus ved NORD
KAPERENs tekn iske officer (T KO'en).
Han gennemgik de forskell ige slags
havarier som ubåden kunne komme
ud for, og hvordan vi skulle reagere
hvis uheldet var ude . Ombord på bå
den fandtes der både redningsveste,
åndedrætshjælpere og masker, og på
"vinterhaven" (det forreste dæk) var
der placeret en redn ingsflåde, der
havde plads til hele besætningen. Det
var lidt af en op levelse at få skitseret
alle disse ulykker, lige inden vi skul
le ombord, men det var trods alt rart
at opleve, at der var tænkt på det he
le. Gennemgangen blev fuldt op af en
haveriøvelse. kort efter afsejling fra
Frederikshavn. Her skulle alle møde
på deres haveripost og teste de så
kaldte "BIBS" (Build-In-Breathing
System); åndedrætsaggregat og bril
ler, der beskytter mod gasser, kulil
te, vand m.v..

Da vi ankom til Frederikshavn var
man stadig i gang med at laste ub å-



Ladning afNORDKAPERENforegik gellllem forreste lugt'.

den til det lange togt. Der skulle ta
ges meget ombord og al ledig plads
blev udnyttet.

NORDKAPEREN var trods dens 33 år i
god stand, men skulle som følge af
forsvarsforliget i 1999 oplægges. Bå-
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den var fuldt ud opera tionsk lar. og
den var efter besæt ningens påstande
både den hurtigste (20-22 knob ned 
dykket) og mest stille af de 4 danske
ubåde i tjeneste. Grunden til at det
blev NORDKAPEREN, der skulle i møl
posen var bl.a., at forholdene for be
sætningen var bedre på de andre bå
de. Trods ubådens høje alder havde
ingen ombord forbehold overfor at
dykke i den . I fredstid måtte man ik
ke dykk e dybere end 100 m., men i
krigstid var græ nsen 250 m. Flere af
NORDKAPERENS besæ tningsmedlem
mer mente dog, at den kunne gå væ
sentligt dybere.

Besætningen skulle efter oplægnin
gen ove rgå til andre ubåde - hoved
parten til den nyindkøbte sve nske
ubåd NACKEN. Der var en de l snak
ombord om dette kommende skift, og
en del gæt på NACKENs navn, når den
overgik til dansk tjeneste. Rygterne
peged e dog alle på navnet KRON
BORG, hvilket der dog ikke var udelt
begejstring for, bl.a, fordi ingen
dansk ubåd tidligere har båret dett e
navn.

Inden afsejli ngen mønstredes besæt
ningen på kajen . Næstkommande
rende holdt en kort tale, hvor han bl.a
indskæ rpede, hvordan besætninge n
burde forholde sig under opholdet i
Polen . Han lagde især vægt på at be
sætningen sku lle passe på ikke at bli-
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ve "rullet" både i byen og i mere
mørke dele af se lve flådebasen.

Den første de l af udsejlingen foreg ik
på batterikraft. Det var en mege t be
hagelig og stille sej lads - nærm est
som at sej le med sej lskib. Der blev
sej let på batterier, indtil de var nede
på ca. 40 procents yde lse. Derefter
overgik man til dieselsej lads, til bat
terierne var genop ladet, hvorefter
man igen gik på batte rier . Det blev
gjort for at holde skibets 90 tons bat
terier i live. Besætni ngen var gene
relt glade for, at der blev sej let så
meget på batte rier, da dieselmotorer
ne både larmede, lugted e og skabte
træk i båden.

Det var vores indtryk, at arbejdskli
maet omb ord på NORDKAPEREN ikke
var præget af hård disciplin. Alle op
trådte rimeligt afslappede og allige
vel meget professionelt. Det hele gav
indtryk af, at alle kendte deres plad
ser og arbejdsrutiner til bund s, og at
der kun i meget få til fælde var behov
for, at kaptajnen udspecificerede en
ordre . Dette skulle dog ses i lyse t af.
at en overfladesejlads var meget min
dre krævende end neddykket sej lads,
og vi fik efterfølgende at vide , at un
der dykning var forholdene noget
mere disciplineret.



På NORDKAPEREN var man vant til at
have gæster ombord. Lige siden man
begyndte at snakke om at nedlægge
ub ådsv åbenet. havde Ubådseskadren
på næsten hvert togt haft journalister,
politikere , forsvarsansalle og sågar
Hendes Majestæt Dronn ingen med
ombord. Vi fand t også besætningen
meget venlig og imødekommende.

NORDKAPEREN sej lede uden torpedo
er plI delle togt. I december 2000
havde NORDKAPEREN haft en testaf
fyring, hvor øvelsestorp edoen pga. en
motorfejl eksplod erede ca, 40-60 m.
efter affyring, og da man på pågæl
dend e tidspunkt stadig arbejdede med
at forhindre en gentagel se, sejlede in
gen danske ubåde med torpedoer. I
stedet var torpedorørene fyldt til bri
stepunktet med diverse mad- og drik
kevarer. Havde rørene været fyldt
med "fisk", havde man haft store pro
blemer med at få plads til alle varer
ne. NORDKAPERENs to torpister skulle
hver dag kontrollere rørene for læka
ger o. lign ., men ellers havde de ikke
overvældende meget at lave. De ind
gik dog som en almindelig del af be
sætningen med rorvagter o. lign .
NORDKAPEREN havde kun torpedorør
i forstavnen. En interessant detalje
var, al ladni ng af torpedorørene fore
gik ved, at torpedoerne blev tage t ind
i båden via bådens to øverste torpe
dorør. Derefter skulle de bakses rundt
inde i båden, si, man kunne få dem

ind i deres respekti ve torpedorør. Det
var efter sige nde et meget hårdt ar
bejde.

Som et af de sidste søværn i verden
indførte man ved årsskiftet 2000/0 1,
af hensyn til ikke-rygerne, rygefor
bud ombord på ubådene. Delle betød
at rygere skulle op på den åbne bro,
når de ville ryge . Derfor var der ved
overfladesej lads næsten konstant for
samlet en til to rygere ud over bro
vagten og udkiggen på broen.

Under målt iderne skaffede vi i to
hold . Dette skyldes både at der kon
stant skulle være folk på vagt, men
også pladsproblemer, da der simpelt
hen ikke var plads til at alle kunne
spise samtidig. Derudover var NORD
KAPEREN kun udstyret med 18 køje r
til den 25 mands store besæ tning,
hvilket betød, at besætningen måtte
deles om køjerne. De eneste , der hav
de deres egne køjer var chefen, kok
ken og TKO'en. Generelt var der me
get lidt plads ombord , og man skulle
hele tiden passe på ikke at stå i vejen
for folk, der ville forbi. Når besæt
ningsmedlemmerne ikke var på vagt
opholdt de sig enten i deres køje eller
på broen . Det sky ldtes , at der ikke
ville være til at være ombord, hvis al
le rendte rundt mellem hinande n.
Manglen på køjer gjo rde al besætnin
gen i Gdyn ia skulle indlogeres på ho
tel. Kun vagterne skulle sove om-

7



bo rd. Dette er ko turne for ubådene,
men noget anderledes end hos resten
af søværne ts skibe. Det ville dog æn
dre sig med den nye ubåd KRON

BORG, hvor de r er køjer til hele be
sætningen.

Der var kun et toile t ombord, og man
vaskede hænder og skyllede ud i sa lt
van d. Ferskvande l blev hovedsagel igt
ku n brugt til madlavnin g. På toilettet
var der dog en pose med vådserviet
ter , så man kunne få rene hænder. ..

Der organiske skrald smides i potten il/den
"skydning" .

"Po tte n", som Wc 'e t blev kaldt, blev
"sku dt" når tanken var fuld . Normalt
blev potten sk ud t på hu ndevagten,
men var tanken fuld, kunne "skyd
ningen " fremskyndes. Sam tidig blev
alt affald ombord sorteret, og del or
ganiske blev skudt ud sammen med
"potten", mens det uorganiske blev
samlet sammen til udsmidning i Gdy
Illa .
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Efter togtets første aftensskafning var
der en ret hek tisk stemning ombord,
mens alle baksede med at få alle
madvarerne m.v. pak kel ud og stuvet
på plads. Delte tog el par limer , og
især de tomme torpedorør blev fy ldt
til bristepunktet, Overalt blev der stu
ve t ting og sager til brug på turen .
Man medbragte mad varer til alle tog
teis 18 dage. Der var lidt frost varer
ombord på HVIDBJØRNEN, som vi
sk ulle mø des med i Gdynia, men ei
lers var ubåden pakkel med mad til
25 ma nd i 18 dage. Dette betød også,
at der ville bli ve bed re og bedre plads
ombord e fterhånden som man fik
sp ist sig igennem forsyningerne.

Efter endt udpakning overgik besæt
ningen til deres vante arbejdsopga
ver, og vagtturnusser. Besætningen
stod selv for fordeli nge n af rorvagter
o. lign. om bord. Den æ ldste "udtjek
ked e" konstabel ombord sto d for den
konkrete vag tforde ling, de r dog skul
le go dke ndes af næstkommanderen
de.

Tonen mellem besæ tningen var lidt
hård . Især kokken var "prygelknabe" ,
og ton en var ikke altid lige urban .

Da mørket sænkede sig, blev lanter
nern e og den blinkende blå lygte, der
er det særl ige ubådssignal tændt. KI.
2200 blev TV'et beo rdre t slukket, og
den del af besætningen, der ikke var



på vagt gik til køjs. Der blev meget
roligt ombord på skibet, kun afbrudt
af snorkelyde fra forskellige køjer.
Kort tid efter at lanternerne blev
tændt, observeres et fartøj på nær
kollisionskurs. NORDKAPEREN måtte
derfor ændre kurs. I mange tilfælde
må ubådene ændre kurs , selv når de
egentlig har forrette n ifølge sølurts
reglerne. Fartøjerne bliver ofte over
set, ikke blot fordi de er sortmalede
og fylder lidt i synsfe ltet, men også
fordi de ikke fylder mere end en stor
speedbåd på skibenes radarskærme .

Klokken 2400 blev hundevagten pur
ret fra deres køjer. Vagtskiftet fore
gik meget stille. Søvnen blev gnedet
ud af øjnene, og personellet pakke de
stille deres køjer sammen, før de gik
til deres pladser.

I løbet af natten kom vi klar af Jyl
lands kyst, og vinden friskede op til
kuling. Det kunne føles på skibets
rulning, men da ubådens stævn lå un
der vandet, huggede skibet ikke. Det
nøjes med at rulle, hvilket gav sam
me følelse som at ligge i en kæmpe
vugge.

Kokken ombord havde en hård tjans
med vagt fjorten timer hver dag. Han
var værnepligtig og kokkeudlært . Det
var dog vores indtryk, at han ikke
havde del helt store imod at være
blevet indkaldt. Han var udlært på en

5-stjernet fransk restaurant, og måtte
tilstå, at han ikke var vant til at lave
"almindelig" mad. Derfor så han op
holdet i flåden som lidt af en udford
ring - også selv om det betød, at han
lønmæssigt var gået fra 14.000 til
blot 4000 kr. om måneden!

Maden var meget vigtig for moralen
ombord, og vi må sige , at den kom i
rigelige mængder. Flere af besæt
ningsmedlemmerne gav udtryk for, at
de ofte nøjedes med at spise to målti
der om dagen , da det jo var svært at
finde plads til at motionere ombord,
og det derfor var let at tage på under
et længere togt som dette . En ting,
der dog ikke blev sparet på var kaf
fen, som alle nød med stort velbehag
og i rigelige mængder.
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På togtets andendag begyndte både
officererne og besætn ingen at plan
lægge, hvad der skulle ske efter an
kom sten til Gdynia. Det var pla nen,
at der sku lle afholdes "åbe nt skib",
og det sku lle officererne forberede
nærmere. Blandt besætningen var der
flere, der havd e være t på biblioteket
inden afsej ling og låne "Turen går til
Polen" og "Lo nely Planet" , og der
var en stadig diskussion om, hvorn år
man skulle på sightseeing i Gdansk,
og hvad man skulle se. Det var svært
at finde et tidspunkt, hvor alle inter
ess ere de kunne komme med, da man
ge skulle på vag t, mens båden lå i
Gdyn ia. Samtidig henvendte næst
kommanderende sig til besæt ningen
med en efterlys ning af to frivill ige til
en sightseeingtur til en lokal middel
alde rbo rg, og to til en recept ion om
bord på HV tDBJØRNEN. NK gjorde
opmærksom på, at såfremt der ikke
var nogen, der meldt e sig frivilli gt,
ville man udvælge nogen til at fylde
plad serne. Det viste sig dog ikke
nødvendigt.

Efter endt middagsskafning blev der
gjort rent. Delle var teamwork, hvor
alle, der ikke var på vagt eller sov,
hjalp til. Udover rengøri ngen var der
"baksning", At "bakse II er en forkor
telse for "bakstørn" , hvilket er at va
ske op . En eller to besætningsmed
lem mer ble v i ro og mag udp eget til
at hjælpe kokken med at vaske op.

IO

Efter rengørin g mød tes 3 sergenter i
sergentmessen til lidt FUT - Fysisk
Udda nnelse og Træn ing. For at få
plads til dette blev bordet i sergent
messen fjernet, hvilket gav plads til
at en mand af ga ngen kunne ligge på
gu lvet i fuld længde.

Mens sergenterne lavede FUT blev
der på banjemessen skrællet uroer"
(karton er). Her blev vi noget ove rra
sket over at opdage , at det var en fast
tradi tion, at der und er denne aktivi
tet blev vist en såka ldt "stjernefilm"
(porno film) på tv'et i banje messen.
Præcis hvord an og hvorfor denne tra
dition var opstået kunne ingen rigtig
svare på....

Alle messerne var udstyret med tv og
video. men det var vores opleve lse , at
de ikke ble v brugt ove rvældende me
get. Delle skyldes både at tv'e t for
styrrede sovende, og at signalet kun
ne være svæ rt at fange til søs. Der var
dog en stor samling video film med,
og und ervejs ble v der tid til at se en
hel del film. Det var ski bets "ve l
færdsoffi cer ", der inden togtet havde
fået et lille budget til indkøb af nye
film til messen. Flere af NORDKAPE
RENS ældre besætn ingsmed lemmer
gav udtryk for, at de t socia le sam
værd havde været bedre i tiden før
der blev installeret video og fjernsyn
i hver messe. Dengang sad folk mere
og snakkede sammen og spillede spi l



end i dag. Del foregik dog stadig og
selv che fen gik ikke af vejen for at
deltage i et slag kort.

Der foregik løbende uddannelse af
sk ibets besæln ing undervejs til Gdy
nia. Om aftenen på andendagen blev
en ny rorgænger indkørt. Som led i
hans træn ing koblede man, uden hans
vidende, hydraulikken til roret fra,
hvilket betød, at NORDKAPEREN mi
stede styringen . Rorgæn geren skulle
så snar t han opdagede dette give mel
ding derom, og efterfølgende blev
NORDKAPEREN stoppet, mens der
blev rigget el nødror til.
Der blev givet udtryk for, at ubåds 
eskadren var præget af en stadig
mandskabsmangel. Den skyldtes bå
de , at der ofte var folk afsted til vide
reuddannelse i Norge , Sverige og
England og at mange af eskadrens
ansatte, med den høje uddannelse,
som mange af stillingerne kræver,

kunne få el job med både bedre løn
og 9-16 arbejdstider i det private er
hvervsliv. Derfor brugte chefen også
megen energi på al forklare hvad og
hvorfor, han gav de forskellige ord
rer, for på denne måde at lære fra sig.
Det var simpelthen nødvendigt, da
der hele tiden var nye folk ombord.

Undervejs i vores dokumentation af
komm andorummet opdagede vi til
vores store overraskelse, at NORDKA

PEREN, fra Søværnets Materielkom
mandos side og til besætningens sto
re moro, var blevet udstyret med
lommeregnere, der var drevet af sol
lys. Måske ikke den heldigste inve
stering til en ubåd!

NORDKr\ PEREN.~ sUel'1I i de" rolige J'ø.

l l



På togtets tredjedag begyndte der at
sprede sig en markant lugt af mand
overalt på skibet. Den vagthavende i
maskinkontrolrurnmet var skibets ba
demester. Kun når man sej lede på
dieselmotorerne var der efte rfølgende
mulighed for at lave varmt vand til
badni ng. Ville man i bad på et andet
tidspunkt kunne det kun ske i koldt
saltvand. Det var meget individuelt,
hvor meget mand skabet gik i bad.
fv!askinfolkene, der rendte rundt i
varmen fra maskinerne, forsøgte at
holde en standard med bad hver tred
je dag , mens andre ombord indrøm
mede at de godt kunne gå IO dage
uden bad. Et bad var dog som oftest
noget af det vigtigste at få overs tået,
når man kom i havn .

l maskinrummet holdt man tal på
NORDKAPERENs samlede antal snork
linger siden den indtrådte i flådens
tal. I maj 200 I var tallet 1284 og
hver gang man rundede 100, fejrede
man jubilæet. Før i tiden tog maskin
besæ tningen sig en cigar. men pga.
rygeforbudet målte man nu nøjes
med en skrå.

Om morgenen på tredjedagen blev
der foretaget en simuleret dykning til
ære for Or logsmuseets to udsendte.
Simuleringen inkluderer bl.a. et si
muleret angreb på en polsk fiskerbåd,
der dog sej ler videre uden at opdage ,
hvilken fare han havde været i. Un-
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der krig sforhold ville man dog næppe
spilde en torpedo på et så lille mål,
men som øvelsesmål var det brug
bart , og vi fik både gode billeder og
lyd af et velgennemført angreb.

Efter middagsskafningen var de r ud
be taling af penge til dagene i Gdy nia ,
hvi lket Gnisten stod for. Hvorfor det
var hans job, var der ikke rigtig no
gen, der kunne svare på - Ildet havde
bare altid været gni stens opgave" . Til
de tre dage i Gdyn ia fik besætningen
hver ca. 950 kr., udbetalt i zloty. En
af sergenterne modtog pengene med
en humoristisk kom mentar om, at der
var lige akk urat nok til en luder og en
burger... og at i Skotland kunne pen
gene række til 40 pint s og to burge
re.. .

Fred ag morgen kl. 0330 mødte vi
resten af den dan ske eskadre. der
skulle deltage i BALTOPS. De var
afsejlet en dag ener os, men havde
ikraft af deres højere fart som plan
lagt indhentet os ud for Gdyn ia.
NORDKAPEREN lagde sig sids t i ræk
ken af skibe, og samlet sej lede vi ind
til Gdynia. Under indsejlin gen havde
NORDKAPEREN lidt besvær med at
holde plad sen og der målte et par
gan ge kommanderes fuld kraft frem.
Chefen ment e, at det ikke vil være
overraske nde, hvis de andre skibe be
gynder at omtale NORDKAPEREN som
Jo -Jo'en!



Mødt" medden dunske eskadre.

Ved fuld kraft blev lugen op til broen
lukket. Del ske te for at fjerne enhver
risiko For at NORDKAPEREN sku lle la
ge vand ind via lugen, hvis skibel
pludselig t pga . den høje fart skulle
finde på al dykke.

Da vi nærmede os indsej linge n til
selve flådebasen fik vi en stedkendt
polsk officer ombord til at guide os i
havn. NORDKAPEREN lagde til ved
kaje n som det sidste af de danske
far tøjer. Der blev hurtigt ops tillet en
vag t, behørigt iklædt flot uniform.
ved landgangsbroen. hvorefter der
var generel rengøring af båden. Som
nævnt skulle der være åbenl skib om
lørdagen og søndagen. og det kræve-

de rengøring af alle områder. Del var
dog ikke alle , der deltog i rengørin
gen. Skulle alle 25 mand rende rundt
samtidig under dæk ville de, som be
skreve t. blot gå i vejen for hinanden.
så en større gruppe af besætningen
fordre v tiden på kajen med snak og
iagttagelse af de andre landes flåde
enheder, der lå i havnen.

Efter endt rengøring var der mønst
ring på kajen, hvor NK bød velkom
men til Gdynia, og Fortalte lidt om
resten af dagens begiv enheder. Han
gentog de advarsler omkring natteli
vets fristelser, som blev sagt i Frede
rikshavn . Efter en omgang "ankomst
pils" forlod de af besætningsmedlem
merne, der ikke skulle på vagt ubå
den for at forlægge til hotellet og del
eftertragtede varme bad.

Afslutning :
Det var to trætte og lettere ildelug
tende medarbejdere fra Orlogsmuse
et, der tog afsked med NORDKAPE REN

ved kajen i Gdynia. Efter endt delta
gelse i BALTOPS var det planen at
NORDKAPEREN skulle på værft og
klargøres til oplægning. Oplæ gnin
gen indebar, at en del af skibe ts ud
styr bliver taget ud, og motorerne
blev tømt for alle væsker. så de ikke
ruster.

Dereft er kan NORDKA PEREN ligge op
lagt i en del år indtil det sandsyn lig-
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Mønstring pli kajen i Gdynia .

vis bliver skrottet i forbindelse med
det næste forsvarsforlig i 2004.

Under tegnede og Jakob Seerup vil
slutteligt takke 5. Eskadre, og herun
der især den daværend e besætning på
S321 NORDKAPEREN for god behand
Ji ng og for den store oplevelse, det
var at være med på NORDKAPERENS

foreløbig sidste togt.

Jakob Seerup og undertegnede ind
samlede en række genstande, der
sammen med et par centrale fotogra
fier nu indgår i Orlogsmuseets udst il-
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Jing om ubådsvåbnet.

For yderli gere oplysninger om ubåds
våbnet vil jeg henvise til 5. Eskadres
hjemmeside på www.5eskadre.svn.
dk eller til følgende publikationer:

Bjerg , H. c.
"U-både gennem 75 år: Det danske Ubåds
våben 1909-84". Kobenhavn 1984.

Olsen, Gunnar og Storgaard, Svenn:

"Flådens skibe og futtejer 1945- 1995". Kø
benhavn, 1995.

SØren Norby. stud. mug.
Noc rby @orlogsmuseel.dk
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Boganmeldelse

Thomas de Richelieu: Jyllandsslaget / 9/6, Historiens største søs/ag.
Aschehoug 2002. / 99 sider.

For de der interesserer sig for pansrede artilleriskibe. er første verdenskri g højde
punktet. Her udkæmpede de 10 hovedm odstandere, England og Tyskland, en del
søslag, ofte mege t dramatiske, og vel at mærke stort set uden brug af "ufine"
kampmidler såsom fly og undervandsbåde. Det største af disse slag, og det ene
ste hvor de to hoved flåder mødtes , var Jyllandsslaget i 1916.

Navnet til trods er Jyllandsslaget ikke en del af dansk marinehistorie. Udover at
damperen NJ . FJORD gav anledning til at flåderne fik føling med hverandre del
tog ingen danske skibe. Den geografiske nærhed gør imidlertid de mange vrag
slaget efterlod til et attrakt ivt mål for danske dykkere. Og mens det for blot ti år
siden var forbeholdt professionelle svø mmedykkere at nå ned på de dybder der
er tale om, 40-60 meter. har udviklin gen af dykkerudstyr og -teknikker i dag
bragt vragene indenfor rækkevidde for erfarne fritidsdykkere.
Forfatterens inte resse for slaget og vragene hidrører fra en TV-udsendelse i
199 1, 75-året for slaget. Her viste den kendte danske erhvervsdykke r og maline
arkæolog Gert Normann optagelser af de vrag. man på det tidspunkt havde loka
liseret. Da det i 1999 stod klart, at de t nu var muligt for de Richelieu som cer
tificeret fritidsdykke r selv at undersøge vragene, påbegyndte han en omfa ttende
indsamling af data. primært positionsangivelser, og i årene 2000 og 200 1 organi
serede han, sammen med andre fritidsdykkere, flere ekspeditioner til Jylland s
slagets vrag.

Bogen indledes med en gennemgang af den omfattende kapru stning. der fandt
sted i årene op til udbruddet af første verdenskrig i 1914 . Der var desuden tale
om en voldsom tekni sk udvikling. hvor nye skibstyper som "all big gun" slag
skibe og ditto slagkrydsere med et slag gjorde, at hele skibsklasse r. ældre slag
skibe og panserkrydsere. pludselig måtte anses som forældende. Den tyske flåde
rustn ing, der i 1898 var startet på kejser Wilhelms initiati v, førte frem til. at
tyskerne ved krigsudbruddet besad en flåde på 14 moderne slagskibe og fem
slagkrydsere mens England havde henholdsvis 18 og ti skibe af disse klasser.
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Der var så ledes en klar o m end ikke vo ldso m kvantitativ overvægt på briti sk
side . Til gengæld skulle de t vise sig, at de lyske skibe var teknisk overlegne.
Det kunne man nok ikke vide i 19 I 4. og den tysk e kejser forbød da også straks
sine kapitalskibe at stikke til søs medmindre en sikker sej r var i udsigt. Det var
en af årsage rne til. at det store afgørende søs lag alle ventede på, først blev en
realitet i 191 6, 22 måneder efter krig sudbrudde t.

Ejier at have tilj(lj t." tie hett "yt.' slagkrydse re LUI ZV U' og DERFFLlNGER betydelig skade. blev (h."

svagt pansrede \ 't '(ClWJ INl'JNCJJJ LE ram t midtskibs af en fn tdmv ffcr da gennembrod P CIIISl 'I"l'/ og
detonerede dybt Ilede i skibet hvor unununitionsntugasinet eksploderede. Skibet brækkede midt
over og .1"C1Ilk i "'bet affå minutter. KII1l seks af besætningens 1026 ntand blev bjergl.'I. unzov»
skader wlr sti omfattende. (Il skibctnuute opgives w/der refræ!m efter slaget (Red) .

De Richelieu beskriver udførli gt de begrænsede flådeaktioner. der trods alt fandt
sted i Nordsøen i 1914 og 19 15, og naturligvi s se lve Jyl landsslaget. der, skønt
br iterne mi stede hele tre slagkrydse re. INDEFATIGABLE ( 19 1I ), QUEEN MA RY
( 19 13) og INVtNCIBLE (1908), alle ved voldsomme interne eksplosioner, der
kostede stort set alle ombordværende livet. må betegnes som en briti sk sej r. Del
endte nem lig med at den tyske Hoch seefloUe tog flugten for ikke al vise sig mere
i resten af kr igen.
I all blev 14 enge lske og I I tyske sk ibe sænket under slage t. Vragene af seks
engelske og lire tyske skibe er lok aliseret og identi ficeret. Det drejer sig hoved
sagelig om de største af skibene. alle de tre engelske slagkrydsere og den ene ty-
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ske slagkrydser. LOTZOW( 19 15). der blev sænket af sin egen besætning, er fun
det. Ligeså vragene af to af de tre enge lske panserkrydsere der gik tabt, DEFEN
CE (1908) og BLACK PRINCE ( 1906), og det tyske slags kib, POMMERN ( 1904) ,
Derim od kniber det med at finde vragene af de mange mindre skibe. destroyere
og torp edobåde, der også må ligge i området.
Bogen give r udførlige beskrivelser af de fundne vrag, men når det gælder billed
materi alet lades læseren i stikken. De få gengivelser af samtidige fotos er små
og kornede. og med hensyn til vrag fotos spises læserne af med et par nærb illeder
af kanonmundingerog noget løs ammunition. Her ville visualiseringer, som de
kendes fra TITANIC- og BISMARCK-littera turen. have forhøjet boge ns værd i bety
deligt. Et par faktuelle fejl skal også påpeges. På side 18 hævdes det, at slagski
bet DREADNOUGIIT's panser var "reduceret fra Il til 6,5 tomm er" . Ifølge den lit
teratur jeg kende r. bestod sidebeskyttelsen på DREADNOUGHT af Il tommer tykt
KC panser. Hvorvidt årsagen til den omstridte "anden eksplosio n" i forbindelse
med torpederingen af lineren LUSITANIA skulle have været tilstedeværelse af am
munition i lasten "er et endnu ubesvaret spørgsm ål" (side 49). må også anfægtes.
Netop dykkerundersøgelser foretaget inden for de senes te år, har nem lig godt
gjo rt. at årsagen var al kulstav. der hvi rvledes op af torpedoanslaget mod skibets
næsten tomme kulka sser, eksploderede og rev hele skibssiden op under vandlini
en. End el ig hævdes det på side 146 , at slagkrydseren INVINCIBLE var "supermo
derne". Tvært imod. den var ikke blot briternes men verdens ælds te slagkry dser.
"the mother ol' them all" !

Men det er småting. So m helhed virker bogen vel-resea rched, den er velskrevet
og kan anbefales. Forfatteren agter fremover, udover at forsøge at finde flere
vrag, at fortsætte undersøgelserne af specielt vrage t af INVINClBLE samt af
panserkrydseren DEFENCE. der som et af de få står kølret på havbunden . Held og
lykk e med det. Med et forbedret billedmater iale: Bedre udnyttelse af samtid ige
fotos (de findesl) og tilføjelse af de ovennævnte visual iseringer, burde en frem
tidig udgivelse på engelsk være oplagt !

Niel s M. Probst
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Skæbnen for flådens enheder efter
sænkning den 29. august 1943.

Art illeriskibet PEDER SKRAM sænket ved Mastekranen.

BilIcdprojekt fra O rl ogsm useets
og Friheds muse ets sa mlinge r

I dagene og ugerne efter flådens sænk
ning den 29. august 19-13 tog bl.a. Or
logsværftets ansatte en stor mængde
bill eder af de sænkede danske sk ibe.
Fotografier. der både viser de sænkede
sk ibe. og tyskernes bestræbel ser på at
hæve dem . Samtidig nedskreven af or
logsværftets ansatte. Anton Jacobsen .
en kort beskrivelse af de tyske bestræ
belser med at hæve og reparere skibe-
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ne. Tyskerne kastede sig med stor
energ i over arbejdet. og allerede to
måneder efter midens sænkning var
hovedparten af de 32 sænkede skibe
blevet hævet. Femten af skibene endte
i en eller ande n form for tjene ste i den
tyske flåde.

Via Walter Hagen an-Poulsen . Søvær
nets Fototjeneste. fik jeg i sommeren
2002 en kopi af Anton Jacobsens liste.
og efter gennemlæsning fik jeg den
ide' . at sammenkøre listen med Orlogs-



museets og Frihedsmuseets samling af
fotografier fra 29. august og tiden der
efter. Det var et stort projekt, med
mange billeder, og af rent tekniske år
sager lod det sig bedst og lettest gøre
som en hjemm eside på Intem ettet. Her
kan de mange billeder for første gang
ses sammen, og man kan nu se en ræk
ke af de sænkede skibe fra næsten en
hver vinkel.

Bevogtningsfartøjet Hl'AUW SSEN bh'!' hævet
(k il / 7/ 10. Koten knækkede og den blev sal på
land.

Orlogs museet indbyder derfor, i sam
arbejde med Johnny Balsved og www.
navalhi story.d k, alle interesserede til,
på Internetadressen www .navalhisto
ry.dk/29august.htm , at kigge på de
over et hundrede billeder. Som en lille
eks tra finesse ligger billederne også
som et slides how, hvor man uden at

røre en finger får billedeme serveret et
ener et. Dette kræver dog enten en
hurtig internetforbindelse eller en
smule tålmod ighed før showet starter.

II
I'

"I

Ubåden HAl'FRUEN. H Il' I't'T Jel/ S/ IO.

På grund af de mange billeder, kan det
indebære en smule ventetid for folk,
der går på Internettet via et modem at
besøge siden. Dette vil givet genere
nogle af brugerne. men vi har valgt at
være ambitiøse. Vores klare ønske er,
at lave en losning, hvor billederne var
af et an tal og en kva litet, så brugerne
får et godt indb lik i. hvordan de sænk
ede skibe så ud efter den 29. august og
de bestræbelser , som tyske rne gjorde
for at hæve dem .

Komm en tarer, tilføjelser, rettelser
m.v. er som altid meget

velkomment.

På Orlogsmuseets vegne:

Søren Nørby, stud. mag .
Noerby@orlogsmuseet.dk
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Der indkaldes herved til generalforsamling ing. ved tægterne
i Orlogsmuseet s Modelbyggerlaug

Torsdag den 3. april 2003 kl. 19.00 i Orlogsmuseet

Dagso rden ifølge vedtægterne:

I) Valg af dirigent
2) Formandsberetning
3) Regn skabsaflæggelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyre lse og revi sor
7) Eventu elt

Resterende arrangementer i vinte rsæsonen 2002 • 2003

Torsdag de n 6. mar ts 2003 kl. 19.011
Foredrag vi Poul Beck: om "Holmen 68".
Foredrag vi Ole Lisberg Jensen : Nyere danske krigsskibe i per ioden 1864 til 19211.

Tors dag den 3. april 2003 kl. 19.1111
Generalforsamling.
Foredrag vi Søren Nørby : "Den danske flåde i tiden op til 29. august 1943 ".

T IRSDAGSTRÆF. AL LE TIRSDAGE
KL. 19.00 TI L 2I.311 FREM TI L 29. AP RIL 21103.

Medlemmer af l\larinchistorisk Selska b Cf. so m altid , velkomne til alle vores
arrangementer .

2 udst illinge r i dette forå r .
I sidste sæson arrangerede vi på opfordring en udstil ling på Gladsaxe Bibliotek. og da
denne blev en succes. fortsæt ter vi i dette for år med udstillinger på endnu to biblioteker.
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Fra 19. februar til 8. marts udstilles på Birkerød Bibli otek. Stationsvej 38, og fra 3 1.
marts til 19. april kan modeller. fittings. værktøj . tegninger og billeder ses på Gentofte
Hovedbibliotek på Airnanns Alle.
Har du lyst til at deltage med nogle af di ne arbejder på disse udstilli nger bedes du kon
takte mig.

Per Jessen

Opmålingsopgave for Orlogsmusect.
Hver tirsdag afte n siden efteråre t er en gruppe mode lbyggere mødte s på museet for at
op måle en af de "ukendte" modeller i museets samlinger. Modellen er en konstru ktions
model af el skib fra perioden me llem 1750 og 1815. Det har aldrig være t mu ligt al sætte
et nav n på skibet. og modellen viser spor af flere ombygninge r fra forskellige tidsperi
oder. Mogens Anthon, som for tiden arbejder for museet . har lagt et stort arbejde i a l

identificere modellen. og del nærmeste han har kunnet komme det, er, al del må være en
model af e l æ ldre , muligvis svensk. 60 kanoners linieskib. som ma n har ændre t for at
vise mere moderne byggemetoder. mu ligvis skulle mode llen vise nogle af de nyindret
ninger, som findes på bygn ing nr. 88 på Ny holm, et af de skibe, som englæ nderne øde
lagde i 1807.
Da der ikke linde s tegning af modelle n, vil op mål ing og teg ning kunne være med til at
lose gåden om den værdifulde ga mle mode l. Flere hold er i gang med arbej det. så ledes.
at der opmåles. tegnes spanterids , opstalt og vand linier sa mtidig . Deltagern e i projektet
kommer på denne måde virkelig ind i detaljerne i skibets konstruktion samtidig med at
de lærer at udføre og tilrettelægge et fuldstændigt teg nings sæt . Det er håbet. at vi i lobet
af denne og næste sæson kan færd iggøre opmålingen og tegnearbejdet og aflevere et
ko mplet sæt tegn inger. som skulle være en hj ælp til at Iose mysterie t om de n ukendte
model.

Bøger og tegnin ger.
En del af laugets nye medlemmer har muligvis ikke kendskab til de bøger og teg ninger.
specielt tilrette lagt for modelbyggere. som vi igenn em årene har udgivet. Derfor bringer
vi her e n liste over disse :

Teg ninger og byggevejledning til en fran sk skonnert "La Jacinte"
Tegninger til en engelsk skonnert "Birbice"
Lærebog i træ skibsbygning
Modelbyggerh åndbogen

75 kr.
50 kr.
75 kr.

150 kr.

Endv idere råder lauget over et større anta l tegninger til danske og udenlandske, ældre og
nyere krigs- og handelsskibe .
Nærmere op lysninge r få ved hen vendelse til Per Jessen tl f. 45 81 69 15.
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Medlemsliste og kontingent.
Nye medlemslister og girokort til indbetaling af kontingent for 2003-2004 blev udsend t
i januar måned. Fristen for indbetaling af kontingent er nu overskredet. og har du endnu
ikke fået foretaget denne indbetaling bedes du gøre det snarest, Har du ikke modtaget
forsendel sen el ler har der været andre uregelmæssighed er bedes du kont akte Per Jessen .

Modelbyggerlaugets egen montre.

,.A
K

e:::J .,.

••

Christian Lernee, som er arkitekt . viser i den ene af vore montre 2 arbejd smodeller. han
har fremstillet i forbindelse med et forskningsprojekt på Nat ionalmuseets Marin arkæolo
giske Forskningscenter i Roskilde. Projektet havde til opgave at opmåle og registrere
fund, der blev gjort i forbinde lse med udgravninge rne på B&W grunden på Chris tians
havn . Grunden er beliggende ved siden af Christianskirken ud mod havnen. her har der
på Chr. IVs lid været el havnebassin kaldet Grø nnegaa rd Havn.
I og omkring det gamle havnebassin fandte s j alt 8 skibsvrag. hvoraf de to modeller er
henho ldsvis B&W 4 og B&W 5. Det første er bygget i frisisk område eller Sønderjy lland
omkring 1595 og sank i havnen i 1620erne . Det andet er et stort skib bygget i Holland
1628-30 og ombygget ca , 1644. Mellem 1725 og 1750 blev skibet grund sat i Grønne
gaard Havn. hvor skroge t kunn e genanvendes som fundam ent til en kran og brudbænk.
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Uds tillinge n "To generationer til søs" fortæller om Sigfred Poulsen, so m kom til ses i
1880 og som efter den obligato riske læretid i forskellige småskibe tog på langfan med
de store klippere rundt Kap Horn. Efter de spændende år med vindjammere slog han sig
ned

"

som skibsfører og fisker på Lolland. Hans eve ntyrlige liv er illustreret gennem billeder,
søfartsbøger, skibspapirer og værktøj . Sigfreds søn, Robert Poulsen, kom også tidligt til
søs, men nu var tiden mere til damp - og motorskibe, og det blev til mange lange rejser,
bland t andet utallige rundinger af Kap Horn. Robert sej lede for de Allierede under 2.
Verdenskrig, og efter disse belastende år valgte han nogle år efte r krigen at finde et mere
fredeligt erhverv i land. Tiden til ses og i krigstjeneste er illustreret med papirer og fotos.
Montren indeholder også 4 modeller af typiske danske sej lskibe fra omkring 1900. Mo
dellerne er bygget af Robert Poulsen .

Holmen 68
Som bekendt er projektet udvidet til at omfatte næsten hele Holmen fra Værftsbrovagten
ved Prinsessegade til flagbastionen Sixt us. I den anledning ser byggegruppen frem til,
at det bliver muligt for museet at indkøbe og opstille den endelige montre på 3 x 6 meter,
hvilket er nødvendig for at rumme museets hidtil største diorama. Selvom det endnu ikke
er muligt at se dem opstillet. er flere af gruppens medlemmer allerede i gang med at byg-
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ge de første byg ninger på Nyholrn , hvoraf fore lohig Spantcloftsbygni ngcn fra 1743 og
GI. østre Tak keladshus fru 1729 og ISO I er færdige. mede ns Mastek ranen og Hovedvag
ten er sat i arbejde. Udvidelsen af diorarnaet betyder også, at antallet af skibe skal øges
til ca, -lO for at vise et realistisk billede af fl åden og Holmen i slutningen af 60'eme. Det
er en mulighed og udfordring , der glæd er Modelbyggerlauget og bygg egruppen. ikke
mindst. fordi der er tale om hele repertoiret af flådens skibe fra fregatterne af Peder
Skram-klassen til de små FLS-både . d.v.s. de slæbebåde og færge både. der var knyttet
til Holmen og Orlogsværftet Færdiggørel sen af Dokøen og Frederiksholm skrider også
frem . Det drejer sig om vejbaner, græsarealer. træe r og kaj siderne. - et arbejde der typisk
udføres på hele lørdage og søndage. hvorved museets gæs ter får mulighed for at følge
arbej det og snakke med modelbyggeme.

Arbejdet med de første skibsmodeller Cl' gået i gang. Fore løbig er en u-båd af Narhvalen
klassen og to u-både af Delfin-kl assen færdige. Herudover arbejdes der med en helmadel
og to vand liniemodeller af patruljebådene af Daphne-klasse n, hvoraf helmad ellen vise r
fartøje t under bygning påOrlogsværftets byggebcdding. Vandliniemode ller af gas-tur
binebådene af Sø løven-klassen er også sat i gang. ligesom der også er påbegyndt bygning
af flere af de små FLS-både saml af en korvel af Triton-klassen, el fiskeriin spektionsskib
af Hvidbjornen-k lassen , en mine stryger af Sund-klassen og en minelægger af Falster
klassen. Endelig Cl' arbejdet med Orlogsvæ rftets 3 flyded okke i fuld gang . - alt sammen
i størrelsesforhold I:250. Som bekendt havd e del daværende Fyr- og Vagervæsen også
hjem sted på Hol men. hvorfor de t første af væsenets skibe også er ved at være færdig.

Som man ser, er en de l af de mange miniatureskibsmodeller under bygning. Søværnets
Materie lkommando har stillet det nødvendige tegn ingsm ateri ale til rådig hed. ligesom
byggegruppe n er ved at opbygge en erfaring omkri ng bygning af miniaturemo deller. som
kun kan betegnes som CIl af de virkelig spændende og udfo rdrende famler for modelbyg
ning. Netop fordi der Cl' tale om miniaturcmodcllcr, er det ikke nødv endigt at råde over
større værkstedsfacilitclcr. Men udfordringen og processen er den samme og indeholder
hele spektret af fascinat ion. de taljering, farve sætning og glæden ved skabelse af den be
snærende illusion ved hjælp af træ, tråd. malin g og gode tegninger . Byggegruppen er i
fuld gang med at udvikle forme r for skibsgelændere. farve sæt ning og skrognumre med
den rette deta ljeringsgrad. farve nuance rn.v.. Stenet af et god t tegnin gsmat eria le foler
gruppen sig godt rustet til at støtte og hjælpe nye folk. der har lyst til at prove kræfter
med rniniaturemodellerncs forunderlige verden.

I hele vinterperioden kan man komm e i kont akt med med os hver tirsd ag aften på 01'
leg sm useet mellem kl. 19 og 2 1 eller ved telefonisk henvendelse ril Poul Beck, tlf. 43
90 33 29.

Pou l H. Beck


