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1320 Ions
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80,0 m
10 3 m

) ,1 m
2J.Om

ca JO knob
ca 20 kno b

Radars:
l 51k. 10 c m lu ll · og Ov('.ll a dc v,J.rS' ln9,;;,ada,
1 slk . J cm I'lop lrekvens ovclt la deva rs l,ngs ' .lda.
1 slk . J c m navigali ons rada r tmeu z anlenneri

Hovedma skin er i:
1 stil Gener a l Ele k\l. c gas turbIne il 26000 HK
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gea<
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;:' I.l unc he,e med hyt', 4 H AAPOOtJ. so måtsmlssller
l taunetter med 8 SEA SPARRQW lul lm.'al sm rssl le.
1 5111 16 mm O TO M EL AA A aut oma tka non (mod so

oq lu ll m.!lll
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FLADE NS N Y E KO RVETTE R

Flade ns nyt' korve ner af NIELS J UEL-klasscn er Cl led i det geno pbyg ningsp rogram. sum

hlcv fusrlagt med Io rsvarsfcrligcr af 19 73 og som Foruden korvetterne omfattede IO torpedobåde

a f WILLE t'. IOES-klasscJl. ~ mineskib e af LIND ORl\I EN.klasscn , inspekt ionsskibet HESK YTTERE N

ug 6 kuttere ti l patrulj etjen este i danske farvande.

Fo rud for forsvarsforliget af 19 73 var for svarets materiel præget af fremadskridende Iorfuld,

som ikke mid st tegnede mør kt fo r soværnct, Forsvarets fremtidige sammensæ tning og omfang var

imidlert id i de nne pe riod e genstand for man ge droftclscr, bl.a . i en forsvarsko mmission og i folke

ti ngets forsvarsudvalg, der ha vde et lovforslag om ænd ring af Forsvarsordni ngen til behand ling.

So m led i dro ftelscme Iremkom deb atoplæg fra Flere polit iske part ier , og cr.ef de deb attered e

spørgsmål var, om Ilådcn skulle omfatt e såkaldte ste n e enheder, Debat ten rummede mange vidt

Forskellige syn spunkter , men da for svarsforliget blev indgåe t med et solidt Flerta l i folketinget , om

Ianede det den såkaldte Flåd eplan ·82 og derm ed også sto rrc enheder, at hvilke tre skulle bygges

so m erstatning for æl dre og udslidt materiel og som supplemen t t il de to Frega tte r PEDER SKR."-~ I

og HERLUF TROLLE.

Danske farvandes kar akter gor det naturl igt at sogc nåden sam mensat af lett e overfladefart e 

je r og ubåde med vægt på udn ytt else af ar t illeri, to rped oe r, miner og missiler i ta kt isk sammen

sp il. Vej r- og sigtbarbedsforhold såvel som takt iske og tekno logiske fakt orer ge r de l imidl ert id
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ne dvendigt . at de lette og specialiserede en hed er supp leres med og stolles af storre og alsidigt ud

rustede skibe med god udholde nhed og sodygt jghed samt med stor varslingsræ kkevidde og -kapa

cit e t. En sådan sammensætning er foru d sat i nådeplanen og mul iggor en fleksibel anvendelse af

nådens enh ed er til uafbrudt overvågning, li] sikring af dansk suve ræn ite t over søterr ito riet samt i

krigstilfælde til koncentrere t og omgående ind sats mod so veer ts angr eb p å landet . Delt e ger nå
destyrk er til et vigtigt krisestvringsvær ktoj for regerin gen .

Behovet for disse enheder er i Flådeplanen forst og fremmest begru ndet med henvisning t il Dan.

mar ks marit ime posit ion og strukt ur, so m rned for er , at landets sikke rhed og in teresser kan true s di

rekt c af fremmede aktivite ter til ses . Ikke mind st w aræ awapa gt-land cncs meget kraftige opb ygning af

Fl ådestyr ker. som er gennem fort i de senere år, og d isse magters st igende akt ivite t til sos, t ræk ker de

ma rit ime ko ntu rer skarp t op. Vore nådestyrker skal foreb ygge el ler modvirke sådanne sovæns tru s

ler , som mått e kun ne opst å, og nåde ns struktur må under he nsyn til vore ressourcer tilpa sseslokale

forho ld såvel i Øste rsco mrådet som ved Groul and ug Fa-roerne.
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'K OR V ETTENS OPG AVER

Ih ' upg;m:r. eler p.ilwiler korvenen som operariv enhed i del danske sovrem o~ de rved til

IosninI-: af Flådens samh-de 0pga \'c T. danner d l' l væsenrliqstc gru ndla g fo r uddannelsen og tjene

sten ombord . Disse opgan :r o mfat ter b l.u.:

I fredst id

- Genn em delt agelse i den mari time overvågning af danske fan 'a;,dc og so tcrr irorium med

ti lst a-dende farvande at medvirk e t il konstatering af suvcrænit crskræn kclscr og varsling af

aggrcsivc handlinger samt ved afvisning af kr ænkelser at hævd e dan sk suvc rn-nitct t il sos.

\ 't'd sam arbejde med dan ske og alliered e en hede r al fremme og demonstrere flåd ens ope

rat ive: cff'cktivirct.

- Ved dclt agch ,.. i sorcdningstjcncstcn a l fremme sikkerhede n til 505.

Ved delt agelse i repræsentative arrangementer inde n ror landei s grænser al ha-vde Fl ådens

ry og rum lomme sam l i udla nde t al vise del da nske nag med ære og værdighed .

.~
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I spændingsperiode r

- Gennem intensiv overvågnin g af danske farvande og fremsk udt pat ru lje ring i Østersoen at

bidrage til at tilvejebringe bill edet af den maritime situa tion og den militære akt ivitet i

d isse områder - og derved gru nd lag for regeringens og fo rsvarschefens iværk sætt else af

bcrcdskabsCoranslalt nInge r.

- Ved operat iv indsats - om ne dvendigt - af krigsm<rssig karak te r at med virke lil:

( l) Hævde lse af danske rettigheder og ejendom i internat ionalt farvand,

(2) afvisning af overlagte krænkelser af da nsk territ orialt farvand ,

(3) forsvar af danske minelægnm gsc perauoncr, og

(·1) imod egåelsc af egen tlig angreb på dansk o mråde.

- Ved cvervågnin gs-, såvel som under ovrigc operat ione r ska l korvett en kun ne samarbejde

med Flyvevåbne ts enhe de r og alliered e mari tim e styrker samt være forb ered t på ovcrgang

til NATO-kommando.

I krigst id

Udo ver de for spænd ingspe rioder pålagte opga\'er skal korvetten:

- I t ilræ lde af angreb med kort varsel kunne optage kampen i henhold til forh oldsordren

for det militære forsvar ved angreb på landet cIler i krig samt umiddelbar t kun ne iværk

sæ tte op erat ioner i henhold ril fældende forsvarsplan er.

- Kunne samarbejde med danske en heder af alle tre værn og med a ll ierede sty rker og være

rede til at overv åge ledelsen af operat ioner t il se s samt t il at indgå under NATO- kom

mando .
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KORVETTENS KON STRUKTION

G enere lt

Korv enerne af NIE LS J l 'EL-klassen er bygget til a t drage fordel af de sæ rlige Farvan dsgeo.

grafiske forhold i sOlJmr.'idc t omkr ing Danmark. n ett e grelder således for deplacemen t. dyb gang,

mastchojdc. lunegenskube r m.ru.

Kor venerne er ko n st ruere t ril a l ku nne holde soen un der alle foreko mm ende vind- og vejr

forh old i operauon so mråderne- i Ostersoen . ind re dan ske farvande. Skagerak . Nordsøe n m.n. lig er

hl,a. ved anvendelse af stabilisato rer og gastæ t lukning kons t rue ret således. a l der o pnås Sh )TSI

mu lig sikkerhed Iur cffcktiv t ilstedevæ relse i o mrådern e, herunder for effekt iv våbenindsuts.

Sk roge ts form, der baserer sig: p:i den nugældende prak sis ved bygnin g af fre gatt er og ko r

vctt er, har d ybe V- formede scku oncr i forskibet og flade U-fam lede sekt ioner i agtt' r~)dbcl.

Fo rskib et har samtid igt knæ kspa nt for bedst mu ligt al undgå "gron r" vand på for dæ kket i

svær so.
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Det er lovrigt kende tegnend e for denne:korvcu ype, at al plads ombo rd er ud nytte t fuldt ud

ti l valgte operat ive udstyr og våbensyste mer m.v., til hove d- og hjæ lpema skineri saml t il opfyldel

se af den krævede stan dard for beboelse og ophold som råde r.

Dc vigtigste operative m m C'T grupperet på brod ækket og ho veddæ kke t med let adgang og

kom mu nikation .

Korvett en er konstru eret på grundlag af Søværnets Matc riclkommand o 's specifika t ioner ud

arbejde t af firmaet Yurrow Admi raIty Research Division i Sko tland , og bygni ngen blev på gru nd.

lag af ind ko mne t ilbud overdrage t til Aalborg Værft i December 19 75.

Søværnets specifikat ioner inde hold t meget st renge krav til såvel proje kte ringsfirma som byg 

gcværft , og opgavens losning har for begge firmaer være t en stor ud fordring.

Skibet s maksimale længde er 84 m. dets bredde 10,3 m. og det har godt 3 m dyb gående .

Deplacementet (skibe ts vægt) er ca. 1300 tons, og som fremd rivningsmaskineri har skibet en

kom binati on af gasturb ine og diesel, som giver en maksimu msfart på op mo d 30 knob , med ens

sej lads for diesel alen e kan gores me d op til ca. 20 knob. Hjælpemaskinerict udgøres af flere mo

torer, som leverer elektri sk kraf t til skibets omfattende ud styr og våbensysteme r. og der er til

st ræbt en høj grad af au tom ati sering, hl.a. for at holde besætni ngen på en forholdsvis begrænset

størrelse, 27 befalingsmæn d og 63 men ige mod gamle, væsentlig simplere og mindr e korve tters i

alt 110 mand.

Vå bensystemer

Korvett ern e af Nicis j uel-klassen er de før ste danske stø rre enheder, der fra begyndelsen"er

ud sty ret med missiler som hovedarm ering.

Surface-to -surface (SSM)

Surface-to-surface (SSM) - som ålsmissilsystemet - udgøres af to launchere (affyringsrampe r)

med hver 4 HARPOON-missiler med t ilhørende kontro lud styr .

De to laun chere er place,res på båded ækket ved skorstenen og affyrin gcn foretages fra opera·

t ionsrumme t om læ mod overfladem ål. hvis po sit ion kendes fra skibe ts egne eller fra ekstern e (an

dre skibes eller luftfartøj ers) sensorer. Når et missil er affyret , vil det selv "home" på måle t (sø

ge målet) i el forud indstillet område.
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Surfucc-to.Air (SAM)

Surface-to -Air (51\:-'1) - luf tmålsmissilsvstcmet , der udgør es af NATO SEA SPARROW mi s

siler, har en luun chcr med 8 mi ssiler placeret på agterdække t. og de to tilhorende radurs er au

bragt pii to stub muster. en på brobygningen foran t årnma sten og en agte n for skor stenen. Art ille

ri [eller missilccn tra l) med kont rolud styr finde s om læ .

SEA SPARRO,V er e t såkald t semi-aktivt " hom ing" missi l, der betyder, at målet " belyses"

af en af de to omtalte radars, hvorefte r en modtageradar med tilhorende kontrolud styr i selve

missilet dirigerer missile t mo d målet. Missilet er - i modsætning til HARPOON·mi ssilc l - således

aOw.:ngigl af skibet efter affyring.

7G mm kanon

SkiIH:L, kan on ar me ring hestfi r af en 76 mru au tom.n isk pjece (0 1'0 ~IELARA) frem stillet i

I tulicu, so m kan anve nde s båd e mod somå l som lu ftmål. Kanonen er placeret på Ionhukket ug

re t te s fra skibc ts artiller icentral via artillcrisigte og TV- udstyr over og p;i bro en, Und er

klods-hold s uod simauonc r ("dog-fights" ) rett es kan on en dir ek te fra måludpegnin gssigt e r. e t på

hver side af bro en .

SE A S f', l ll R O lL'·m in il .'f la ajfy n " !{,
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Operations- og ildledeise

I opcrat ionsrummct o mbo rd samles og bearbejdes alle oplysninger vedro rende den takti ske

situat ion i områder og farvand safsnit af interesse, modt aget fra skibets egne eller fra eksterne sen

surcr , passivt: som aktive. Fra ope rat ionsrummet vide regives de nedvendige oplysni nger og mål

d.uc t il skibets våben systemer for umiddelbar ind sats mod skibe, ny og ub åd e.

Den ne proc es kræ ver hurt ighed , hvor for operatio nsrummet er ud rustet med alle sine våben

ko ntrolpaneler umid dclbun arrangeret o mkring skibe ts co mp urerudstyr ede rakti ske kam pinforma

iionssystem. Dett e system er udstyret med henblik pil mom entant at kunne mod tage, bearbej de

og pr æsentere de data , der er ned vendige for skibsche fens beslu tning om våbeni nd suts og ledelse

af eget og underlagte enhe de r.

De modt agne bearbejdede data mod tages og præ sentere på sto re rada r- og da taskærme , de r

samt idigt er i stand lil at vise skibets pos itio n i ope rat io nsområder .

Alle supplerende oplysninger som f.eks. målenes ku rs og fart, pejlin g og afstand , suppleren

de op lysninger m.v. p ræsenteres på mindre dataskærme i næ rhe den af skibets radarb illede r.

So m et led i den moderne krigsførelse , hvor udveksling af egne oplysninger o m fjen den s po

sit ioner og bevægelser samt ordre o m våbenindsat s skal kunne a fgives momentant, er installeret

data -link, de r go r det muligt at ove rføre el overskueligt hillede af hele den tak t iske situat io n fra

skib t il skib . Det samme dat asystem muliggør indsats af skibets våbe n baseret på andre en heder

skibe, nyog ub ådes - opl ysnin ger.
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Foruden datalink er korve tt en ud rus tet med dl: normale kommunikationssystcmer for skibe

af Ircgat sto rrc lse, samt et integrere t inte rnt komm unikationssys tem - forbi ndende alle op erativt'

po sitioner i skibet og ned vendig for hun igt våbenindsat s.

Til egen vars lingstjen este er ko rvett en udst yret med 3 rad ars - en luft . og overfladevarslings

radar med an tennen p laceret på toppen af tammasten fora n for skors tene n, en radar til egentlig

ove rfladevarsling med an ten ne på platform på forkant af t årn m ast en og en navigatio nsradar med

Io antenner, på konsol på hver side af samme mast .

Øverst i tåmmastcn er ind bygge t udstyr t il passiv varsling - elek t ronisk krigsfo relsc.

Maskineri

Hovedm askineriet

Hove dmask ineriet be står af en enkelt Gener al Elec rric gasturb ine til boj fart og en enkelt

Jl.rru d ieselm ot or t il krydsfaner. Begge hovedmo tor er trækker alternativ t på skibets to skrueaks

ler gennem el fæ lles gear.

Maskinko nlrolrumm ct , herun de r havericentral. er placeret over de egen tlige maskinrum på

hoveddækker . af hvilke del For este maskinrum med gast u rbine og redukt ionsgear - se skit se - er

de t stc rste.

.~
o

D

Det agterst e maskinrum indeholder dieselmot or til krydsfart samt to hj.elpcmot or cr .
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Strcm for symn gcn

Strømfors yni ngen leveres af 3 hjæ lpemo torer i Iosbindelse med gene ratorer og med indbyg

get au tomat isk spændingsregu lering. I tilfælde af sirc msvigt træd er en nedgenerater i drift og le

vcrer spænd ing ril hl.a. ned lys og lanterner.

Kontro l og overvågning

Kontrol og overvågning af maskineriet kan foret ages ent en Fra broen [kontro l af maskin

kraft og skru estign ing) el ler fra skibets maskinkontrolrum, hvor man yderligere kontro llerer start

og stop samt om skiftning af diesel/gas tu rbine . Fjern be tjening, start og stop af visse dele af hjælpe.

maskineriet og die sclgeneratorerne find er ligeledes ste d Fru maskinkontrolru mmet. Herudover kan

hovedmaskiner iet betjeneslokuh Fra de enke lte maskinrum.

For at mind ske skibets rulninger væsent lig i hårdt vej r , er skibet forsynet med akt ive stabili-

sa to rer.

Apte ring m .v .

Korvettens plads er udnytte t fuldt ud ti l de valgte våbensys temer og maskineri saml til den

påk ræved e danske standard for beboelse og opholdsru m. De vigtig ste ope rat ive rum er gru ppe ret

på brodækket og hoveddæk ke t med let indb yr des adgang og kommunikation. Apteringen t il ski

bets besætning er indrett et pil. brodæ kke t samt o m læ med toiletter og badeforhold i umid delbar

næ rhed af de pågæ ldende personelkategoriers beboelsesområder.

Et ventilat ion s- og luf tkondit ioneringsanlæg betje ner alle bemandede rum, der desuden har

individuel varme. Særl ige vent ilat ionsen hedc r er heru dover installeret i forskellige våben- og tele ·!

ko mmunikat ionsru m.

Kabyssen er placer et midtskibs me llem kervenens caf eteria og sergemmesse. Of ficersmessen

er placeret foran herfor. En særlig op ho ldsba nje er indrett et for de n meni ge besætning over den 

nes beboelse.
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Sk ibsle de Ise n

Skib sledels en i korvetten udgøres af Chefen. Næs tkommanderen de, og skibe ts fire d ivisio ns

o fficerer: Operutionso fficercn, Våben officeren. T eknikofficeren og Fo rvaltningsoffi ceren .

Chefen har kommandoen o ver skibet , d ets ledelse og sejlads. Næ stk ommanderende er chefens

sted fortræde r og er over fur chefe n ans varlig for korvettens effek t lviter. herunde r for ko ordin an

un af dc enkelte divis ioner s virksom hed og ind sats. Divisionso fficererne er ansva rlige for de enkel

tete divi sioners områ de og er so m såda nne chefens r ådgivere inden for deres tjenesteo mråder.

Korvett en ug dets materiel ng udstyr m.v. er med ovcn nævn tc o rganisa tio n som grundlag

ind delt i cl antal sekt ione r ug om råder, som henho rer unde r divis ione rne og ledes af skibets ovrigc

o fficer er lIg bc f'alingsmu..nd .

Ko rvett ens rj enestco mrådc r, urgan isat ion 0lt d,lgligc admin isrratjve forho ld er spc cificc..ret i

korvenens "Chef- og Skjb sorganisarion sbog".

Af ber edskabs- og vagumessige grunde er besætningen udover divisionsindd elingen opdelt i

kvarte rer :

- Ko ngens hart er og Dro nningen s kvar ter , som yder ligere er underinddelt i :

- 1., 2. og 3. skif te.

ll vert be sæt n ingsmedlem (o fficerer, befal ingsmæ nd og men ige) er af ndmi nistnuive hensy n

tild elt e t skibsnummer, som refererer t il e vennæ vnte divi siou s-, kvarte rs- og skifte ind de ling.
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N av ngivning a f OLFERT FISCHER

15. Ja nuar 1980

Den IS. J anuar 1980 foretog Hans Kongelige llojhcd Prinsen på Aalb org Værft den o fficielle

navn givning af korve n en OL FERT FlSCIIF.R - den an den af flåde ns (re nye korvene r.

••
S tlliJc/ajlo /Jfli" IiCfl af IlImH·~J k ibct Ol. FE R 1"ruettru 9. ,ltd] 19 tH.
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o

OL FERT FISCH ER VABENSKJOLD

Korvett en er opkaldt efter viceadmiral J ohan Olfert Fischer. Skibsvåben et gcnbri\·cr skjolde t i

viceadmiralens storko rsvåben, tildelt ham d. 25. MAJ 1826.

Våbenskjoldets b lesonering er således to modsat vendte fant asifisk af se lv på blå bund.

Korvettens skibsvåbe n med skjolde t hvilende på et anke r hvorover er anbragt en konge kro ne,

er ud arbej det af Sovæmen Heraldiske Arbejdsgruppe på foranledning af Chefe n fo r Søværnet og

godkendt af H.M.Dronningcn d . 19 APR 1978 .
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Ad m ira l O LFERT FISCHER

C 174 7-18 29 )

Adm iral J oha n Olfer t Fischer. der har givet navn t il Sova-rne ts 2. ko rvet af NIELS J UEL·kla s

sen , er ubrydeligt kn ytt et til vor flådes store mæ rkeda g - d . 2. apri l 180 I , hvor en hård og b lod ig

ka mp mellem dans ke og engelske en hed er fand t sted ud for Kobenbavn. I vor historie ka ldt "Slaget

på Reden" - af englænderne benævnt " Th c Batt lc u f Copcnhagcn".

Olfert Fischer stammer fra en hollan dsk slægt , som i slu tningen af det 17. århundrede ud .

vand rede t il Danm ark . hvor slægten bosatte sig i Københ avn. Alt summen en Iolgc af de t på da væ

rende tidspunkt livlige handel ssamkvem. der herskede mellem Ho lland og Danmar k.

Dlrert f isehe r ble v fodt i Kobenhavn d . 4. august 17-f.7 som æld ste son af Admiral Olfe rt Vaes

Fisehe r. I hjemm el voksede sonnen op i el som and smiljo, stærkt kn yn et til flåden - i el so-officers

hj em . hvor opdragelsen var st reng sam tidig med der b lev st illet store kr av t illycligherl og p ligtfo leIse

o verfor familien kom bineret med en enkel og spartansk levevis .

Allerede som 3-årig ble v Olfe rt Fische r op fort på listen på Soo Hicerssko len som kad et, for at

begynde sin skolegang 3 år senere. På Office rsskolen blev den unge kadet undervist i navigation , reg.

ning, sk ibskonstrukt ion. art illeri og fægtnin g. Hertil skulle læres mere civilt præged e fag som reg

ning, skrivning, dans k, engelsk og frans k, Endeli g var undervisningen på Olfert Eisebers lid ne(OP

lrlevet udvidet til også at o mra ll e historie, geografi og matem at ik.

11 år gam mel kom han til 505 for Ior ste gang med orlogssk ibet "K øbenh avn " (70 ka noner) , de r

var flagskib i hans Iar's eskadr e. Året senere att er t ilbage på sko len i 3 år.
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Olfcr t Fiseher Fik hurt igt hru g for sin viden , idet Danm ark che f Svvårsk rigcn stod over for en

ny krig med Ruslarul i 1762. Flåden udru sted es og Olfer t Fisehe r kom til sos som "måneds-Iojmant"

i en alder af kun 1-1 1/ '1 år med prædikuter "m eget ung , men en af de videst avancerede i dl' akade

miske lærd omme og desuden gans ke bra t' ril søs" . Ef ter togt et blev der tid Li l forn yet uddannelse på

o fficersskolen med ud nævnelse til seco nd loj tnant Za , febru ar 1763 - kun 15 1/ 2 år gammd og sam

men med kadctkarnmera ter , der næs ten alle var betydeligt æld re.

Der fore stod nu sej lende tje neste med forskellige skibe. Fo rst med fregatten "Falster" på ovc l

sestogt i Østersoen (17fi4) for derefter at skifte udkommando Lil fregatten "Hvid e Øm" med sejlads

i no rske farvande (1 765 ). Eft er a t være blevet udnævnt til premier lojtnant i 1767 fulgt e sej lads med

fregatten "Færo" ( 1769 ) - med togt i dansk-norske farvande for in teressante og ind ho ld srige togter

t il Middel havet.

I 1769 kom Olfen Fischer således ombo rd på orlogssk ibe t " Prins Fride r ick" udru stet som

eskadrechef ens Flagskib på togt til Middelhaver. En eskad re ud sendt til a t markere Danm ark- Norges

vilje til at straffe fremmede herskere - i dette tilfæ lde Deyen af Algier, der egenhændigt havde

b rud t tidligere indgået trak tat med natio nen. Togtet kom til at være i to år. et lOgi hvor Olfert

Fiseher Cor for n e gang st iftede bekendtska b med krigens form unde r b lok ad en af Algier.

Middelhavseskadren b lev senere udv idet . Igen de ltager Ol fert Fisch er. Denne gang som næst

komm anderende på orlogsskibe t "S ejeren". I lob et af 2 år delt og han nu i spæ ndende jagter på ka

pere og egentlig kr ig i form aCbumbard em ent er af Algiers hav ne Ira susiden.

Udnævnelse til kap tajnlcjtnunt Culgte i 1773 til ses i Øster soen under den korte spæ ndingspe

riode til Sverige. Sene re med togt er til Norge Cor Middelhavet igen blev farvande t, hvor nationen

mått e sende n åden til beskyttelse mod sc rovere og kapere.

Arene 1777-178 1 blev hans Iors te år i land som midlertidig ekvipagernesler ved dok ken på 1101

men . En stilling Iwa r hans erfaringer fra den lange sotj cnestc kom Hol mens arbejde re til gode ved

Dåden s vedligeh oldelse og ny -kon struktion er.

lI an blev udn ævn t til kaptajn i 178 1 og fik sin Iorste udkommando som skibschef i 1784 Cor

fregatten " Bo rnho lm" med sejlads i danske far....unde . I 1788 blev han n agkap tajn Cor en eskadre i

Øste rsoen udruste t for - sam men med en russisk n åde styrke - at kontrollere sven ske Ilådeb evæ 

gelser. Chefen Ior de nne eskadre. kon tread miral] .C.Kriege: r skrev folgcndc o m Ol fert Fisehe r: "Kan

ikk e: noksom roses og anbefales Cor sine indsigter og den utrættelige og ufortrodn c nid og iver, med

hvilken hall stedse b åde ved dag og nat har iagttag et alt denne post vedko mmende. "

Vor nations udenri gsmini ster A,P.Bern storff forstod at ho lde Danmark uden for de mange euro

pæiske krige. der på den tid blev Cort m~llem Frankrig og England . Det blev imidlenid til mange år

på havet for fli dens o fficerer , hvor Dan mark-Norges n åde ud forte utallige esko rte-op gaver i Øster

soen. No rdsoen . Kanale n. Middelha vet og hvor der var behov for at beskytt e vor handelsflåde.

1790 b lev Ol fert Fischer che f for Blokskibet "G ro niand" ved Kobenhavns Dcfension efter næ

sten 20 år til sos. Her havde han lejlighed til at sæ tte sig ind i Kob enh;l~ns forsvar. En opgave som

han senere sk ulle bli ve ovcrsrkcmmandc rende for. d a han i 1801 skulle lede For-varet af Kobenha vn

mod den engelske nåd e.
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Ticirn Fra 1i90 li l 180 11 - su m kom munderkaptaj n - ~;I\- lIIu l i ~ l ll'd fur -I udk omm andoer fo r

han i 180n hcj sh.· s in stande r i nlllkskihl' l " Uannchm n" sum i-ho f fllr l jcfcnsion cn uf Kobenhavn.

l'cnodcm c i land mellem 1O~IC nlt.· havde været slim l' h 'ip. lge mt'Sll' r 1);,1 Ilnlll ll' ll. I lun -, sids te tu gl i

denne pe riode su m dU .' f for "Ohlcnho rg" vierc h.m s evner sli m so m alll l. l 'u lkr l .rk.III.Il-t1igl.'vin d for

hol d i Tuffclbugn-n p;i Syd a fri ka s k y ~ t fed ede hun alle lu-su-tningsm cdlcmm cr Ira sil sk ib fo r dCI gik

ned. t'u dcr om sta-ndigbcder , hvor undr e .urlog sskihl' . de r var dre vet ind p;i kYSII'Il. gi" m'd med

mand og mu s.

Slage l P;I Rede n 1801 bragte Ol ren Fisehe rs evner pil p nwc . Den va..lmcdr nc urralirct spolitik ,

lin havde !;J!tl sj stor e opgavcr på Flad en s en hede r, ha vde også hra~t ri(:dtlm lig hamle] til IalUk l.

A.1'. I1em slu rff havde [il sin dod )79 -1 mestret a l und ga krig mod Sverige u~ England. \ Iålt,t var nået

ved klog anvendelse af en stærk. Ilade ke mbineret med en smidig ud cnngspoliri k. Hilleder vendte nd

Ut'Jnstnrffs dod lig den skæ bnesvangre ku rs var l a~l . de r Forte ril de n engelske Flådes annrd l p;i Ko 

benhavn 180 !. Stridigheder op tråd te hyp pigere ug h~'pp i~t' re i Vestindien , ~ I iddelha,- et ug Den En

selske Kanal, hvor dunske orlogsm.end ko m i ka mp.

Dan mark-Norges del tagelse i Den stor e Kouliriun rene r mod England i ka mp motl Xupoleou 's

Frankrig, forte til krig. Dan marks velud rustede og kriqscunu- mde måtte fur enhver pr is ikk e falde i

Frankrigs ha-mler , England ,-algh: .u sende en sue rk (,.,kad re'l il danske Fa rrande med opgann at ncu

t ralisere vur Fl åde.

l'a engelsk side finder man Adm iral Sir Ilyde Parker med den tem peramentsfulde vuw hals

Ad miral :"\ c1sun som næ stk ommanderende over fo r kornmandor Olfert Fische r sum chef fur Kobe n

havn s So-defensicn . De dansk-nor ske enhede r "ar alene i forå ret 180 1 med d..n ru ssiske Fl åde inde

Fro sset i O st e rsoen .

Ko mm ande r Fiseher havde kom mando over hatt l."r iel TREf.\.RONER. der sammen med ndlagrc

blokskib e skulk forsvare Kobenhavn nordfra. llau criet SIXT l 'S i midten af forsvarerslinie n på Re

den var hans andet Ior t midi i linien af enhede r. de r b lev udlagt som flydende banerier for summen

med andre hloksk ihc, stykpra mme og Il åde buucricr ug t't ut al af kanonbåd e at b loker e indsejlingen

til Kobenh avn. I alt 1076 kano ner hernandet ilf 9 2;lO ma nd. Overfor modtc den engclskl." nåde med

1206 kanoner bemandet af 8.R50 mand o mbord i :\d sclII's eskad re best ående af 12 Iin ieskibc, 7 Fro

gatte r og kor vett er suppleret med b rigger, brandere ug bom be tanoj er.
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Unde r slaget . der kom til a l vare hele d agen. stod ka mpen reelt mellem 1058 engelske skibska

non er mod d anskernes omkrin g 6 30. Der var mange faldne på begge sider d ier kampens op hør med

våbe nhvile omkring kJ. 1600. So m alle bekend t - d ier at Ad miral Lo rd Nelson ha vde anm ode I

Kro nprinsen al sIOppe kampen - med signalet :

'Ti l F.ngl;rnderncs flrod ro: . d .. Dan ske!

Lo rd Nelso n har ordre ti l ;1.1 ' polTe Ul nmark. n.ir de l ikke længere gør modstand, men hvis sk)'dningcn
Io n sæ uer fr.l dansk side. e r Loni :"leba n n od t li l al = IIC ild på alle de flydende b at te rier• •bod,.., m m
har Jer sva rer dem" ,

Købtnh.1vns Red .• 2. April 180 1
signer et Nelson og Dron le.

!' 5. dansk side var 370 falde t i kampen og 66 0 mand såret . da kampen ste ppede. De engelske

tab udgjorde 254 do dc og 689 sårede. Nelson udtrykte efter kampen. a t det \ ' ,U den alvorlig ste ug

mest tvivlsom me sejr, ha n nogensinde ha vde udkæmpet. Tv ivlsom eft ersom Nelson nok opnåede at

svæ kke Flårlens slagkraft men aldrig vandt , endsige fik taget nogle priser.

Alle danske en heder havde vær et i kamp og man ge med nære lab . Teo re tike re må vurde re .

hvad der ville have være t sket , havde kro nprinsen ikk e sto ppet ka mpen på cl tid spunkt , hvo r de en

gelske linieskibe i Nclsun' s eskad re var i svære vanskeligheder. O lfe rt Fiseher havde vunde t nationens

kamp fo r livet og hans raktik og organisa tion af So fo rsvarcr beviste ha ns evn er, Olfer t Fiseher blcv

såret under kampen, I lans standerskib " Dannebrog" blev skud t til vrag og udb rændt e med tabe t af

56 dod e og 67 sårede ug savnede ud af skibets 357 mand sto re besætning.

Dc mange d ode c fte r slaget ligger begravet på I lo lmen s Kirkegård i en fæ llcsgrav under inskrip-

t ionen :
" [k raid l ror t·;r dr..laml et d . 2, Ap ril 180 1.
Medborgert"s erkjen thghed r..j sre <k m dette m inde. "

m

Olfert Fischer blev ud næ vnt til ko ntr ead miral i 1809 og i en

alder af 78 .lr avan cered e han til vicead miral - .J. ar for sin dod

1829 ,

Hele hans liv og væsen var altid præg et af hans str enge op'

dra gelse hjcmme og af al h ave tilho rt nåden fra sil G. barneår.

Unde r sin lange tje neste t il 505 havde han læ rt ro og besind ighed

og vist mod ug beslutsomhed uden hensyn ril sin egen pe rsun.

li an huskes som en ma nd a f ud p ræge t pligtfolclse og stor gom 

d ighed . So m Koben havns for svarer ud viste han stor umtan ke og

evne til klan at vurde re og fo re en by' s so fc rsvar.

I 1920 rejste Sot..Lieutcnant-Sclskabct e t smukt og værdigt

minde på ham gr.1\' ved den Tysk -Reformerte Kirke i Kobenha\"ll

- med inskript ionen:

OL FERT FISCIIER

KOUE NIIAV:':S ~ IODlGE FO RSVARER

TIL~I INDE
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Pan sersk ibet OLFERT FI SCH ER

( 1900-1938 )

O LFE RT FJSCIIER blev hyggeI på orlogsværfte t , hvor køle n blcv lagt i år 1900 - so m sos ter

sk ib til panserskibene HERLUf TR OllE og PEDER SKRA M. Godt 2 år sene re , den 3 1. ~Iaj 1905

- hejste OLFERT FISCHER for Forne gang ko mmand o og gik de refte r på pron:togt med installa ti

o nsskyd ninger og Ian prø ver iJu ni og j uli måned 1903.

'O LFERT FISCIIER

var tegne t af orlogwer f

ters konstrukr ionsko n

tor i pe rioden 1894 -95

byggende på erfaringer

fra Oådc ll5 t idligere pan

serskibe sam l er faringer

gjo rt ude i verden hl .u.

under d en kinesisk-ja

panske krig 189-1 ·9 5.

Det Iorst e skib i klassen

HER LUF TRO LlE blev

ke llagt i 1897 .

OL f ERT FISCII ER

med cl deplacement på

3 ,60 0 TS var 86 m u ng, 15,4 m bred med en dybgang p å 5 ,0 m - egentlig næ sten samme storrelse

so m nuværende skib, blot meg et br ed ere og tungere på gru nd af panseret i vand linien ( 19 cm midt

skib s og 15 cm i stæ vnen - 3 1%af skibe ts samlede vægt ),

Med en maskink raft på 4,600 I-II'. kun ne sk illet gore en fart p.i1 5,8 knob. Besæ tningen til he

manding af skihct ud gjorde 25 ·l ma nd i fredst id med yderligere 15 mand ombor d u nder krig.

AR~IERINGEN bestod af:

- 2 stk 24 cm kane ner

- 4 stk 15 cm kanoner

- IO stk 57 mm maskinka noner og

- 8 stk 37 mm rekylkanoner samt

- torpedor o r i stævnen og i br edsiden.

Byggesumm en var dengang 5_057.000 kr.
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Allerede mindre end to mån eder efte r afl evering fra orlogsvæ rfte t hle v skib et kom ma ndo skib i

so mme reskad ren med ko mrcadmir.rl Prin s Valde mar som eskadrechef.

[ ef te rå ret samme år eskort erede skibe t sammen med kr ydseren GE JSER. kon geskibet DAN 

NEBROG til Norge med den ny valgte konge af Norge, Prins Carl, der hlcv Norges konge som

Haakon VII.

O LFERT FlSCII ER sej lede me re e ller mind re uafhru dt Ira 1906 t il 19 18 ved 1. Verd ensk rigs

afslutning. Besog i udl andet fandt sted i 19 10 med bescg i 0 510 og Bergen sammen med sos lcrskil.H'·

Ile IIERI.UF T ROI .I.E og PEDER SKR AM efter fulgt af be sog i England 19 11 ved Sp ilhead i an led

ning .If Ko ng Georg V' s kro ning. Igen i 19 12 fik OL FERT f lSC II ER plads i histo rien ved a t væ re

skih c t , der samme n med PEDER SKRA~ 1 eskorterede kon geskibe t DAN NEUROG til Truvemund e,

hvor fra Ko ng Freder ik VIII 's h åre skulle brin ges bj ern til Dan mark , eft er ko ngens dod i ll.uuborg

15. ~ I :\J 1 91~ . Sidste togt t il ud land et som adm iralskib Fandt Sled 19 13 med bcsog hl .a. i Holl and.

Hch- verdenskrigen 191 4· 18 havde skibel plads i sikringsst yrken b åde i I. og 2. eskadre i hen 

heldsvis Su nde t ng Slo rebæ lt.

.-I.. /", ...Jl til.'i .",d'·'J yllulld /92 0.

Ef ter \ 'erdcm kr igcn hej sles kommando i Februar l !l ~O med starion i Lilleb ælt . hvor flårlen

skulle sikre strandhugst mod de dan ske oer ".'flcrfulgl af pos ttje neste unde r "Paaskekriscn" med Ior

skellige urohghcd cr ug generals t rej ke for a l slu tte af som "Bomholmcrbåd" i April 1!120 .

Ik' hcgiw nh cdsril,te mineller fu r Danmark i 1920 med Ge nforeningen af Sond crjyllantl hct od

fur O I.FE RT F1SCII ER u\"l'r forsd af de t d anske So ndesjvdske Kommando fra Assens til So nde r

hurg 5. :\1'lj 1920 ril a Ilosning af rlc allierede rropp ckonn ngerner efte rfulgt af eskorrc fnr ku ngeski.

betmed Kongens hesllg i Sondc rjvlhmd i j uli S a lTlIlI C ar.



2 1

Efrc rk rigs.lrcnc 19~ :::! · 3 :l uptrrt-der sk ihe l i , i l gamle joh igen - su m sko leskib i som me reskad 

ren, Il\' i, ikke som an illeri- d ier kom mandos kih. 19:!2 var in ter essant efte rsom man delt e å ~ gif)~dc

fm sog ITH"d ny om bo rd. l .nftlurtoj ct - et II ~I l -n y (Cl bombcfar toj ;.f monoplan typ en ) hh-v lo fte t

ombord ved hj.l'1p af skib e ts Iunoj sbo mmc hh-v placere ombord agten for sko rs tenen . For sogenc

var ikke vcllvkk cdc og hlcv ikke sene re gcruagct.

O/-F ER ], FJSC//EH Jo rn Im",b...nciI 19J6.

OLF ERT FISCIIER sh,d ud fra FIJdtens Iejl' for sidste g,m g unde r kommande som målskih for

bombckasmi ngsfor sog for Sova- rne t og IIæren s n}" der blev afholdt i Faxe hu gt i 1936.

I vinteren 1938 fundt ophugn ing sted i Oden se.
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OJ.FERT F/SCl/E R Hl m flludaskib for Il budt:'

H" da J. "erdnukrig ( /9 /-J·18).

l'(l1uc rskj/,n, ,. OI. FE/lT FISeJlE R v}; I' EJH: ll SK IL l.\ 1

[artojc t på llrmlb æll ht'11 1936.

•
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