
HERLUF TROllE 1978.
Brand om bord

Olieslangen sættes fast på fregatten
(foto: K.E. Haick)

Af Dan Olsen. Redigeret af Søren Nørby.

I april 1978 deltog HERLUF TROLLE i
en større øvelse i Nordsøen. Som

normalt under sådanne øvelser, skulle
der, den 28. april, fyldes olie på skibet
ved en RAS (Replenishment At Sea)
manøvre. Olien kom fra et britisk tank
skib, og selvom RAS-manøvren var en
næsten dagligdagsfortegelse under så
danne øvelser, kom mindet om denne
alligevel til at stå fasttømret i erindrin
gen hos flere af skibets besætn ings
medlemmer.
Selve RAS'en gik i gang ved halv elleve
tiden om aftenen, hvor HERLUF TROL
LE lagde sig parallelt med den britiske
tanker. Farten var 11V2 knob, og fre
gatten blev drevet frem med krydsdrift
af bagbord gasturbine og styrbord die
selanlæg.
Dan Olsen, der i 1978 var sekondløjt
nant og kampinformationsofficer (KlO)
om bord på HERLUF TROLLE, har i
forbindelse med bogen om fregatterne

PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE, sendt forfatterne en beretning om ople
velsen, der her bringes i en lettere omskrevet version.

-+
17Venneforen ingens blad marts 2010 _

Dan Olsen fortæller:
Jeg oplevede branden såteae«:
Når fregatten skulle fylde olie ved en RAS-manøvre, så var al elektronisk ud
strålinq forbudt af hensyn til brandfaren. Der måtte derfor ikke sendes med
radar eller foretages elektronisk kommunikation. Jeg havde derfor fri fra tje
neste i operationsrummet, når dette skete, og hvis jeg ikke havde post på
broen med at sejle skibet i position til oliefyldning, så havde jeg et øjebliks
fri.
Jeg havde fri den dag og gik ned i officersmessen, hvor jeg og fregattens
teknikofficer (TKO), som de eneste satte os ned og drak en kop kaffe. RAS
var mere eller mindre en rutinesag, hvorfor kun de direkte implicerede var
beskæftiget.



Fregattens daværende chef, kommandørkaptajn Johan Ruth, havde ført
HERLUF TROLLEsikkert på plads ca. 20-30 meter fra den britiske olietanker,
og vi var blevet forbundet til denne med en såkaldt spanwire, der holdt den
ca. 10 tommer store olieslange, der pumpede olie ombord i fregatten . Alt
forløb helt normalt indtil der [kl. 22.52] pludselig lød et højt dumpt brag ef
terfulgt af en voldsom rystelse. AI lys gik ud og farten gik af skibet.
Nødbelysningen tændte straks, og vi mærkede nu, at fregattens maskineri
var ophørt med at fungere. Der var helt stille bortset fra lyden af skibet, der
fortsatte gennem vandet og voldsomme råb og støj fra dækket udenfor ko
øjerne. Vi kikkede noget forundret på hinanden og inden TKO kunne nå at
rejse sig, hørte vi en person løbe ude i den lange indvendige gang umisken
deligt iført søværnets vandtætte kampuniform (benævnt "gummi Kamp
dragten"). Det var næstkommanderende, der var hastig på vej agter over. I
hans "kølvand" fulgte en umiskendelig lugt af gasolie eller som det hed i NA
TO - F75. Inden TKO havde nået at rejse sig, var næstkommanderende igen
på vej frem over fulgt igen af F75-lugten.
S§ rejste TKO sig og så på mig i det røde tusmørke "Nu mg jeg vist hellere
interessere mig lidt for mit arbejde, da mine svende i maskinrummet tilsyne
ladende har et mindre problem':
Herefter forsvandt han. Da skibet tilsyneladende hverken var ved at synke
eller på anden umiddelbart synes at være i fare, så besluttede jeg mig til at
blive i officersmessen.
Farten var efterhånden qået helt af fregatten og det var en mærkelig for
nemmelse at være til søs ombord i et krigsskib, hvor alt var stille. Ingen vi
brationer fra maskineriet, den vante lyd af ventilationen var væk og kun
nødbelysning var tændt. Imidlertid var det, der var mest mærkeligt, at der
heller ikke i officersmessen kunne høres lyde af stemmer andre steder fra i
skibet. Alle holdt tilsyneladende vejret.

Olieslangen tages ombord (foto: Fonden Peder Skram)
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Efter nogen tid begyndte der at komme andre officerer ind i messen og nu
begyndte billedet at tegne sig. Farten var som før beskrevet pludselig qået
af skibet og de høje råb og støj fra dækket var, da matrosen gennemførte en
"Emergency Breakaway Procedures" og udløste spanwiren og huggede olie
slangen over med kapøksen.
Ved kapningen af olieslangen, var alle på fordækket blevet oversprøjtet med
F75, og det var derfor næstkommanderende havde denne lugt med sig, da
han to gange passerede ude i den lange gang.
Pludselig lød TKOs stemme i ordreanlægget: 'Det er TKO. Whar haft en
mindre eksplosionsagtig brand i rum K. Branden er under kontrol. Viskal ha
ve opstartetgeneratorerne i turbinerummene for igen at have strøm om
bord, herefter vil vi se p§ de muligheder, som vi har for at komme videre,
men tag det roligt, alt er under kontrol"
Alt dette blev sagt uden en eneste sindsbevægelse, og det virkede lige præ
cist som det sikkert var tiltænkt, nemlig at mane al form for panik i jorden.
Efter nogen tid hørte vi igen TKO. 'Vi har nu dannet os et billede at situatio
nen. Rum K bliver aflukket og vi starter begge turbiner op. Generatorerne i
turbinerummene kan forsyne os med den strøm som vi har brug for til at
forlægge mod Rosyth i Skotland, som ligger nærmest for at undersøge ska
derne i rum K mere indg§ende'~

Således blev det og efter at HERLUF TROLLEhavde ligget stille i ca. en time,
blev turbinerne startet op og kursen sat mod Rosyth. Efter ca. 14 dages op
hold p~ den engelske flådebase forlagde fregatten med 25 knob på to turbi
ner til København for at blive repareret på Orlogsværftet.

Brandårsagen
Branden var opstået, da nogen havde glemt at lukke en ventil imaskinrum
4K. Derved kunne en del af den olie, der kom om bord fra den britiske tan
ker, løbe direkte ud i rum 4K, hvor den trængte ind i den dieselgenerator
(K), der producerede en del af fregattens strøm. I den varme dieselmotor
blev olie antændt, og det havde skabt en eksplosionsagtig brand i rummet.
Heldigvis fik branden kun næring fra den olie, der kom om bord, og da
olieslangen blev kappet, forsvandt olien, og branden døde derefter naturligt
ud af sig selv.

Dieselmotoren var dog helt udbrændt og det kostede efterfølgende ca.
225.000 kr. at reparere den og maskinrum 4K. Derudover var ca. fire meter
af fregattens ræling blevet ødelagt ved Emergency Breakaway Proceduren,
mens den britiske tanker var sluppet uden skader.
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