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PÅ :"ARKOJAGT I DET CARIBISKE HAV
KORVETTEN I'ETER TORDE:"SKIOLDS TOGT

FORÅRET 2001

Af Cand.mag. Seren ~ørb~'

Center for 'tiIitærhi!ltude. Forsvarsakademtet

l begyndelsen afnovember 2000 blev de l
besluttet. at korvetren Peter Tonlenskield
skulle deltage i STANAVFORLANT
(SN FL) WESTLANT i perioden fra 5.
januar til 15. april 200 1. Beslutningen
blev taget relativt kort tid før korvetten
sku lle være klar til afsej ling, men da
[ b L'I' Icrde nskiold stod foran at skulle
ove rgå til noglestatus de n 1. maj . når
Olfert Fisehe r hej ste komm ando efter
midlifcupdatc. så var der nu eller aldri g
for Peter Tordenskield.

Det var ikke [oml' gang. at korvenerne
deltog i STA-:\r\VFORLANT. men denne
deltagelse var anderledes. idet SNFL
\\.'EST L/\ NT sku lle foreg å i det
Ca ribiske l lav. og indebar udover de
almindelige øvelser to elementer. som
hverken Peter Iordenskiotd eller sovær
net havde megen erfaring med. Efter
Murens fald i november 1989 var den
militære trussel fra warszawa-pagtcn for
svundet og med den mange af de hidtidi
ge militære opgaver for NATOs styrker,
Det gav plads til at bruge de militære
værkrejer til det. som amerikanerne endte
med al kalde Military Op erations Othcr
Thau War (MOOTW ).

MODT \V om fatten de. som navnet anty
der. alle operationer, der ikke var klassisk
krig. og kunne groft inddeles i tre katego
rier: Maritimt' Int erdlctlou Opera tions
(M IO) , None o mb atan t Evac uat lon
Operations (NEO ) og Humanitnrian
Aid O perat ions (11:\0). Den første type
operati oner havde søværnet • og 2.
Eskadre i særdeleshed - allerede mange
og: gode erfaringer med fra indsars en i
den Persiske Go lf 1990-1 99 1 og i

Candmag. Sm'l'f1 I'rhy. Cell/~r for
,\ f iIUll'rh i \·lo r i l'. For \~lr~l1l{l1dt:mjel

Ad riate rhavet 1993- 1996. men de to
andre opgaver var nye. :--:EO-operation er
var eva kue ring af civile statsbo rgere.
diplom ater og/eller ;\GO'er fra steder.
hvor borgerkrig eller andre former for
kaos udgjorde en trussel mod disse. mens
IIAO-operationer var humanitære ope ra
tioner. der enten ble.... ud ført i forbindelse
med naturkatastrofer eller hvor borger
krig, etnisk udrensning el ler lign. kræve 
de en interven tion to r f.eks. at etablere
flygtningelejre . Fælles for de to sidste
type r operationer var, af de med stor
sandsynlighed ville finde sted i områder.
hvor den civile infrastruktur samt opret
holdelsen af lov og orden m.v, var brudt
sammen. Her havde militære enhede r den
fordel. at de kunne rykke ud med kort
varsel og med professionelle folk. der 
hvis det skulle vise sig nødvendigt - var
udru stet s<'I de kunne bruge den nedven
dige magt for at gennemføre de pålagte
opgaver.
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Da op mod 90 % af verdens befolkning
bor inden for 100 km afkysten var fl åde
enheder Cl centralt led i MOOTW-doktri
ncn. Den øvelse, som Peter Tordenskiold
og resten af SNFL WESTLANT·slyrken
skulle deltage i, var en HAO -operation,
hvor scenariet var, at den caribiske ø
Curacao var bleve t raml af en tropisk
orkan, der havde øde lagt øens infrastruk
tur og gjort mange mennesker hjemløse.
WEST LANT-slyrken skulle derfor være
parat til både at yde lægehjælp, s ikre rent
vand og bistå med genopbygningen af
øens infrastruktur.

Korvettens besætning havde brug t de to
måned er op til udsendelsen på bl.a. inten
sivt at træ ne disse nye opgaver og tog
kort før af.sejlingen fra Korsør en 34
kubikmeter container med nødhjælp 
feltkø kken. generatorer, telte. toiletter.
feltsenge osv. fra Beredskabsstyrelsen 
om bord . Grej et blev stuvet ned i agterste
containerposition. hvor halvdelen af kor
vettens Sea Sparrow-missi lcr norrnalt var
placeret.

Udover MOOTW-øvelsen skulle SNFL
WESTLANT-styrken også deltage i en
anii-na rkotik a-smu gfingsopcratio n, rettet
mod sydamerikanske narkokartelle rs
smugling af store mængder narkotika til
USA ..

Umiddelbart før afsej lingen fik korvetten
2 1 nye værnepligtige om bord. De skulle
oprinde ligt først have mødt om bord den
l l . jan uar. men på grund af togtets karak
ter blev udskiftningen flyttet og endte
med at finde sted blot tre timer før kor-

venen forlod Flådestation Korsør. Der
ved sparede søværnet en del penge til fly
billetter, hvis de 21 mand skulle have
været udskiftet undervejs, men samtidig
var flere af de nye værnepligtige ikke
færdiguddannet, hvilket indledningsvis
gav en række udfordringer. Ved ankom
sten til Caribien 16 dage sene re var alle
imidle rtid fuldt uddannet til de funkt io
ner, som de skulle varetage under togtet.

Peter Tordenskield afsejlede fra Flåde
station Korsør den 5. januar, hvor mange
af besætningens pårørende var mødt ITem
for at tage afsked. Fra Korsør gik det
gennem Kielerkanalen og den Engelske
Kanal ud i Biscayen, hvor de nytilkomne
værnepligtige fik de første erfaringe r
med søsyge. På vej videre mod Azorerne.
hvor korvetten skulle tanke, mødte man
den tyske fregat Rheinland-Phalz , den

. britiske Westm inis ter, den hollandske Van
Speik og den spans ke Victoria, der alle
også skulle deltage i SNFL WESTLANT.
De følgende dage gennemførte skibene,
under ledelse af westminisier, en lang
række øvelser, mens de med 14 knob stod
mod vest.

På den anden side af Azore rne stødte det
canad iske forsyningsskib Proserver og
det amerikanske am f ibieskib Tortugo sig
til styrken, og derved var STANAVFOR
LANT samlet. Korvetten var som sæd
vanlig den minds te enhed i styrken.

De 2400 sømil over Atlanten blev også
brugt på uddannelse og vedligeholdelse
samt maling af skibet, så det fremstod så
flot som muligt, da man den 20. januar

I Søværnets overvejelser om korvettens deltagelse i SNFL WEsnANT spillede del også ind,
m lier var en klar værdi i at sende et orlogsskib tU det solbeskinnede Caribien. håde for kor
veltens besætning og i forb indelse med hvervning afnyt mandskab til søværnet . Peter
Tordenskield m r på dette tidspunkt Danmarks bidrag til NATOs Immediale Reaction Force
(/RF) og deltagelsen i WESTLANT-øvelsen var et centrall/ed i t orveuens opretholdeise af
del nødvendige niveaufor at kunne deltage i NATO\· lRF-styrke. Her ses korvet/en udfor
Curacao, hvo r temperaturen i f ebruar 1001 iii en smule over, hvad den da var i Danmark...
(Forsvarets Biblioteks arkiv)
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lagde til ved Rcosevelt Roads. den ame
rikanske fl ådebuse på Puerto Rico.

De 97 mand om bord i Peter Tordenskiotd
fik i de følgende fire da ge lejlighed til at
nyde basen og de varme omgivelser så
meget som tjenesten tillod. At livet om
bord i korvene n ikke kun var hårdt arbej 
de . .... iser følgende citat fra det "postkort".
som besætningen sendte til de pårørende
hjemme i Dan mark: " D. 22 JA N del/og 45
mand ; en tllY, hvor man med sejlskib sej
h-de til e'l lille ø. hvor s IIO/Mi/lK kunne
(.I\'e..... Forestil j er ar glide stiile ~e/lnem det
azurblå vand og lande pli en so lbeskinnet
sirund med palmerne vej ende for den tene
bri.\'e! E/kr en [ortrinlig b/~ffi.'! fortsatte
luren ti! el koralrev og den cgcflfligc
,wlUrWnK-op'(' ~'els e. Det vm' [anrastislc
.\'III/lk!, Da var el mylder af eksotiske fisk
i alle f aner ug størrelser: J'I,- dog ikke
større end ca l6 m, s'å selvom en afdeltu
gerne blev nappet i kinden, var der ikke
fare påfærde. forudsat at man ikke kom
alt f or tæt på korallerne, som kunne være
knivskarpt': ' Turen blev gentaget den 24 .
januar, så de der havde været på vag t den
22. fik muligheden for også at komme af
sted.

Som noget ganske nyt blev postkortet
sendt hjem via korvettens nye internet
forbindelse. hvor man en gang om dagen
kunn e hente og sende ma ils via skibets
satellit forbindelse.

Den 23 . januar afholdtes "Sl\FL Olym
piad": et arrangement, der skulle skabe
sammenhold på tværs af skibene i styr
kcn. Iler stillede alle de de ltagende enhe
der hold til en række idrætsgrene, inden
arrangementet blev a fslutte t med en stor
omgang barbecue på strande n. Sportsligt
klarede korvetten sig - i forho ld til sin
størrelse - fint. og: besatte en hæderfuld
næstsidste plads. Olympiaden blev under
resten af øvelsen fulgt af den s åkald te
"cross-pclling", hvor et par besætnings
medlemmer af gangen blev udvekslet
mellem styr kens skibe og ved at sej le

med her et par dage fik indblik i. hvorda n
tingene blev gjort i de andre fl åder.

Den 25. januar stod styrken til søs og
forud lå nu I~ dages øvelser. Første øvel
se var en luftforsvarsøvelse. hvor korve t
ten med 76mm kanonen sku lle engagere
en drone, trukket af et amerikansk
Skyhawk-fly. 2 salver på hver 4 skud var
nok til. at dron en var nedkæmpet.

Den næste mission gik også god t. igen
med ordene fra korvettens postkort hjem:
"... vi [har} i den jiJd/lbl/e uge fået testet
vores våben~}'slemer på den beds! mulige
nu/de, nemli1!. ved se/v al skyde el mis'silaf
fix at se om vores forsvarsmidter virker.
Efter en sikkerhedstnæsslg li/rig ning,
hvor der bt.a . \'(11' etableret ekstra brand
hold og hele skibes var lukket gastæt,
kunne 2. Våhc"~ og Elektron ikofficer tryk
ke sin fedtede pegc1'inger mod aJfj-rillg.\
knappen. Cirka 2 sekunder heref terforlod
den 3,6 meter lange f llgl sin rede med et
hidsig! brøl. Målel var en fjernstyret
drone, sum fløj med en hastighedpå cirka
900 kml t i lav hojde, ,\ Iå/et blev hllrtigt
udpeget OK Ja det mr i en afstand af 30
kilometer f ro skibet, blev det engageret,
Efter cirka f minut havde det 247 kilo
tunge Sea Spa rrow missil miel dronen i en
afs tand af /5 kilometerfru skibet. Dronen
simulerede et Harroon-missil. som er del
anti-skibsmissil. vi selv medbringer.
Med denne veltykkede uge i baghånden
kun 1'; med rette kalde os sm 'ærnels mest
kampklare enhed. Skarpe og med hvæsse
de kleer er b åde f'ETO og besætn ingen
klar til Counter Drug operationen, der
indledes ; næste IIgt'."

C hefen for kor vetten havde, inden atsej 
lingen fra Danmark, ensker at få lov til at
skyde to øvelscsmissitcr, så man kunne
afprøve de takt iske tanker. som lå bag
hele takt ikken for Sca Sparrow-systcmct.
Det blev imidlcrtid ikke bevilliget, og
man måne derfor nejes med denne cnc
affyri ng i hvad der kun kunne betegnes
som en teknisk afprøvning af systemet.
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De l var et stort skridt al udl'kifie JO% af den menig e besætning blar tre limer før uJ!;c.iiin
gen. mell det lykkedes atfå ordentlige orlogsgas ter ud af de nye besætningsmedlemmer:
Prisen på en flyhillet fra Caribien og til København m l' ca. J I.OOOkr, og bl.a. derfor ønske
de manfra søvæmer side at minimere IIdski(illiIlKl'1l afpersonel, melis korve tten m l' at sted.
Del lykkedes OKså langt heil afvejen, Udskiftningen begrænsede sig derfor n! skibets læge,
som btev udskiftet midtvejs. en gast som blev sendt hjem pga. private årsaeer og 1.'11 gast,
som /JUl/ le lidhkl hjem for u/ møde på svendeskote. Dertil stødte 1'11 orlogspræst nl midtvejs
og korvenens TKO målte hjem lit et VUT il-f orkursus og sidst men ikke mindst var de tofra
Frømu ndskorpset kun med på dele af toglet. Del lykkedes de ansvarlige Ofll bord i korvetten
al finde billige hi tlenen og den sam lede Ullgiji li!j lyhiJlelter blev således kun ca. 50.0()() kr,
hvilket 1110. 11 selv om bord anstog. ml' en besparelse på mellem 5 og (:i gange del helob, ilian
skulle have brugt, hvis man havde brugt de oilicielle rejsesetskaber. Her t'" korve llens besæt
mngfotograferet den 9, marts 20()/. (Forsvarets Biblioteks arki v)

Na r kojagt
Efter de indledende våbenøvelser stod
styrken sydøst på for al indlede den før
ste del af den ovcrv ågningsevclse, som
skulle hindre smugling af narkotika til
USA.

Counter-drug-operationcn fandt sted i det
Caribiske Hav ved den såkaldte "High
way 64" . som er den længdegrad (64"
vest), som narkotikasmu glerne oftest
blev set ved. når de transporterede deres
last til markederne i USA. SNFL WEST
LANT-styrken opererede her i tæt samar
bejde med den amerikanske kystvagt , for
selvom der var tale om en øvelse. så var
der en reel mulighed for, at SNFL-styr
ken stødte på skibe af interesse. Man
holdt bl.a. øje efter små hurtiggående

motorbåde, og mens SNFL WEST
LANT~styrkcn opererede i området stop
pede den amerikanske kystvag t sammen
med den mexicanske flåde en motorbåd
med over 1.7 tons kokain om bord.
Countcr-drug-opcrationen blev gennem
ført af tre omgange af hver mellem 7 og
12 dages varighed, afbrudt af et havneop
hold saml af den store MOOTW.øvclse,
nødhjælps-operationen Relief Discom
fort 200 1 på Curacao . Styrken fik hver
gang en "kasse" på 250x250 sømil at
patruljere, og alle skibe af interesse skul
le indrapporteres til "Joint Inter-agency
Task Force" , der koordinerede de for
skellige lande i områdets indsats mod
narkosmugtingen. Selve patruljeringen
foregik således, al styrken om natten var
inddelt i to SAGs, der patruljerede hver
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for sig, for så at mødes ved solopgang og
gen nemfø re fæll es øvel ser i løber af
dagen, hvorefter man ved solnedgang
igen delte sig i to grupper.

Sted te man på el mistænkeligt fartcj ,
skulle SNFL-styrkens enheder ikke selv
bc arde det, men i stedet overlade delle til
amerikanske eller hollandske enheder, da
det kun var de to lande, der havde juris
diktion i områder. S:-:FL-slyrken havde
således heller ikke manda t til våbcnan
vcndclsc med mindre det var til se lvfor
svar og heller ikke mandat ti l al ope rere i
andet end internationalt farvan d.

Ti l grund for styr kens virke Id et gru ndigt
efter retningsmateriale. der i flere tilfælde
indeholdt navnene på speci fikke skibe,
som man skulle holde øje e fter. Da det
spans ke told væsen den 7. april 200 1
stoppede fra gtskibet Banhan Queen ud
for Togo i Afrika og om bord fandt tre

tons kokain, var skibet - der i øvrigt
havd e dansk kaptaj n - et af de skibe, som
WE STLA:"'T, slyrken få mån eder fø r
havde ha ft ti l opgave at holde udkig efter.

Peter Iardenskiold opererede under hele
ariti-narkotika-operat ionen som Anti-A ir
warfare Commande r (AA\\;C), da SI\FL
\VESTLA NT-slyrken også hav de til
opgave at holde udkig efter narkotika
smugling, som foregik med små et- elle r
tomotorsfly, som i lav høj de og uden
tændt IFF forsøgte at nå uopdaget frem til
den amerikanske sydkyst. Det var udfor
drende for O-rummets person el at skulle
holde øje med sådanne lavtgående mål,
og en god træning i al opfange lavtgåen
de missile r (Sca skimmc rs), som i CII

kr igssituation kunne tænkes at blive affy
ret mod korvetten .

Se lv om alle eventuelle boerdinger skul
le foretages af amcrikauskc eller bolland-

Amfjhied:ihel USS Tortugo. der var hovedk varteret for S,VFL WES Tl.A ,\7.,f~1 rken ogfor
øvetsen ReUefDiscomfort. (u'S Nu\)')
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ske orlogsskibe, så havde Peter Tor den
ski old to mand fra Fromandskorpset med
om bo rd unde r korvenens deltagelse i
narkoj agten. De bistod her til at give kor
vettens boerdin ghold de n nød vendige
uddannel se og var klar, hvis det alligevel
skulle vise sig nød vendigt for Peter
Iordenskiotd selv at fores tå en boerding.
Iteru dov er varetog de to frøer en central
rolle i den dag lige FUT-træn ing af kor
vettens besætning, ligesom de bistod med
skydetræning og lignende.

At man havde været så forudseende var
godt, for den 14. marts måtte korvenens
boardinghold netop gennemføre en boar
ding af en civil sejlbåd. der blev funde t
drivende. Båden var forlad t og sagen, der
sandsynligvis var et se lvmord. blev ov er
droget til den amerikanske Coast Guard.
Det er værd at bemærk e, at denne bcar
ding blev gennemfort af et boardinghold,
der udelukkende bestod af korvettens
besætning, da de to Frømænd på dette
tidspunkt var rejst tilbage til Danmark .

Sideløbende med overv ågningsope ratic
nen. som hovedsageli gt beskæftigede
person ellet i Oeummct , gennemførte
resten af korvetren s besætning øvelser
med styrkens andre skibe, bl.a. boardings
og RA S-ø ve lser - samt afslapning på
agterdæ kket . hvo r en lille interimistisk
svommepøl blev rigget til. De t var dog
ikke solskin og afslapning hele tiden. I 14
af de IRdage, som denne del af øvelsen
varede. blæste det kuling eller mere og
sclvom det ikke påvirkede korvetten s
operative indsats, gjorde det at de, der
endnu ikke havde få et deres søbcn . ikke
synes det var sjovt.

Delt agel sen i anti-narko-opcrarion en
mindede på mange måder om den over 
v ågning af danske farvande, som korvet 
tens besætning var vant til hjemmefra. I
besætningen og hos officererne var der
stor opbakning hag kon cepte t og selv om
man fra dan sk side syntes. at SNFL
WESTLA:-:T-sty rken var pålagt for

mange restriktioner til rigtig a l være
effektiv. så var det en lærerig. oplevelse
for alle om bord.

Efter counter-drug-operationcn tilbragte
styrken en weekend på Aruba i de
Hollandske Ami llcr, hvor der efter ned
vaskni ng og rengø ring af korvetten igen
var mulighed for at nyde den smukke 0 .

Skibet s officerer fik dog ikke megen tid
t il s ightse eing, da der skulle holdes
mange moder for at planlægge de kom
mende øvel ser.

:\. ili blI)· Operuttons Otber ThllD \Var
lI cIe uge 7 og uge 8 var a fsa t til
;-'·100TW-ø velsen Re lief Disco mfort .
SNFL-s tyrkcn kom den "ødelagte" 0

Curaeao til undsætning og skulle sam
men med ISO ho llandske mari nes, gen
oprette ro og sikre nødhjælp til den ramte
befol knin g. Peter Tordenskields opgave
var at etab lere det fe lthospital , som kor
ve tten havde haft med hjemme fra. Grej et
blev inden øvelsen gik i gang overført til
det amerikan ske amf ibieskib Tortugo.
hvorfra det nemmere kunne overfures til
land. Selve øvelsen. der gik i gang den
19. januar. var en stor succes og viste
hvordan en styrke som STAl\AVFOR
LA~T - med den rette forberedel se 
kunne spille en stor rolle ved en sådan
naturkatastrofe . Selvom det var begræn
set hvad korvetten kunne medbring e af
forsyninge r, så var fl ådens nye støtteski
bc på dette tidspunkt under projektering ,
og der var ingen tviv l ho s Peter
Tordenskiolds besætning om . at
MOOTW var noget. som man ville
komme til at arbejde mere med i frcmti
den. Man var om bord i korvetten således
stolt over at være med til at vise (en del
af) vejen for søværnet efter bortfaldet af
trus len fro! w arszawa-pagten .

Efter MOOTW-øvelsen blev kursen sa t
mod nord. Det var op rinde ligt planen. at
SNFL-styrkcn skulle have besøgt
Jamaica og Cuba. men på grund af et
orkanvarsel målte sejlplanerne ændres,
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lJt'1l f/K hiot otte rimer a/ja stablet det fekhospual, som Peter tordeosktotd havde haji med
ti! Caribien. på benene. Chef en for Peter Iordenskiotd titskrev dette lil både et jill"hi/ledligl
samarbejde med Beredskabsstyrelsen samt at korvettens besætning hærde brugt den jiJn ".,dne
tid inden uf~ej/ingen fra Danmark på at f/ \'(' med der nye materiel. Der var j scenarier ingen
militær trussel mod styrken. der s ålede s kunne vende al sin opmærksomhed mod nødhjælpso
perattonon. For at gøre e veisen ,~å "alj.\I;~k sam muligt. gennemforte personelfra styrken en
renova tion af en lokalskole. Jer fik både nyl /ug og ny tegepluds. (Forsvarets Biblioteks
an-M

og i stedet bcscgtc man Port Cenaveral i
Florida, Herfra fik man den 8. marts den
store oplevel se på blot 200 km. afstand at
se rumfærgen Discovcry lette fra Cape
Canaveral med kur s mod rummet,
Ændringen af sejlplanen ga v travlhed om
bord. da post, personel , reservedele samt
forsyninger alle skulle omdirigeres til
den nye desti nation. Derudover skulle
der arrangeres nye arrangementer i Port
Ca navcral for den vagtfrie besætning.
ligesom det lykkedes bl.a . at arrangere et
besøg ved Kennedy Spacecenter.

.Joint Task Force E xerebe 2001
Efter fire dage i Port Cenaveral stod Peter
7i.m lemkiuld igen til S0 S. denne gang for
at deltage i en stor flådeøvelse ud tor
Floridas østkyst. 40 orlogs fartøj er del tog
i øvelsen, hvor den danske korvet skulle

være med på det angribe nde hold. hvilket
man om bord så meget frem til. I for 
svarsstyrken indgik US Navys 2nd Flcct
med hele to Carrier-bartlegroups omkring
hang arskibene USS Entenv ise og USS
Tbeodore Rooscvelt og derudover indg ik
Am ph ib ious Ready Group, Belgian/
Nether land s Task G roup og Gennan Task
Group i øve lsen. Selve scenariet for øvel
sen var en såka ldt "frec-play't-øvelse, der
blev fint beskreve t i del " Postkort", som
korvetten den 22. marts sendte hjem :
"Øvelsen, .vom vi deltugrr i. er et meget
realistisk scenarium UK afspejler mulige
FN-missioner me,::et ~Q(Jt. Tu nabotande.
Korona og Kartuna . lever med græ nse
stridigheder. I Ka rruna findes provinsen
Kbemis. hvor der er oprorsgrupper; der
s !rJt!e~ med "åben og opi ldnes lil terroris
me af nabolandet Korona. FN har ve dta-
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get at sende tropper til det destabiliserede
Oll/råJI:'. Koro lla truer med ar invadere
Kurtuna. De omkringligge nde lande.
Floridtl Ol: Savannah. bli ver nu fltrlig)'i\
~.,J invoiverede. Ud for kysten medes
f låde enheder fru de Io alliancer i flere
træfninger:
Det er en meget stor øvelse. hvor enheder
f m mange lande deltager: Foruden SATO\
st ående auanterhavsfi åde deltager en
tysk tuskforce. en kam bineret nederlancl.~k

og bd ghk taskforce , en amfibieenhed og

to amerikanske hangarskibsgrupper. l a ft
deltoger ca. 2700{J mennesker i øvelsen.
Her er et rigt opbud aJfi1nke1lige skibsty 
per/m de imponerende hangarstabe og til
u-både. Radarbilledel af hangarskibene
afs lører atf lyene nærmest sværmer om de
store skibe. l løbet aføvelsen lif der og!Jå
bli ve tale om ( 'II. 400p\'\·ninger."

Peter Tordenskiokls opgave var at være
på slyngelstaten Koronas side, og med al
den dristighed og dcdsforagt, som skibets

På n j mod Port Conaveral sI/Kde st yrken ri<'l l 7. In(lrls j i.wvel lil det canadiske jersynings
.~k ib Prvserver, og traditionen frojuregik (/ 1'//0' ved <,I ,\'11'(1111past. hvor styrkens enheder på
ji lll/a.lijiddc mådcrjik 'lIlskel Prrserver g od vind og medløbende .1'11 hj emad. (Forsvarets
tt tbtiorcts arkiv]
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navnefader kunne have udvist, at angribe
de amerikanske hang arskibsgrupper og
amfibicskibc. Korvetten levede op til for
ventn ingerne og kunne efterfølgende
sende følgende beretning hjem : " l k l sid
ste drJgn til .HI ~fo"'angle skibets [uldstæn
dige tilstedeværelse i øve lsen m()C1 de Io
ha"gan~.,hsgrupper og amfibie,:.m ppr.>n.
Som stvrkens P1TTBULL lerrier fi lt vi
under den ajgmY-'lIde fa se æren af - sam
11/('" med \"Ort's spanske vetmer f ra SPS
Victoria - af gemJ(!II!(ØfY' det afgørende
angreb på amfibiegruppcn. Under sarde
les vanskelige forhold, hvor hl.u. .styrsens
hemoptel't' målte melde p tlS på gnmd af
vejret. lykkedes de t os - ved kreativ
anvendeise af \'Ort' S lutt varstingsr adar til
det<'ktilln t{{ .I'tJmiJf. at Ri lokaliseret den
fjendtlige fo nnation. Herefter jitlgfe et
vellykket koordineret missilangreb, der i
(' II rigt ig situation ville have påtfm vores
modstandere store tab. Heldig vis ml' del

"kun" en øve lse. me fl det er en stor til
fredsstilleise al kunne konstatere. at vi
igen var fremme i skoene ogfik lejlighed
til på overbevisende vis at demonstrere
\'Olt'S professionelle kunnen. Det er trods
alt en opga\'f.' "i jiJn 'ente,\ at kunne løse i
en skarp situdiion og ,wl er det godt for
alle at buvebekrættet i, al PETOs bered
!> kabsl1w!HiKe niveau er helt i !op og at ri
kan vores "hå",h-ærA""

Afsked
Efter øvelsen aflagde fl.'la Iardenskiotd
besøg i den amerikanske flådebase ved
Mayport. inden det Jen l . april gik mod
Danmark, Umiddelbart for afsejlingen
aflagde Chefen for SNFL WESTLANT,
den portugisiske admiral Gomez, besøg
om bord s Peter Tar dvnskiold og udtalte
her sin tilfredshed med korvetters delta
gelse i styrken, Fra Mayport fulgtes Peter
T ordenskie ld med de andre europæiske

Reptenishment At Seo mellem Pete Trmjt'Il~ltioJd og britts/æ Bmmh/e/euf Dateret 12. april
1001, TOKtets sidste RAS, (Forsvarets Hihliouks urt.; v)

,
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enhede r, indtil den 8. april, hvor ma n fra
en posi tion 250 sømil SSV for Azorerne
tog afsked og satte ku rs mod Danmane

Den 14. april 200 1 lagde Peter Tun/eli
skiold til ved Flå desta tion Korsør, hvor
pårorcndc bod alle velkomne hjem efter
3 Y.! måned s spændende og ud fordrende
togt.

Ved hj emkoms ten var Peter Ttmkm:kiold
en toptunet korvet med tilhørende veltræ
nede besætning . Alle havde fået afprøvet
deres uddannelse og alle havde bestået.
Besæ tningen var stolt over, at det (igen)
var bevist, al sclvom korvette rne va r
bygget til Øste rsøen og de danske farvan
de, så kunne de godt klare sig på de store
have og i kapl øbet med Danmarks a llie
rede.

Indenfor de første tre måneder efter kor
venens hjemk omst overgik imidlertid
både chefen, I\'K og a lle divisionsoffice
rerne til and en tjenes te . Dette var som
resultat a f et samme nfa ld af omstændig
heder, men gjorde at det tærte samarbej
de officererne imellem, som var blevet
fastcementeret under der 3Yl måneder
lange logr, blev spl ittet ti l atomer. Dlandt
korvettens serg enter og konstabler var
der dog kun et fatal , der forlod skibet. og
grund stammen i besætningen forblev
således intakt.

Lidt d .tla ror Peter Tordenskiolds togt
Ho vedmotoren havde under deploye
ringen ca . 1650 drift timer.
Gas turbinen havde under deploye rin
gen ca. 115 drift timer.
Hjælpemaskineri er havde sam let ydet
knap 5000 dr iftt imer og en samlet el
produkt ion på ca. 1.000 .000 kWh.
Korvetten opererede i ca . R uger under
tropiske forhold med temperaturer på
op ti l 350 C.
Der blev samme nlagt produceret ca .
700 m3 ferskvand.
Der blev under deploye ringen ge n
nemfort 17 bunkringer, heraf de 14

som Rcplcni shmer uAt Sea (RA S) med
canadiske , amerikanske og britiske
tankere.
Der blev i alt modtaget 1003.46 m3
olie, hvoraf de 759 ,1 I m3 blev modta
get under RAS-npemtioner.
Udsejlet di stance: 19.882 sømil (sva
rende til 36.299 km eller 432.133 kor
ve tlæn gder).
Længste sejlede distance uden havne
op ho ld (Mayport. Florida
Flådes ta tion Korse r): 4785 sømil.
Udscjlct di stance for gummibåden:
660 søm il.

• An tal propellerom drej nin ger pr. skrue
akse l: 14 .439.200

• Timer i havn: fiR6 timer.
Timer t il ankers : (i timer.

Det po lit iske efterspil
Korvenens ce ltaeelse i anti-narkotika 
operationen i det Caribis ke Hav fik e t
po litisk efterspi l. da forsvarsordfø reren
for Dansk Folkeparti. Pe ter Skaarup, den
22 . februa r 2001 stillede spørgsmål til
forsvarsmini ster Jan Trøjborg om den
slags ope rationer va r noget. som for
svarsministeren mente var en opgave for
det danske søværn . Forsvarsministeren
kunn e her svare, at j a det var en re levant
opgave, da det var med til at fastholde
korvettens evne til effektiv farvandsover
vågning - en opgave. som korvenen ogs å
skulle varetage i de hjemlige dan..kc far
vande.

Den 15. marts blev sporgsmålet fulgt op
af e t spørgs m ål fra Partiet Venstres for
svarsordfører Svend Aage Jcnsby. Han
bad forsvarsminis teren om at redegøre
for de erfa ringer, so m korvette n havde
indhøstet under tog ter. Forsvarsm iniste
ren valgte at besvare spørgsmålet skr ift
ligt. Svaret er gengivet i Tidsskrift for
Scvæscn nr. 4!200 I og jeg vil nøjes med
som afslutn ing på denn e artikel at gengi
ve Forsvarsmin iste rens konkluderende
bemærkninger: "Erfaringemefra korvet
len Peter Tordenskie ld s deltagelse i STA
NAVFORL A....T -fH·e!sen i Car ibien i 2001

]J
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var meget positive og bekræfter evnen til
Ilt bidrage tit humanitære operationer og
andre ".Hilirary Operations Other Them
'far". Udbyttet ~'ar stort. og samarbejdet
med 8 ell'ds/w bsSfYI"{: !.I'CIl var særdeles
ri!fredH' lillende med gode p erspektiver
for den eventuelle jr<'mtit.iige deltagelse i
humanitære op~m't'r. Endvidere er der
indhøstet værditulde erfaring er; der bl.a .
kan allve ndes i f orbindelse med projekrc
ringen afde flekstble steueskibe. "

Ltttera turttste

Brøndum, C
"Kurs mod ukendte opgaver".
Berlingske lidende j . januor 20() I.

Jergensen. 7: {1_

'Togi Rapport. STANAVFORLA."''T
WESTLAlllT Deployering 20()J.
PETER TVRDENSK/OLD,"

l.ippert, T.
"PETER TORDE.'liSK/ULD i Caribien",
Flåden i A"On-.dI; 2 I 20(J/.
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