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https://www.facebook.com/iverhuitfeldtf361


6. august 2020. 
 
Alle besætningsmedlemmer testes for coronavirus/covid-19 på fregatten Iver Huitfeldt.  
På mandag sejler Iver Huitfeldt fra Korsør mod Hormuzstrædet. Her skal fregatten deltage i en 
europæisk operation og sørge for sikkerhed og fri skibstrafik i området.  
Læs mere om operationen og bidraget her: 
https://fmn.dk/.../Danmark-sender-officerer-og-fregat-til... 
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https://fmn.dk/nyheder/Pages/Danmark-sender-officerer-og-fregat-til-hormuz-straedet.aspx?fbclid=IwAR2v1T7yK_DfiVmxolvFzPnpBuR3LifTPilV_LqLQeESnJ08i2ADEtvxFY0
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15. august 2020 
 
På IVER HUITFELDT er vi på vores forlægning til Operation AGENOR nu nået til Middelhavet. 
Vandet er azurblåt og 23º - de første hvaler og delfiner blev spottet i går. Dagene er spækket med 
relevant træning og forberedelse til vores kommende indsættelse. I går blandt andet med heloen i 
luften og i dag med gummibådssejlads.
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19. august 2020 
 
Det er med stor glæde, at Teknisk Division i IVER HUITFELDT i dag har overrakt diplomer til 
Jes og Jesper for velgennemførte prøver.  
Fregatten IVER HUITFELDT er en af Danmarks mest komplekse arbejdspladser. Derfor bliver 
der også lagt stor vægt på uddannelse om bord. 
Teknisk Division står for en række tekniske opgaver på platformen. Blot for at nævne nogle, 
drejer det sig om skibets fremdrivningssystem, generatorer til elproduktion, 
ventilation/aircondition, vandproduktion, toiletanlæg og meget andet. 
Der kræver derfor uddannelse på skibet for at tilegne sig den fornødne indsigt til at gå 
selvstændig vagt, og det kræver disciplin og vedholdenhed at sætte sig ind i alle disse ting.  
"Læretiden" består af såvel teoretisk som praktisk uddannelse. Der er så meget stof, at 
"lektionsplanerne" alene udgør et tykt A4 ringbind.  
Hele forløbet afsluttes med en overhøring i samtlige systemer, samt en række praktiske prøver. 
Det er den prøve, som Jes og Jesper nu har bestået.  
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På IVER HUITFELDT's vegne ønsker vi et stort tillykke til Jes og Jesper.
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20. august 2020. 
 
Hej derhjemme. Vi har valgt at offentliggøre vores rejsebreve. Her er præstens første rejsebrev 
fra IVER HUITFELDTs deployering til operation AGENOR.  
***** REJSEBREV UGE 33 ***** 
Så oprandt den store dag for IVER, hvor vi skulle af sted på operation AGENOR. Mandag d. 10. 
august var der afgang fra FLS Korsør. Det var en dag, der er blevet arbejdet hen imod i en lang 
periode med kurser og øvelser, klargøring af de sidste udeståender på reparations og 
vedligeholdelses siden, og hvor de sidste forsyninger af forskellig slags skulle være ombord. Men 
det var også en dag blandet med et vist vemod, for det var også dagen for afsked med familie og 
pårørende, som man nu ikke skal se i lang tid.  
En del var mødt op på kajen for at tage afsked og vinke farvel. Af hensyn til faren for corona var 
der ikke lavet et egentligt arrangement for de pårørende, men med god afstand og overholdelse af 
de andre forholdsregler mod sygdommen, og en besætning, der netop var testet smittefri, var der 
alligevel mulighed for at ønske en god rejse. Det var der også andre, der gerne ville.  
Forsvarsminister Trine Bramsen, der fik en kort orientering ombord om den forestående 
operation, holdt en afskedstale. Og ved et efterfølgende arrangement i skibets hangar fik 
forsvarsministeren mulighed for at personligt at orientere sig om besætningens gå-på-mod overfor 
opgaven.  
Yderligere var Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen, og chefen for 
2. Eskadre, kommandør Anders Friis, mødt op for at markere skibets afgang fra basehavnen. 
Sidstnævnte sejlede med til Flådestation Frederikshavn, hvor IVER gjorde et kort taktisk anløb. 
Men derefter var det sidste gang i mange måneder, at skib og besætning havde berøring med 
dansk jord.  
Efter at være gået nord om Skagen, blev kursen sat mod den Engelske Kanal. Det var også med 
en vis lettelse, at skibets besætning kom af sted. Der har været flere planlagte opgaver og 
operationer, der af forskellige grunde er blevet aflyst i sidste øjeblik, og derfor var det godt 
endelig at være på vej til operation AGENOR. 
Passagen af den Engelske Kanal gik efter planen, selv med tæt trafik og diset og til tider tåget 
vejr. Efterfølgende kunne kursen sættes mere mod syd, tværs over Biscayen. Det berygtede 
farvand viste sig dog fra sin bedste side, men man kunne godt mærke de lange rolige 
atlanterhavsdønninger. Tiden bliver brugt på opkøring af de forskellige systemer, planlægning af 
den forestående operation, øvelser i brand og havari og udestående kurser, der kan gennemføres 
ombord.  
Efter at have passeret den Iberiske Halvø i et fortsat godt vejr, blev kursen igen lagt øst på, og 
lørdag passerede vi Gibraltarstrædet. Middelhavet levede op til sit gode ry med strålende vejr, 
høje lufttemperaturer og et 27 grader varmt azurblåt hav. Til gengæld blæste det lidt mere, men 
da vinden var i vest, afstedkom den kun en behagelig medfølgende sø.  
Efter passage af Gibraltarstrædet er våbensystemer blevet ladt op, og vi yder assistance til 
NATO’s operation Sea Guardian i Middelhavet. Udover billedopbygning består det også af 
opkald til udvalgte skibe, hvor man forhører sig om deres intentioner og bestemmelsessted.  
Der bliver også arbejdet hen mod vores kommende anløb af basen Souda Bay på Kreta. Det 
bliver et kort ophold med udskiftning af enkelte besætningsmedlemmer, men giver også en 
mulighed til at supplere op med nødvendige forsyninger og reservedele, der først har kunnet 
konstateres som manglende efter afgang fra Danmark.  
Der er altså travlhed ombord for at finde sig til rette og for at gøre sig endelig klar til den 
forestående operation.  
Alt fungerer fint og humøret er i top med udsigt til oplevelser i det fremmede under udførelse af 
den opgave, Folketinget har pålagt os at udføre. Det sker for at sikre den frie gennemsejlings ret i 
de farvande, der er så vigtige for den maritime handel, og som ikke mindst Danmark, som en af 
de største søfartsnationer i verden, har en helt klar interesse i.
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22. august 2020 
 
Tre udnævnelser på IVER HUITFELDT.  
Torsdag den 20 august 2020 kunne chefen udnævne og lykønske hele tre gaster. Og i 
alle tre tilfælde lykkedes det at overraske de involverede. Isabel blev lokket på broen 
med et fup telefonopkald og udnævnt til marinespecialist. Jon blev overrasket ved en 
VE-div samling og udnævnt til marinespecialist. Endelig blev Per blev overrasket, da 
chefen mødte op til T-div's mønstring i kontrolrummet, hvor han blev udnævnt 
marineoverkonstabel.  
Stort tillykke til de tre dygtige gaster.
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24. august 2020 
 
KABYSSEN IVER HUITFELDT - Klargøring til aftenskafning 
Der er mange jern i ilden og særdeles travlt lige op til skaffeperioderne, når man møder 
kabyssen. Vi valgte derfor at tage på besøg, for at få en fornemmelse af varmen, stemningen 
og de sidste forberedelser inden aftenskafningen skulle stå klar 1730. 
De små blæsere kørte på fuld knald, men alligevel var luften allerede tæt, og klokken er kun 
lige passeret 1700, da vi kiggede forbi. Ovnene arbejde på højtryk, og skylleriet er ved at få 
styr på det sidste, før aftenens sultne gæster skulle indfinde sig.  
Menuen var endnu engang et hit, og stod i dagens anledning på græske og italienske 
lækkerier. Couscous, tzatziki, græske frikadeller og til dessert en lækker, saftig tiramisu. Der 
bliver ikke sparet på kræfterne, når der skal kræses for besætningen, for som en af vores 
kokke, Dennis, udtaler: ”Vi laver ikke mad for vores egen, men for besætningens skyld!” Det 
er vigtigt at få god mad, for det er med til at holde humøret højt. Og det er vigtigt, når vi skal 
gå så tæt sammen så længe. 
Kabyssen består af et stærkt team, der er gode til at hjælpe hinanden. De beskriver sig selv 
som et tværfagligt fællesskab, der på trods af deres individuelle specialer er gode til at 
supplere, hvor der er behov, når der eksempelvis både skal laves mad til vegetarer og 
allergikere.  
”Det er vigtigt med en god og varieret kost, men mindst lige så vigtigt er det, at der er plads 
til alle, og at allergikere og folk med særlige behov, med hensyn til kosten, også bliver 
tilgodeset.” udtaler en af vores andre kokke, Kenneth, og slagteren Emelie, som netop står 
med hænderne i den græske salat erklærer sig prompte enig. 
Vi kommer netop i tide til at opleve overgangen fra klargøring, til maden tages ud, og der 
skal løbes stærkt for at få de sidste skåle og fade på plads i buffeten. Det er, sammen med 
mange andre praktiske ting, en af messegasternes opgaver. De er hænderne og fødderne, 
når der skal bakses og slæbes, sættes frem, ryddes af, findes frem og vaskes op. Men de 
hjælpes ad og uanset, så er der smil, og vi møder stor entusiasme, når det kommer til at 
fortælle om, HVORFOR netop måltiderne er så essentiel en del af skibet og operationen. 
Der ligger et stort arbejde i at planlægge kosten ombord. Det er kokkene og slagteren i 
samarbejde med Proviantbefalingsmanden, Kenneth, der står for det. De gør, hvad de kan, 
for at undgå for meget ”sovs og kartofler”, og dermed skabe en spændende og anderledes 
kostplan med plads til også at eksperimentere med nye ting. Men vi holder dog også fast i 
nogle af klassikerne så som tarteletterne til frokost, steg, koteletter og æblekage. 
Kabyssen er dog ikke ”bare” kabys. De indgår også i mange, mange andre vigtige funktioner 
ombord, både når det passer ind i kabyssens travle program, og når det ikke gør. De er 
nemlig alt lige fra røgdykkere til surringsgaster, helikopter i nød og junior medics. Og det er 
bare for at nævne nogle af deres mange varierede opgaver, som ikke handler om ovne og 
opvask. 
Kabyssen består i dag af mange mennesker, men for bare 2 år siden var de kun to kokke. 
Som sektionen voksede kom hurtigt en fælles vision om at være Søværnet bedste kabys, og 
det er en følelse, de gør meget for også at integrere hos de nytilkomne.  
Slagteren Emelie producerer eget charcuteri og generelt sættes der en dyd i at producere 
fra bunden. Bageren bager efter gamle opskrifter med smør i brødet, og kager sprøjtes op 
med tyl. Alle fra bager til slagter kommer de fra det civile – fra Michelin restauranter til 
caféer og en af Sydsjællands bedste slagtere. Selv den nyest tilkomne kok, den nyuddannede 
Mathias, har bragt mange spændende teknikker til kabyssen. 
Selv mener de, at de gør, hvad de kan for at efterkomme deres vision om høj faglig stolthed 
og engagement. Men om de virkelig er blevet den bedste kabys i Søværnet, det må være op 
til den enkelte, lyder det diplomatisk fra IVERs samlede kabys.  
Der er dog ingen tvivl om, at alle vi andre er rigtigt glade for dem! 
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Tak for mad! 
//IVER Medieteam - Thora&Mik 
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27. august 2020. 
 
*** REJSEBREV UGE 34 *** 
På den græske ø Kreta ligger flådebase Souda Bay tæt på den velkendte ferieby Chania. Det 
var nu ikke for at få sol på maven, spise god græsk mad eller for at besøge seværdigheder, at 
vi opsøgte Kreta. Ved flådebasen ligger nemlig en målebane, hvor skibet kan blive målt 
igennem for at vise, hvordan vores magnetiske profil er. Det har betydning i forhold til 
magnetiske miner, hvor det selvsagt gælder om at have en så lille magnetiske udstråling 
som mulig.  
Alle danske flådefartøjer bliver målt med jævne mellemrum, som regel i Norge eller Sverige, 
men nu lå denne bane så at sige på vejen, så det var oplagt at få en måling her. Yderligere 
blev besøget brugt til at få forsyninger og reservedele ombord, ligesom enkelte reparatører 
og besætningsmedlemmer kom ombord.  
Man kan synes, det er mærkeligt, at det allerede skulle være nødvendigt efter kun 9 dages 
sejlads, men vi benytter enhver lejlighed til at få frisk proviant ombord i form af frugt og 
grønsager, og selv om alle systemer og apparater har været testet og afprøvet inden 
afgangen fra Korsør, så er det almindelig erfaring, at det først er, når vi er kommet rigtigt til 
søs, og systemerne har fået lov til at køre i timer og døgn, at fejl viser sig. Og så var det med 
at gribe chancen, og få tingene fikset, inden vi for alvor var kommet langt væk. Det var et 
kort taktisk anløb, og selv om vi havde haft mere tid, gør corona situationen, at det alligevel 
ikke ville være muligt, at komme i land.  
Efter Kreta blev kursen sat mod Suezkanalen. Dette fantastiske bygningsværk, der stod 
færdig i 1869, har siden da forkortet turen fra Europa til Mellem- og Fjernøsten med 
tusinder af sømil. Det er altid en oplevelse, at se landskabet glide forbi på begge sider med 
de adstadige 7,5 knob, der er den foreskrevne fart for fartøjer i kanalen. På den ene side 
Sinai halvøen, der er mere eller mindre ørken hele vejen, og på Afrika siden frodigt og 
opdyrket land ind imellem landsbyer og de større byer Port Said, Ishmael og Suez.  
Lidt mere end halvvejs igennem ligger Great Bitter Lake, der som navnet antyder, 
oprindeligt var en saltholdig indsø, men nu giver plads til, at de sydgående konvojer kan 
afvente de nordgåendes passage og dermed få frit løb mod Rødehavet. Der bliver løbende 
arbejdet på kanalen. Dels det konstante uddybningsarbejde for at sikre vanddybden, og dels 
for at øge kapaciteten. Senest er kanalen i 2015 gjort dobbeltsporet på lange strækninger, så 
der kan sejle endnu flere skibe igennem på kortere tid.  
Efter passage af Suez befandt vi os i Rødehavet, og her kunne vi med vand temperaturer på 
33° og en luft temperatur på 37° for alvor mærke, at vi nu var kommet sydpå. Et andet 
sikkert tegn er flyvefisk, der bruger vores bovbølge til afsæt, og derefter svæver 50-100 m. i 
glideflugt i et element, der normalt er fremmed for fisk. Men her er et eksempel på et dyr, 
der har tilpasset sig, og fundet en niche, den kan bruge til flugt fra fjender og farer. 
Fascinerende er det at se på.  
Der blev også tid til en gudstjeneste, søndag d. 23. august. Det var en meget velbesøgt 
gudstjeneste, som i øvrigt udmærkede sig ved smukt violinspil af Thora fra radioen, der 
også ledsagede salmesangen. En god og opløftende oplevelse, der for en stund førte 
tankerne væk fra dagligdagen ombord på et krigsskib.  
En af flaskehalsene på vej til den Arabiske Golf er strædet ved Bab el Mandeb, hvor 
Rødehavet går over i Aden bugten. Da den politiske situation i Yemen for øjeblikket er 
usikker på grund af borgerkrig, blev der ikke taget nogen chancer, og passagen foregik med 
skærpet udkig og skærpet beredskab. 
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3. september 2020. 
 
Rejsebrev uge 35 
******* 
Efter Rødehavet gik vi ind i Adenbugten. Straks faldt vandtemperaturen 5°, fra 33° til 28°. 
Det lyder måske ikke af så meget og generelt varmt, men det har stor betydning for 
nedkøling ombord, da vi bruger havvand til køling. Ikke kun til hovedmotoren, men også til 
de forskellige airconditionanlæg, der findes ombord, der ved hjælp af varmevekslere skal 
holde temperaturen nede om læ i skibet.  
Når man tænker på de hjemlige farvande, hvor vandtemperaturen en sjælden gang på en 
meget varm sommerdag kan komme op på 22°, og ellers ligger på 15° til 18°, så siger det 
noget om, hvor presset anlægget kan blive. Og det er ikke kun besætningens komfort, det 
drejer sig om. De mange computere, der findes ombord til styring af alle slags systemer fra 
våben- og navigationssystemer over bagerens ovn og kabyssens køle- og fryse anlæg til 
maskinens mange styresystemer, skal have køling for at fungere. Hvis kølingen stopper, går 
der ikke meget mere end en halv time før computerne opgiver ævred.  
En anden konsekvens af de høje vandtemperaturer er, at det kolde vand i hanerne ikke er 
koldt. Hvad temperaturen angår, kunne det godt forveksles med det varme vand 
derhjemme. Vores osmoseanlæg, der laver saltvand om til ferskvand, har ikke køling, så 
temperaturen i hanerne følger vandtemperaturen i havet. Om ikke andet, så kan man 
forudse en brat opvågning til december, når vi er kommet hjem, og der pludselig igen er 
iskoldt vandt i bruseren. Under alle omstændigheder må vi vænne os til de høje 
temperaturer, for i den Persiske Golf er temperaturerne på højde med eller over 
temperaturerne i Rødehavet.  
På velfærdssiden har vi afholdt bingo. Besætningen grupperer sig med pladerne foran sig, 
og bevæbnet med en storno radio til at råbe bingo i, når de heldige tal er blevet trukket og 
læst op over skibets prajeanlæg. Det går ikke lynende hurtigt. Alle kan være med. Og der 
skal også være plads til festlige kommentarer leveret af aftenens opråber, skibets 
logistikofficer. Der var fine præmier at vinde: Gavekort til Ikea og Bauhaus og 
robotstøvsugere, plus naturligvis sidegevinster efter et sindrigt system, der skal tilgodese 
alle ombord. Et festligt indslag, hvor vi alle var lige ved at vinde, hvis bare det sidste tal 
havde været rigtigt.  
Vi har nået vores sydligste punk på turen. Solen hænger lige over hovedet, og det er ikke 
længere tilrådeligt at gå ud uden solcreme. Men efterhånden som vi kommer ud af 
Adenbugten og fri af Afrikas Horn, mærker vi eftervirkningerne af en monsun storm, hvor 
blæsten har frit spil op langs Afrikas kyst. Det resulterede i 3-4 m. bølger, men da vi for det 
meste havde søen agten ind, bevirkede den kun en for de fleste behagelig rulning, der gav 
en god søvn.  
Men nu er vi ikke kommet herned for at sove eller spille bingo, så den 25. august gik vi ind i 
det ydre patruljeområde og er nu officielt en del af EMASOH (European Maritime 
Awareness in the Strait of Hormuz), den franskledede operation til overvågning af 
Hormuzstrædet. Den franske fregate Languedoc tog imod os.  
Vi er her for at finde ud af, hvad normalbilledet er, og det gør os i stand til at opdage, når 
noget er ud over det normale. Hvor strædet er smallest er der kun en få sømile bred 
international transitrute mellem henholdsvis omansk og iransk territorialfarvand, og der er 
stor trængsel olietankere, der går ballast den ene vej og fuldt lastede den anden, men også 
containerskibe og specialskibe som heavy lift transportere iblandet med lokale dhow’er der 
krydser sejlruterne som fiskere eller for transport af gods i små mængder.  
For at lære lidt mere om området, vi er kommet til, fortalte vores ene sprogoffier os om Iran 
og opbygningen af deres forsvar.  

30



Endelig venter det første havneophold på os i Abu Dhabi, men det vil blive et noget 
anderledes havneophold end vi er vant til grundet corona. Mere om det i næste rejsebrev. 
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4. september 2020. 
 
I dag markerede vi - lidt på forhånd - flagdagen på IVER HUITFELDT. Statsminister Mette 
Frederiksen holdt virtuelt troppebesøg og deltog på videokonference med alle Forsvarets 
udsendte i internationale operationer.  
Den danske ambassadør her i de Forenede Arabiske Emirater, Franz-Michael Skjold 
Mellbin, var om bord for at drøfte missionen. Ambassadøren holdt tale for besætningen 
om vigtigheden ved at højtideligholde flagdagen, fejre de udsendte og mindes de 
faldne.  

På forhånd glædelig flagdag til alle jer derhjemme!  
Denmark in the UAE
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https://www.facebook.com/Franz-Michael-Skjold-Mellbin-142498392447044/?__cft__%5b0%5d=AZVU5t_4kpF11tuVp45Wgih8Jyq5XOANu4GnLK0g46XbVtRIMM6yx4l18IdOBpoeP-5-73LB-XUdwf4KXTH37NbRmaoIwqLYg1EvWippC_ddlLb8HoVuUnU9PWKE2gSZ6LqTlwo_siYq-cE6e6bQ3GdIJzNnDriR4sDpPgZJz5SKOzqzM3oUvJjANKbAPtpQh0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DenmarkintheUAE/?__cft__%5b0%5d=AZVU5t_4kpF11tuVp45Wgih8Jyq5XOANu4GnLK0g46XbVtRIMM6yx4l18IdOBpoeP-5-73LB-XUdwf4KXTH37NbRmaoIwqLYg1EvWippC_ddlLb8HoVuUnU9PWKE2gSZ6LqTlwo_siYq-cE6e6bQ3GdIJzNnDriR4sDpPgZJz5SKOzqzM3oUvJjANKbAPtpQh0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DenmarkintheUAE/?__cft__%5b0%5d=AZVU5t_4kpF11tuVp45Wgih8Jyq5XOANu4GnLK0g46XbVtRIMM6yx4l18IdOBpoeP-5-73LB-XUdwf4KXTH37NbRmaoIwqLYg1EvWippC_ddlLb8HoVuUnU9PWKE2gSZ6LqTlwo_siYq-cE6e6bQ3GdIJzNnDriR4sDpPgZJz5SKOzqzM3oUvJjANKbAPtpQh0U&__tn__=kK-R
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8. september 2020. 
 
Fregatten IVER HUITFELDT 
Rejsebrev uge 36 
Mandag formiddag anløb vi Abu Dhabi havn, eller rettere ”Al Salam Camp, Station Navale”, 
som den franske flådebase hedder, hvor vi skulle ligge. Og derfra kunne vi så se Abu Dhabis 
imponerende skyline med masser af højhuse i alle mulige fantasifulde former. Og det var så 
det, vi fik set af Abu Dhabi! Grundet Corona restriktionerne måtte vi ikke forlade den 
franske base. Vi var overladt til os selv, og det gik sådan set meget godt. Besætningen 
hyggede sig i hinandens selskab og benyttede lejligheden til at slappe af efter tre uger til 
søs.  
Herfra var naturligvis undtaget det til enhver tid til rådighed stående vagthold, der sørger 
for skibets sikkerhed mod brand og udefrakommende trusler. Og uanset havneanløb skal 
der laves mad hver dag, så kabyssen måtte levere de daglige måltider, der dog var skåret 
ned til to, da morgenmad og frokost var slået sammen til brunch.  
Og så var en del af skibsledelsen involveret i det ceremoniel, der altid er, når et orlogsskib 
anløber en havn. Denne gang endda med ekstra parade, da der blev skiftet kommando i den 
franske styrkeledelse. Derefter var der rundvisning ombord, hvor blandet andet 
ambassadør Julie Pruzan Jørgensen, der er den øverste civile repræsentant i EMAHSOH 
(European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz), og den danske ambassadør i UAE, 
Franz-Michael Mellbin, deltog.  
Midt under havneopholdet forhalede vi til den civile del af havnen. Den franske base skulle 
have forsyninger, og de kom med skib fra Frankrig. Da kajanlægget er begrænset i størrelse, 
måtte vi vige pladsen til næste dag, hvor vi forhalede tilbage igen. Men opholdet i den civile 
havn blev udnyttet til at få brændstof ombord fra tankbiler, så det var en langstrakt affære, 
og friske forsyninger til kabyssen. Så bliver der dannet kæde, og kasserne med mælk, frugt 
og grøntsager går fra arm til arm under medvirken af alt disponibelt mandskab.  
På basen er der en bygning med rekreative faciliteter, og der har vi øverst oppe fået stillet et 
lokale til rådighed udelukkende for os. Her kan vi spille billard, bordtennis og dart alt 
sammen tilpas kølet ned af airconditionanlæg. Ikke mindst er der wifi til rådighed med en 
større båndbredde end ombord, og det blev flittigt benyttet. Men det bedste er alligevel pool 
området, som vi må benytte fra kl. 16-18, og det blev det i høj grad til solbadning (uden for 
det kritiske UV-indeks), almindeligt vandpjaskeri og vandaerobic, som det viste sig, vi havde 
en kompetent instruktør i ombord.  
På dagen for vores afsejling, fredag d. 4. september, var der i anledning af den forestående 
flagdag arrangeret en videokonference mellem statsminister Mette Frederiksen og alle 
udsendte enheder fra Forsvaret. Heri deltog hele skibets besætning. Inden den direkte 
udsendelse gik i gang rettede ambassadør Franz-Michael Mellbin som repræsentant for det 
officielle Danmark en tak til de tilstedeværende og understregede det valg, hver enkelt 
havde gjort. Derefter var det statsministerens tur til at takke både de udsendte men også 
familierne derhjemme, der nu i en periode må undvære en af deres kære med alt, hvad det 
indebærer. Det var en god erstatning for den flagdag, som vi ikke kunne være med til i 
Danmark, og som også i år har haft en helt anden udformning, end vi er blevet vant til.  
Den 5. september blev fejret til søs med fælles yoga på helodækket kl. 20, hvor solen var 
gået ned, og med efterfølgende kage bagt af frivillige, som vi kunne nyde, mens månen stod 
op som en appelsin, og kastede sin lysstråle over et roligt hav i 32 graders varme. Desuden 
varmede det med den store opbakning, der var derhjemmefra, med flaghilsner på Facebook. 
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13. september 2020. 
 
ORLOGSPRÆSTEN  
Medieteamet har mødt Frank.  
Når Forsvaret udsender enheder i internationale missioner, er det gammel tradition, at man 
sender en præst med. Mange er måske ikke hverken kirkegængere eller troende, og 
pladserne på skibet er begrænsede. Men hvorfor så have en præst med? Det har vi talt med 
vores præst, Frank, om. 
Præsten er en funktion helt for sig. Han er uden rang og hører ikke hjemme i en bestemt 
messe. Det er præstens fornemste opgave altid at have fingeren på pulsen i besætningen 
ved løbende at komme rundt til alle om bord.  
”Først og fremmest er præsten selvfølgelig præst, afholder gudstjenester og laver det, der 
hedder sjælesorg,” begynder Frank og forklarer: ”Sjælesorg handler om at have en at gå til. 
Jeg skal være den, alle kan komme til og have en snak med om stort og småt”.  
Frank har en særlig rutine: ”Jamen, jeg starter som regel oppe på broen før 
morgenskafningen,” fortæller Frank og uddyber, at han så både får hilst på vagtholdet og får 
orienteret sig omkring, hvor vi er og hvad natten har bragt. Dernæst bevæger han sig ned 
igennem skibet, og hilser på de forskellige vagthold. Efter morgenskafning rammer Frank 
kabyssen og får duftet til de forskellige gryder, mens den stille periode efter morgenens 
travle skaffeperiode indfinder sig. Ellers nyder Frank at møde folk udenfor deres poster. Det 
kan være i buffetområdet, når de har pauser, eller når besætningen slapper af i den bagende 
sol og fugtige havluft før næste vagt. 
Ting, som derhjemme kan synes som små og måske ligegyldige ting, kan få stor betydning, 
når man er væk hjemmefra. Og man kan føle en pludseligt opstået magtesløshed. Værst er 
det, hvis der kommer dårlige nyheder hjemmefra. I de tilfælde sørger Frank for at være klar 
til at støtte.  
Ved siden af sin daglige omgang med besætningen, sidder Frank med en del velfærds- og 
kommunikationsopgaver. Det er fx Frank, som udarbejder de rejsebreve, vi lægger her på 
siden. Han har også en veldefineret rolle i havariorganisationen. Og så er Frank flittig som 
statisk til diverse øvelser. 
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16. september 2020. 
 
REJSEBREV UGE 37 
*** 
I den seneste uge har vi mest været øst for Hormuzstrædet og fungeret i den opgave, vi er 
sendt her ud for at løse: At holde øjne og øre åbne for at danne os et billede af, hvad der 
foregår under normale omstændigheder, for at kunne være opmærksom på, hvad der 
afviger fra normalbilledet, og dermed kunne være på forkant med udviklingen.  
Der sker bogstaveligt talt med kikkerter af udkiggen på broen på den gode gamle måde, 
men det meste af overvågningen foregår ved hjælp af skibets mange sensorer. Det er først 
og fremmest de forskellige radarsystemer, der ud over at hjælpe skibet til en sikker sejlads, 
også er i stand til at give et overfladebillede. Det vil sige, at man med radaren kan se hvilke 
andre skibe, der er i området, og med hvilken hastighed og kurs, de sejler med.  
Men ikke mindst er fregatten udstyret med en stor og effektiv luftmålsradar, der på meget 
lang afstand kan danne sig et billede over alle fly, helikoptere og droner, der er på vingerne i 
området. Ud over det har skibet også en sonar, der kan holde øje med eventuel aktivitet 
under vandet.  
Vi er her og holder øje, og grunden er, at Hormuzstrædet har en enorm betydning for 
verdenshandelen. En tredjedel af al gas og en fjerdedel af al olie, der bliver brugt i verden, 
bliver transporteret i tankskibe igennem strædet. Strædet er ca. 90 sømil langt og ned til 21 
sømil bredt, og der er døgnet rundt en strøm af tomme tankskibe på vej mod vest for at 
blive fyldt ved de mange olieplatforme og en tilsvarende strøm af fyldte tankskibe på vej 
mod øst for at spredes ud over hele kloden. Selvom vi hører om mange tiltag for at erstatte 
forbruget af olie og gas, viser statistikken kun en stigning i transporten igennem strædet. 
Størstedelen fortsætter til Østen for at holde gang i hjulene i den del af verden.  
Ikke mindst fordi en femtedel af den verdensomspændende skibstrafik er under dansk flag 
eller disponeret af danske firmaer, har Danmark stor interesse i, at skibsfarten uhindret kan 
passere igennem strædet. Vi møder dagligt skibe med den lyseblå farve, der indikerer at 
skibet tilhører Mærsk flåden. Men Mellemøsten er et uroligt område, og der har igennem 
tiden været og er stadig store spændinger mellem landene omkring den Persiske Golf. Så 
derfor sejler vi rundt her for at garantere den internationalt anerkendte frie 
gennemsejlingsret.  
Nu skulle man måske tro, at når vi sejler rundt her mellem forskellige ørkenområder, at 
luften ville være tør. At den er varm tror jeg ingen er i tvivl om. Men på grund af 
fordampning fra havoverfladen har vi en stor luftfugtighed. Når man om morgenen kommer 
på dækket, er det fugtigt alle vegne og der ligger små vandpytter, der dog hurtigt forsvinder 
efterhånden som solen kommer højere på himlen. Og når vores airconditionanlæg arbejder 
på højtryk for at bringe temperaturen om læ ned på mere menneskeligt acceptable 
temperaturer, hiver de også en masse fugt ud af luften. Det kondenserer i de såkaldte chiller 
anlæg i en sådan grad, at der konstant må ledes vand væk.  
Den store luftfugtighed betyder også, at man ikke skal opholde sig ret lang tid ude på 
dækket, før man får en våd t-shirt, når man kommer ind i det tørre og køligere område igen, 
og sveden springer frem. Der skal ikke megen fysisk aktivitet til, før det perler af sved. Det 
mærker ikke mindst kabyspersonalet ved de varme gryder og pander, maskinfolkene der 
runderer maskinrummene i endnu højere temperaturer og mandskabet i branddragter ved 
helikopterflyvning. Men det forhindrer ikke at en stor del af besætningen nyder solens 
stråler på dækket, når der mulighed for det. Vi suger til os af D-vitaminer for at have noget 
at stå imod med, når vi igen vender hjem til de køligere himmelstrøg. 
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28. september 2020. 
 
Rejsebrev uge 38 
Denne operation har på mange måder vist sig at være atypisk i forhold til det, vi har været 
vant til i en årrække i Søværnet. Når man har været af sted i fremmede og eksotiske egne af 
verden, har der altid været mulighed for at kunne gå i land imellem de lange sejladser og få 
et indtryk af de lokale steder og møde lokalbefolkningen. Det kan vi ikke på denne tur 
grundet Corona-virus, og derfor har vi været henvist til hinandens selskab også under 
havneophold. 
For at dyrke det, var der fra velfærdsudvalget udgået et initiativ til et lille festudvalg i 
forbindelse med havneopholdet ved Al Salam-basen i Abu Dhabi. Det bærende element i 
arrangementet var, at alle spiste på tværs af messer og divisioner for på den måde at lære 
hinanden lidt bedre at kende og ruske op i den tendens, der altid vil være til, at man omgås 
dem, man kender og arbejder sammen med. Samtidig skulle det ikke være en unødig stor 
belastning for kabyssen, hvad der tit sker, når der er involveret mad og drikke. Derfor blev 
der udpeget ”frivillige” fra alle divisioner til at stå for det praktiske. Efter at være anløbet 
Abu Dhabi onsdag morgen, løb arrangementet af stablen samme aften. De frivillige trådte til 
for at dække op, så alle var sikret en plads. Normalt er det ikke tilfældet, fordi vi skaffer på 
skift over en længere periode. Her var det kun dem, der var så uheldige at have vagt, der 
spiste før alle andre. Ellers gik det i al sin enkelthed ud på, at alle mødtes og trak en 
siddeplads i enten cafeteriet, sergentmessen, officersmessen, mandskabsbaren eller 
chefsalonen. Og så hyggede vi os ellers sammen de næste par timer indtil alle gik hver til sit, 
og de frivillige kunne rydde op, skylle af og lade opvaskemaskinen gøre det sidste. Man 
skulle ikke tro det, men selvom vi ikke er mere end 160 mennesker, er der nogen, der aldrig 
har talt sammen. Det blev der gjort noget ved den aften. 
Fredag var der et andet samlende og socialt arrangement. En gammel tradition, der går 
tilbage til Cypern i 1972, er DANCON marchen. Det går ud på, at man i missionsområdet går 
en march på 25 km med 10 kg oppakning. Sygeplejersken Lærke og sprogofficeren Emil 
stod for planlægningen, og prøvegik marchen allerede torsdag aften. 32 
besætningsmedlemmer gennemførte de godt 25 km, der svarede til 28 runder på den lille 
franske flådebase. 
Det blev en varm og fugtig tur. Starten gik kl. 18, og der var sat seks timer af til 
gennemførelsen. Selvom solen var gået ned på det tidspunkt, var temperaturen over de 30 
grader og luftfugtigheden over 90 procent. Det var en oplevelse for alle os, der gik, men også 
for de mange tilskuere, der troligt stod i de fem timer turen reelt varede, og heppede og var 
klar med sodavand, massage og opmuntrende tilråb. Der blev de efterfølgende dage 
præsenteret mange mærkelige gangarter, men ingen varige men. 
Lørdag skulle vi afgå, men inden da fik vi besøg af den danske udenrigsminister, Jeppe 
Kofoed, med følge. Ved en parade på helodækket takkede han besætningen for deres gode 
arbejde i missionen, der havde fået mange rosende ord med på vejen af den internationale 
stab, som har en fransk admiral i spidsen. Så positivt havde samarbejdet været, at 
udenrigsministeren tilbød, at Danmark vil stå i spidsen for EMASOH fra nytår og det næste 
halve år frem. For os ombord er det altid opmuntrende, at vores arbejde bliver værdsat, og 
at det bliver italesat fra officiel dansk side, at vores tilstedeværelse i Hormuz-strædet er til 
gavn for den internationale handelstrafik og søfartens frie bevægelighed. 
Således opmuntret er vi nu taget til søs igen for at gennemføre den næste patrulje. 
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29. september 2020 
 
MINI-REPORTAGE:  
MIKKEL ”BONES” FRA ELEKTRONIKSEKTIONEN 
Endnu engang har vi fået lov at følge et medlem af besætningen rundt på det gode skib Iver. 
Denne gang fulgte vi Mikkel, som også går under navnet ”Bones”. 
Bones er en af de gaster, som Iver har fået lov at låne fra et af søsterskibene i forbindelse 
med forlægningen til Hormuz-strædet. 
”Det er fedt at få en længere sejlads, når man er udlån. Besætningerne plejer at være gode til 
at integrere os udlånsgaster, men på en så lang sejlads som denne, får man virkelig 
mulighed for at føle sig som en del af besætningen. Ikke kun dem man går og står sammen 
med, men også på tværs af afdelingerne!” 
Bones arbejder i elektroniksektionen, hvor han og kollegaerne beskæftiger sig med alt fra 
computer- og satellitsystemer til fregattens radarer. De deler område med våbensektionen, 
som de har et godt samspil med. Her skal de nemlig samarbejde om bl.a. flere af skibets 
våbensystemer. 
At arbejde i elektroniksektionen er en blanding mellem et service- og et tekniker job. Der 
holdes vagt og hygges. Der arbejdes og drikkes kaffe. Det hele skal spille og der er altid en 
radio i hånden på en EK’er. 
Vagterne i afdelingen er udarbejdet efter deres helt egen plan, og som Bones udtrykker det, 
så giver vagtplanen mulighed for, at man kan holde en stabil døgnrytme, da vagterne er på 
faste tidspunkter for en uge af gangen. 
EK’erne udgør en travl sektion, men selvfølgelig kan vagterne stadig blive lange, og de 
daglige runderinger, besøg hos naboerne og små hobbier bliver kærkommen adspredelse. 
En god vagt er en stille vagt, for så kører alle systemerne, som de skal. 
Bones er en kreativ sjæl og en af hans store hobbier består i pap og papir. Her kan han 
skabe alle tænkelige billeder, og timerne forsvinder en efter en med udtænkning, 
skabeloner, foldning og udskæringer. ”Det er en forholdsvis nem hobby at tage med rundt.” 
fortæller Bones og viser os et par af de efterhånden mange forskellige kort han har lavet. 
En af de fornemste opgaver for en EK’er – hvis man spørger menig mand i besætningen – er 
internettet. På en lang sejlads, som missionen her, er nettet en af livlinerne hjem til familie 
og venner. Med de særdeles begrænsede muligheder for at se verden udenfor på 
havneophold her under corona, så er internettet også det, der giver os en lille smule indblik 
i verdenssituationen udenfor. Heldigvis sørger Bones og hans kolleger for, at vi næsten altid 
har internetforbindelse. 
IVER medieteam // Thora&Mik 
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3. oktober 2020. 
 
Vi skylder et opslag om vores seneste to udnævnelser. For nyligt har vi nemlig ved to 
forskellige lejligheder udnævnt Jesper og Marc til marineoverkonstabler. De er begge 
blevet markeret på behørig vis om bord, og de dygtige fyre skal da også vises frem her 
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8. oktober 2020 
 
REJSEBREV UGE 40 
Her i den Persiske Golf skinner solen altid, og det er over 30 grader varmt både i luften og i 
vandet.  
Og dagene og ugerne går med patrulje. Der opstår en vis rutine, og den ene dag kommer til 
at ligne den anden. Det er også et udtryk for, at vi har været her et stykke tid nu og har 
vænnet os til forholdene. Man kan let tage sig selv i at tænke, at her sker der ikke så meget. 
Men det gør der i høj grad.  
I vores fælleskalender, hvor de forskellige aktiviteter for en dag er noteret, kan der sagtens 
på en dag være 10 – 15 forskellige punkter Og det er endda uden at tælle nogle af de 
væsentligste aktiviteter med, nemlig dagens tre måltider. 
Der tages et print af kalenderen, og det sættes op det mest centrale sted på skibet: På 
skottet ved siden af buffeten. En del af det, der sker, er uddannelse og træning, men der er 
også mange møder og briefinger. Og tingene hænger sammen. 
Når helikopteren skal ud at flyve, bliver der angivet i kalenderen, at på et bestemt tidspunkt 
skal den ud af hangaren, hvor den så efterfølgende bliver klargjort på helodækket. Forud er 
der gået en briefing, gerne i O-rummet, hvor flyveplaner og sikkerhedsprocedurer bliver 
gennemgået. Efterfølgende bliver der også angivet, hvornår selve flyvningen er planlagt. Det 
har naturligvis betydning for dem, der er direkte involveret i selve flyvningen, pilot, 
observatør, teknikere, surringsgaster, brandfolk, flight deck officer, flight deck director (i 
mangel af danske navne) og vagtchefen på broen. Men det har også betydning for dem, der 
gerne vil bruge helodækket til at dyrke motion og træning, og dem, der bare vil nyde solen 
og en kop kaffe. Så kigger man lige i kalenderen og kan se, at det for eksempel ikke er muligt 
fra kl. 14-16. På samme måde med skydningerne, hvor kun skytter og instruktører iført 
sikkerhedsudrustning kan færdes på de pågældende dæk. Endelig kan punkterne i 
kalenderen være oplysende foredrag eller en filmaften i en af divisionerne. Det er en af 
måderne, hvorpå vi alle sammen bliver holdt opdateret omkring aktiviteterne ombord, og 
hvor man selv kan holde sig opdateret. 
Siden vores sidste havneophold har vi også haft en journalist ombord fra Forsvarets 
Kommunikationsafdeling. Emma supplerer i en patrulje på ca. tre uger vores eget 
medieteam, hvor hun dokumenterer hverdagen og laver artikler og indslag til Forsvaret 
hjemmesider og platforme som Facebook og YouTube. Godt nok er Emma civil, men hun 
færdes i uniform lige som os andre, og selv om nogen kan have reservationer over for 
journalister og pressefolk, så er hun jo ”en af vor egne”.  
I dag er det en selvfølge og nødvendigt at vise vores aktiviteter på de sociale medier. Det 
handler om at orientere om missionen, hvorfor vi er her, hvad vores arbejde består i og 
dermed også, hvad skatteydernes penge går til. Og så handler det om at sikre, at Forsvaret 
er med i billedet blandt unge mennesker, når de skal vælge erhverv og uddannelse. 
Derfor er Emma blevet et dagligdags syn ombord, når hun bevæbnet med fotoapparat, 
videokamera og stativ bevæger sig rundt på skibet for at forevige de aktiviteter, som hun 
har spottet i kalenderen. Og det er ikke lige spektakulært, alt hvad der foregår ombord. 
Møder og briefinger er ikke nær så godt stof som for eksempel gummibådssejlads, 
helikopterflyvning eller skydning med let eller tungt maskingevær. Når fotos og 
filmoptagelser er optaget, skal de bedste fotos udvælges og bearbejdes, og filmsekvenserne 
sættes sammen og forsynes med tekst. Både et lydspor til filmene og skreven tekst til de 
andre medier. Det foregår også her ombord, så det færdige resultat er klar til at blive bragt. 
Så takket være Emma og vores eget medieteam, Mik og Thora, kommer IVER og besætning 
på de forskellige medier. Og hvis I derhjemme holder øje med de Forsvarets platforme, vil I 
kunne finde de indslag og billeder som Emma, Mik og Thora producerer.  
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Og så har vi i søndags igen haft gudstjeneste. Det var en høst/efterårsgudstjeneste, hvor vi 
fik lejlighed til at synge årstidens smukke salmer. Selv om både høst og falmende træer i 
skoven kan synes langt væk, når man er til søs i strålende vejr med over 30 grader, så gav 
det også mulighed for at sende tanker hjemover, med tak og taknemmelighed over, at der er 
nogen at savne. 
Vi tager nu hul på en ny uge med patrulje til søs. 
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9. oktober 2020. 
 
På IVER HUITFELDT har vi i dag fejret to 60-års fødselarer.  
I går den 8. oktober fyldte skibets faste sanit, Gypsy, år og i morgen den 10. oktober er det 
LM's tur. LM er med som chef for de minedykkere, vi har med på missionen.  
Det lykkedes at tage fusen på de to fødselarer og lokke dem med en tur i helikopteren, uden 
at de anede, hvad der skete. Og da de landede igen var hangaren pyntet op og besætningen 
stod klar til at tage imod med flag, fødselsdagssang og kage. Chefen holdt tale og chefen for 
Søværnskommandoen hilste på på video fra Danmark. 
Heldigvis for Søværnet har vi både Gypsy og LM et par år endnu. Tillykke til Gypsy og LM!
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10. oktober 2020. 
 
Udnævnelse på IVER HUITFELDT.  
Christian, Oscar, Thora, Simon, Mariane og Alexander startede sammen som værnepligtige 
på Kongeskibet Dannebrog. De er heldigvis blevet hængende i Søværnet, og nu gør de 
tjeneste i kabyssen, på dækket og på radioen her på IVER. 
I tirsdags den 6. oktober kunne chefen så ved en lille højtidelighed udnævne de seks unge 
mennesker til marineoverkonstabler.  
Rigtigt stort tillykke fra os alle sammen!

82



83



84



85



86



87



88



 
 

89



13. oktober 2020 
 
Rejsebrev uge 41 
Den uge, der netop er gået, har i høj grad været præget af mærkedage. Der har været tre, og 
de er vidt forskellige, men de har alle tre en fællesnævner i Søværnet og det skib, vi sejler 
på. 
Forrige søndag var det den 4. oktober, og denne dag blev måske ikke markeret med de 
mange flag eller kransenedlæggelser rundt omkring, men det kunne den godt være blevet. 
Det var nemlig på denne dag for 310 år siden, at Iver Huitfeldt faldt i slaget i Køge Bugt. Iver 
Huitfeldt var født 1665 i Norge, i fæstningen Frederikssten, hvor faderen var kommandant 
og havde indlagt sig hæder ved seks gange at slå svenskerne tilbage, da de i 1660 belejrede 
og stormede fæstningen.  
Allerede som 16-årig kom Iver Huitfeldt i tjeneste som kadet i den dansk-norske flåde og 
var blandet andet med ved erobringen af Helgoland. Senere kom han først i tjeneste i den 
hollandske flåde og senere i den franske, inden han vendte tilbage til Danmark med en 
masse erfaring fra udlandet. Han blev udnævnt til kaptajn og fik kommandoen over flere 
forskellige fregatter og linjeskibe afvekslende med tjeneste i land i fredsperioder, hvor han 
blandt andet stod for rekrutteringen i sit fødeland Norge.  
Da det trak op til den krig, der senere er blevet kaldt den Store Nordiske krig, blev Iver 
Huitfeldt igen kaldt til København. Han fik kommando over linjeskibet Dannebrog med 
omkring 600 mand ombord. Krigen til søs blev ikke ført med særlig stor intensitet, og der 
var store problemer med vedligeholdelsen af skibe og provianteringen. Blandt andet blev 
der kun tilført flåden små mængder proviant og øllet kom i tønder, der ellers blev brugt til 
tran.  
Det meste af sommeren lå flåden ved Bornholm for at spærre for den svenske flåde og 
afvente dens bevægelser. Men efter en kraftig storm blev flåden trukket tilbage til Køge bugt 
for at udbedre skaderne og tage ny proviant ombord. Her lå flåden så under kommando af 
Ulrik Christian Gyldenløve, men uden at have vagtpostskibe udsendt.  
Derfor blev den overrasket af den svenske flåde, der kom op sydfra og havde vind og sø i 
ryggen. I al hast måtte d e danske skibe kappe ankertrosserne og hurtigst muligt komme i 
slagorden. Dannebrog var et af de første skibe, der ved at krydse op mod vinden kom på 
skudhold af fjenden. Ret hurtigt udbrød der brand ombord sandsynligvis antændt af skibets 
egne kanoner. I stedet for at trække skibet ud af skudlinjen for at slukke branden, ankrede 
Iver Huitfeldt op og fortsatte beskydningen af fjenden indtil branden nåede krudtkammeret 
og skib og besætning sprang i luften. Alle omkom på nær nogle stykker som opholdt sig i en 
af skibets både. Svenskerne afbrød kampen efter to af deres skibe var gået på grund. Ved 
bevidst at ofre sit eget skib reddede Huitfeldt resten af flåden, og han skrev sig dermed ind i 
rækken af danske søhelte.  
Ind i Flådens tal med dens stolte traditioner trådte for to år siden seks unge mennesker. 
Efter udstået værnepligtstid på det nuværende Dannebrog (Kongeskibet) fik de alle 
ansættelse ombord på Iver Huitfeldt og derfor kunne vi i tirsdags deltage i udnævnelsen af 
seks overkonstabler i fregattens chefsalon. Et stort tillykke skal lyde til Christian, Simon, 
Mariane, Oscar, Alexander og Thora.  
Og at Søværnet er et sted, hvor man kan tjene i mange år viste to runde fødselsdage 
henholdsvis torsdag og lørdag, begge 60-års fødselsdage. Det var skibets sanit, kaldet Gypsy, 
og lederen af Søværnets minedykkere, Lars Møller. Det skulle naturligvis fejres, og det blev 
det med maner om fredagen. Under påskud af at en fødselsdagstur med skibets helikopter, 
blev de lokket væk fra skibet længe nok til at skibets hangar kunne pyntes op efter alle 
kunstens regler. Efter endt flyvetur kunne de så fejres med lagkage, kaffe, vand, 
fødselsdagssang og tale fra chefen. Også chefen for Søværnskommando, kontreadmiral 
Torben Mikkelsen, var med på en direkte videolinje fra Danmark.  
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Stort tillykke til de to fødselarer! 
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21. oktober 2020 
 
REJSEBREV UGE 42 
Det er blevet nævnt før, og det bliver det nok igen, men da træning og øvelser udgør så stor 
en del af vores dagligdag, så vil det også afspejles i rejsebrevene. I den forløbne uge har hele 
skibet været igennem et genopfriskende kursus i det, der kaldes førstehåndsindsats. Det 
dækker over den første og afgørende indsats i tilfælde af brand. Det siger sig selv, at brand 
ombord er en alvorlig sag, som kan få fatale konsekvenser. Vi bor tæt sammen, og vi kan 
ikke umiddelbart bringe os i sikkerhed et andet sted, hvis der skulle gå ild i skibet. Derfor er 
det vigtigt, at alle ved, hvad der skal gøres, hvis det skulle blive nødvendigt. Det skal være så 
indøvet, at man per refleks gør det rigtige. Og det er at gå i gang med at bekæmpe ilden så 
hurtigt som muligt.  
Overalt på skibet er der opsat brandalarmer, der kan registrere varme og røgudvikling, og 
så snart en af disse har reageret, lyder alarmen i kontrolrummet. Derefter bliver der prajet 
over hele skibet via prajeanlægget, hvorfra alarmen er gået. Alle begiver sig hurtigst muligt 
til det pågældende sted, og undervejs griber man en af de mange brandslukkere, der er 
ophængt på skibet. Fremme ved uheldsstedet begynder man at redde eventuelle 
tilskadekomne, bekæmpe branden og melde tilbage til kontrolrummet, så de er klar over, 
hvad der er sket. De fleste brande kan bekæmpes ved hurtig førstehåndsindsats.  
Efter den teoretiske del af kurset blev vi parvist sendt rundt i skibet for at træne 
førstehåndsindsatsen. Det var en god måde at få genopfrisket beredskabet på. Heldigvis har 
alle brandalarmer indtil nu været enten fejlalarmer eller udløst af for meget røg i kabyssen. 
Men vi er klar, hvis det en dag skulle blive alvor.  
Et andet område, der bliver trænet grundigt, er skydeøvelser. Heller ikke her håber vi, at det 
bliver nødvendigt at bruge det indøvede i praksis. Men også her gælder det, at hvis det 
bliver nødvendigt, så skal det indøvede sidde på rygmarven. Så der bliver trænet og øvet 
med alt fra kanoner til håndvåben. Vi finder et område, hvor der ikke er nogen anden 
skibstrafik, og så bliver der med radaren holdt øje med, at området forbliver frit, så der kan 
indøves procedurer. Og som med alt andet skal de indøvede færdigheder holdes ved lige. Så 
det er jævnligt tilbagevendende begivenheder, at der bliver prajet ”Skud kommer” for 
kanonens vedkommende eller ”Færdsel på dæk forbudt. Der skydes!” for de øvrige våben.  
Vi har også prøvet noget for første gang på denne tur. Indtil nu har vi ved havneanløb i 
lighed med genforsyning af øvrige varer fået brændstof leveret ombord af tankbiler. Det er 
en temmelig langvarig affære, hvor maskinens kontrolrum skal være ekstra påpasselige og 
overvåge bunkringen for at undgå spild. Men der findes en anden måde.  
RAS står for ”Replenishment At Sea” og er betegnelsen for optankning til søs. Man aftaler et 
møde med et militært tankskib, der er specielt indrettet til formålet. Så lægger man sig på 
en parallelkurs tæt på tankskibet, skyder en line over til tankskibet og får en slange trukket 
over, og på den måde får fyldt tankene. Det lyder nemt, men det kræver godt sømandskab, 
for skibene må ikke komme for tæt på hinanden, og kursen skal holdes meget nøjagtigt, så 
afstanden er konstant den samme. Også dæksbesætningen og maskinbesætningen har 
ekstraopgaver at varetage, men efter et par timer havde vi fået nye forsyninger af olie og 
var klar til at sejle videre. 
Og sidst men ikke mindst var det i denne uge, vi fik besøg af forsvarsminister Trine 
Bramsen. Vi er altid glade for besøg ude fra, og et ministerbesøg skaber opmærksomhed 
omkring vores operation. Når det så yderligere var med så positive tilkendegivelser fra 
ministerens side omkring vores opgave og måden, den bliver udført på, så er det ekstra 
velkomment. Ministeren bad os om at sende en hilsen til jer derhjemme med tak for lån af 
os og tak til jer for at holde skansen derhjemme. 

95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



 

105



23. oktober 2020. 
 
MEDALJE OG UDNÆVNELSER PÅ IVER HUITFELDT 
I denne uge har vi igen haft fornøjelsen af at udnævne dygtige besætningsmedlemmer på 
IVER HUITFELDT.  
Vi starter dog lige med Tony. Tony, som er vores maskinbefalingsmand, har været ansat i 
Søværnet, siden han startede som værnepligtig i juli 1980. Derfor har Tony også om nogen 
fortjent Dronningens fortjenstmedalje i sølv for 40 års tjeneste. Chefen fik mulighed for at 
overrække Tony Fortjenstmedaljen i sølv på helikopterdækket foran hele IVER HUITFELDT 
besætning. Kæmpe stort tillykke til Tony - og tak for at holde ud så længe! 
Chefen fik også lejlighed til at udnævne Anders til sergent, Paw til marinespecialist og 
Mathias til marineoverkonstabel. Vi er glade for at have de tre med ombord hernede i 
Hormuz-strædet, hvor Anders og Mathias arbejder i operationsrummet, mens Paw arbejder 
på dækket. Stort tillykke til Anders, Paw og Mathias med deres velfortjente udnævnelser.
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28. oktober 2020 
 
REJSEBREV UGE 43 
Så kom vi til Dubai. Indtil nu har vi tilbragt vores tid i havn i Abu Dhabi, når der lige 
fraregnes de få timer, vi lå i Souda Bay på Kreta.  
Dubai er med 3,4 mio. indbyggere den største i UAE, De forenede Arabiske Emirater. Abu 
Dhabi er regeringsbyen, hvor landet ledes fra, og har dermed de forskellige offentlige 
regeringskontorer og udenlandske ambassader. Denne fordeling hænger sammen med 
selve statsdannelsen, hvor de forskellige emirater sluttede sig sammen i 1971, efter at have 
været et engelsk protektorat siden 1892.  
Dubai er byen, hvor der tjenes penge, og det godt må ses. Og det kan ses allerede når man 
nærmer sig byen fra søsiden. De enorme skyskrabere dukker ud af disen mange mil til søs, 
og bliver mere imponerende, jo tættere man kommer på. De er samlet i forskellige grupper 
med de højeste og mest imponerende samlet omkring Dubais Internationale Finans 
Centrum, hvor den største koncentration af bygninger over 250 m. i verden ligger. Her 
ligger også verdens højeste bygning, Burj Khalifa på 829,80 m. Den stod færdigbygget i 
2010.  
I Dubai er der naturligvis også en samling af lystyachter i superklassen, hvor Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoums, regenten af Dubai og premierminister i UAE, lystbåd 
med det passende navn ”Dubai” passerede os, mens vi lå til kaj. Det er en af de allerstørste 
yachter i verden med sine 162 m. noget længere end Iver Huitfeldt, med 88 mands 
besætning, plads til 115 gæster, spisesalon til 90 personer, helikopterlandingsplatform, 
swimmingpool, diskotek, biograf, ubåd, hummerakvarium og squash bane. Pris: 400 mill. US 
$. Normalt ligger båden ved sheikens private ø udfor kysten.  
Er man mere til klassisk luksus, så ligger Cunard Lines legendariske krydstogtsskib ’Queen 
Elizabeth 2’ som hotel skib i havnen. Og eller man kan indlogere sig på et af verdens eneste 
syv stjernede hoteller Burj Al Arab, som er formet som et skibssejl, og suitestørrelsen er 
mellem 169 m² og 780 m². 
Men som ved de øvrige havneophold indtil nu, må vi på grund af Corona virussen blive 
ombord, så vi måtte nyde alle herlighederne på afstand.  
Det var også ved dette havneophold, vi måtte sige farvel til en stor gruppe af eksterne, der 
skulle hjem efter at have sejlet med fra Korsør. De har gjort en god indsats og var blevet en 
del af vores hverdag. Det var med et vist vemod, at vi sendte dem af sted. Til gengæld 
modtog vi et tilsvarende antal nye friske folk, der skal sejle med på den sidste del af turen. 
Det er altid et større logistisk cirkus, når så mange skal skiftes ud, og det blev ikke mindre af 
corona-situationen. Inden afgang fra Danmark skulle alle testes, og ligesådan ved 
ankomsten til Dubai. Resultaterne skulle så foreligge inden de måtte komme igennem gaten 
og ned om bord. Til alt held var ingen smittede, og efter at have gået med mundbind og i den 
første uges tid været så isoleret, som det nu er muligt på et skib, udgør de nu en integreret 
del af besætningen.  
Inden afgang blev de ved en samlet mønstring på helodækket budt velkomne ombord af 
chefen. Der var også en række udnævnelser, Anders til sergent, Paw til marinespecialist og 
Mathias til marineoverkonstabel. Og så kunne vi fejre, at skibets maskinbefalingsmand Tony 
har været i det danske Søværn siden værnepligtstiden i 1980, i alt 40 år. For denne lange og 
trofaste tjeneste kunne chefen overrække MSB fortjenstmedaljen i sølv. Der skal lyde et 
stort tillykke med medaljen og med udnævnelserne. 
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3. november 2020. 
 
Rejsebrev uge 44 
For at få en så kompleks organisation som Iver Huitfeldt til at nå et bestemt mål, er man 
nødt til at gøre det klart for alle hvilket mål, man arbejder hen imod, og hvordan man vil nå 
det. Det er en – og måske den vigtigste – af ledelsens mange opgaver. For at gøre det klart 
for alle, hvad målet er, formulerer vi det og skriver det op, så alle kan se det.  
Et af Iver Huitfeldts mål siden havneopholdet i Dubai og ombordtagningen af et større antal 
nytilkomne besætningsmedlemmer har været at integrere de ”nye” i besætningen. Det sker 
selvfølgelig, fordi skibet kun fungerer optimalt, hvis alle ombord fungerer som en stor 
organisme. Det vil sige, at alle arbejder sammen som tandhjul i en maskine.  
Det er vigtigt, at de nye har følt sig velkomne ombord, for kun på den måde kan vi få det 
bedste ud af samarbejdet. Desværre har coronasmitten gjort, at vi har været nødt til at tage 
visse forholdsregler for de nytilkomne. Det kan være svært at føle sig velkommen, hvis man 
skal holde afstand, gå med mundbind og spise for sig selv. Heldigvis gjaldt disse 
forholdsregler kun den første uge, og nu er der for alvor kommen gang i integrationen. Først 
med briefinger om alle mulige forhold, og derefter med praktiske øvelser.  
Vi har således haft en uvarslet brandøvelse og en tilsvarende uvarslet ”mand over bord” 
øvelse. Begge dele gik fint. Der blev varslet brand i vaskeriet og inden for ganske få minutter 
var der femten ildslukkere på stedet, og der var godt gang i ildslukningen. Ved ”mand over 
bord” øvelse blev der kastet en dukke i menneskestørrelse og vægt over bord, og så skulle 
han hurtigst muligt om bord igen. Det gøres ved at skibet sejles tilbage til positionen, en 
gummibåds sættes, og der gøres klar til livredende førstehjælp.  
Otte minutter tog det inden dukken var ombord igen, og de specialuddannede ”junior 
medics” kunne gå i gang med hjerte-lunge redning, ilt og hjertestarter. Vi fik ikke liv i 
dukken, men havde det været et menneske, så er jeg sikker på, at vedkommende var 
kommet fra det uden alvorlige mén. Yderligere har de nye deltaget i skydeøvelser og 
gummibådssejlads, og rækken af øvelser fortsætter, så vi alle er skarpe og parate til at 
tackle de situationer, der måtte opstå.  
Man kunne måske forestille sig, at Iver Huitfeldt havde nogle store ferskvandstanke og fik 
dem fyldt op ved hvert havneophold. Det kunne være tilfældet, men det ville sætte store 
begrænsninger for skibets udholdenhed. I stedet har vi vores eget vandværk, hvor vi laver 
ferskvand. Det sker i et såkaldt osmoseanlæg. I korte træk går det ud på, at der bliver 
pumpet havvand ind og sendt igennem et anlæg, der først renser vandet for urenheder i et 
sandfilter, hvorefter det sendes igennem et finere filter, der fjerner de sidste urenheder. Til 
sidst bliver vandet sendt igennem osmoseanlægget under 60 bars tryk, hvor det passerer 
nogle plader og udskilles gennem en membran. På den ene side af membranen står vi 
tilbage med det reneste, klare drikkevand, mens det meget salte restvand ledes tilbage i 
havet igen. Vi har to anlæg, der hver kan producere op til 860 liter drikkevand i timen, som 
opbevares i ferskvandstanke, så der altid er vand til drikkevand, madlavning, sanitetsvand 
(bad og toiletter) og til alle de andre formål, hvor ferskvand er nødvendigt.  
Osmoseanlægget virker bedst med køligt havvand, så effekten er reduceret hernede i 
varmen. Anlægget kan klare vores forbrug ombord, men TKO Claus (vores maskinchef) 
måtte dog tidligt på turen lige ud med formaninger om, at ”teenagerbade” med lang 
varighed ikke er tilladte. Det kan i øvrigt heller ikke nytte at lade vandet løbe til det bliver 
koldt, for det gør det først til december. Indtil da er det kolde vand 29ºC, ligesom havvandet 
omkring os.  
I søndags var det Alle Helgens Dag, og i den anledning var der gudstjeneste ombord, hvor 
der blev sendt mange tanker hjemover til dem vi savner – både dem, vi snart skal se igen og 
dem, vi har mistet.  
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Stemningen er stadig god – og vi har nu taget hul på en ny uge med patruljer i og omkring 
Hormuzstrædet. 
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10. november 2020. 
 
Rejsebrev uge 45 
”Jeg skal sgu’ ikke ha’ nogen lokumspumpe i min maskine!”  
Citatet kommer fra filmen ”S/S Martha”, hvor maskinmester Brovst – spillet af Paul Richard 
– kæmper for at holde den gamle dampmaskine kørende, men har problemer med en utæt 
fødevandspumpe. Den burde udskiftes i næste havn, men den originale, en Halifax Leeds 
1924, kan slet ikke skaffes.  
Til alt held sejler det norske skib ”M/S Harald” rundt med en toiletvandspumpe, en Kieler & 
Geilwerk Model 57, der har næsten de samme dimensioner, og som ved lidt uautoriserede 
fiksfakserier og en tot twist og noget konsistensfedt ville kunne bruges. Og så gælder det 
bare om at få fat i den. Men det er en helt anden historie, som ikke skal røbes eller 
genfortælles her, selvom de fleste vil kende den i forvejen.  
Det korte af det lange er, at vi også her ombord på Iver Huitfeldt har en lokumspumpe, som 
maskinen står for. Vi har faktisk et helt rensningsanlæg med alt, hvad der til hører, for at 
rense vores spillevand. Vores lille landsby på knap 160 indbyggere skal selvfølgelig have et 
rensningsanlæg. De dage er forbi, hvor alt spillevand inklusiv olieforurenet vand fra 
maskinen bare blev ledet urenset ud i havet. Og godt det samme, når man ser, hvor mange 
skibe, der sejler rundt med hver sin ”landsby”.  
Havet er ikke og skal ikke være en losseplads for transportbranchen og andre, der sejler. 
Vores ”sewage” anlæg, som det hedder med et engelsk ord, tager sig af afløb fra bad, 
håndvaske og toiletter på de 52 lukafer. Dertil kommer yderligere 11 toiletter fordelt rundt 
på skibet, så værdigt trængende altid kan være i nærheden af et toilet. Systemet opererer 
med vakuum, der suger med 0,7 bar, da vi jo ikke er noget landfast hus, hvor man bare kan 
lave fald på rørene. Og så har man endda været så forudseende, at tre af toiletterne er 
fritfaldstoiletter, der også virker i nødstilfælde, hvis vakuumanlægget skulle gå i stykker 
eller være under reparation.  
Men ikke nok med, at vi har et rensningsanlæg. Vi har også et affaldsforbrændingsanlæg, et 
”incinerator”-anlæg for at bruge et andet engelsk udtryk. Vi skal kunne klare os selv gennem 
længere tid til søs, og der kan det jo ikke nytte, hvis vi skulle søge nødhavn, fordi vores 
affaldsrum var blevet fyldt op. For at tage det sidste først, så bliver der naturligvis ved hvert 
havneanløbe bestilt affaldscontainere til de forskellige former for affald, som man ikke kan 
brænde af. Og noget af det første, vi gør, når vi kommer i havn, og noget af det sidste, inden 
vi går fra havn, er at aflevere alt vores affald i disse containere. I øvrigt kommer der også 
altid i havn slamsugere til at hente vores grå og sorte affaldsvand. Og vi affaldssorterer, så 
metal og flasker frasorteres småt brandbart, og eventuelt farligt affald som maling m.m. 
holdes for sig. Det, der kan brændes, bliver brændt ved 900ºC, og røgen ledes via den 
bagbords skorsten igennem dens rensefiltre. Madaffald fra skafning og kabyssen køres 
igennem en affaldskværn og kan derved køres sammen med det øvrige.  
Alt i alt viser dette, at vi er bevidste om vores affald. På samme måde, som i land gør vi, hvad 
der er muligt, for at sætte et så lille aftryk på miljøet, som muligt.  
Nu skal dette rejsebrev ikke kun handle om affald. Vi har også oplevet noget helt nyt i denne 
uge. Vi har set skyer. Vi har ellers siden afgang for 90 dage siden været vant til en skyfri 
himmel eventuelt med lidt varmedis i horisonten. Men i lørdags vågnede vi op til en himmel 
med skyer. Det viser, at selv her er der lidt forskel på årstiderne, men det positive er, at det 
også viser, at vi snart er på vej hjem til jer.  
Snart går det for alvor den rigtige vej. hjemover. Det glæder vi os til. 
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25. november 2020. 
 
Rejsebrev uge 46-47 
I har muligvis kigget langt efter et rejsebrev i sidste uge. Det skyldes desværre, at vi blev overhalet 
indenom af coronaen.  
Midt under havneopholdet i Abu Dhabi fik vi konstateret et smittetilfælde ombord. Det betød 
nedlukning for mange af de almindelige rutiner, herunder udarbejdelse af rejsebrev. I stedet gik 
spekulationerne om, hvordan det kunne ske, når vi kun i meget begrænset omfang har haft 
samkvem med land. 
Nå, men nu er den her. Og ankomsten af den blinde passager betød, at vi nu er underlagt en række 
foranstaltninger for at inddæmme smitten. Og det ser heldigvis ud til at virke rigtigt fint. Langt 
hen ad vejen er det de samme forholdsregler, som man har iværksat hjemme i Danmark. Så man 
kan sige, at vi nu øver os på at komme hjem med alt hvad dertil hører af håndsprit, mundbind, 
portionsanrettet mad og så videre.  
Vores sidste havneophold var tredje gang, vi anløb Abu Dhabi. Det var vores base i området, og det 
er lige før man kan sige, at vi følte os hjemme. Den lille franske flådebase, er nu også ret hurtigt 
overset, men den har to store fordele. Det ene er et velfærdsområde, hvor der er pool borde, 
bordtennis og dart og ikke mindst en hurtigere og mere stabil wi-fi forbindelse end den, vi har 
ombord. Det betyder, at man kan opdatere apps og systemfiler og downloade billeder, videoer og 
større dokumenter. Og så kan man ’skype’ med jer, der er derhjemme. Så nu kunne vi ikke bare 
høre jeres stemmer, men også se jer, og det betyder meget. Der var også stor glæde over den video 
med hilsner, vi fik hjemme fra alle vores pårørende. Tak for den!  
Den anden store fordel ved den franske base er et poolområde. Vi er godt klar over, at vi ikke er på 
badeferie, men på denne tur har været meget anderledes, end når vi plejer at tage ud i verden. Vi 
har ikke haft mulighed for at tage nogen steder hen og slappe af væk fra skibet, når vi har været i 
havn. Og vi har ikke kunnet gå ud og opleve de lande, vi er kommet til. Derfor er der blevet sat 
ekstra pris på de par timer, vi har fået stillet poolen til rådighed. Man slapper af på en anden måde 
med en dukkert og en gang solbadning. 
Men det var ikke afslapning det hele. For at give alle mulighed for at gå DANCON-marchen, havde 
Liv og Freja taget initiativ til endnu en mulighed for at gå de 25 km på basens område. Første gang 
blev marchen gennemført ved opholdet på Al Salam i slutningen af september. Denne gang var 
mandag d. 16. november, hvor 16 marchgængere gennemførte de 28 omgange med 10 kg 
oppakning. Det var knapt så varmt denne gang som i september, men stadig varmere end en 
dansk sommerdag. Et stort tillykke til de ihærdige, der gennemførte. Faktisk var der to, der gik 
begge gange. Dobbelt tillykke til dem!  
En anden aktivitet var rappelling. Vores patrulje fra Frømandskorpset stillede sig til rådighed med 
instruktører og ledsagebåd, og det gav mulighed for interesserede til at få et førstehåndsindtryk af 
rappelling. Efter instruktion og indskærpelse af sikkerhedskrav var der mulighed for at rappelle 
ned af skibssiden fra det højeste punkt og ned i skibets gummibåd. En tur på ca. 15 meter. Det var 
en stor oplevelse for dem, der benyttede sig af tilbuddet.  
Og så sagde vi ellers farvel til Abu Dhabi torsdag morgen. Det er altid lidt vemodigt at skulle sige 
farvel. Men det blev trods alt overskygget af bevidstheden om, at det også betød, at vi nu var på vej 
hjemad. Rørende var det at de to danske stabsofficerer ved EMAHSOH og den franske styrkechef 
var mødt op og vinkede med et lille Dannebrog til afsked. Samme dag gik vi for sidste gang 
igennem Hormuzstrædet, og i mandags forlod vi også operationsområdet og Operation AGENOR 
efter tre måneders indsættelse.  
Efter et kort møde med et amerikansk flådetankskib for at få fyldt tankene op, er vi nu for alvor på 
vej hjemover. Vi befinder os i Rødehavet på vej mod Suez, og nyder den sidste varme, inden vi 
kommer til Middelhavet og så småt skal til at omstille os til mere vinterlige temperaturer.  
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1. december 2020. 
 
Rejsebrev uge 48 
Nu er vi i Middelhavet, og vi er på vej hjem. Og vi kan mærke det!  
Efter tre måneder med højtryk i den Persiske Golf med fladt vand og temperaturer langt over, 
hvad selv den bedste danske sommer kan frembringe, er der nu kommet buler på vandet, skyer, 
regn og faldende temperaturer. Det er 17 grader og vandtemperaturen er 21 grader, så det er jo 
ikke fordi det er typisk december vejr. Men i sammenligning med det, vi har været vant til, så føles 
det koldt.  
Og skiftet kom hurtigt. Fra det Røde Havs varme gav de 11 timers passage af Suezkanalen de 
nuværende temperaturer. Og vi ved godt, at det gradvist stadig bliver koldere på vej mod 
Danmark i december. Men det gode ved at sejle er, at man får mulighed for at vænne sig til 
forandringerne. Og man mærker, at der er langt fra Abu Dhabi til Korsør.  
Denne gang passerede vi Suezkanalen for nordgående, for hjemadgående. Det er fascinerende at 
se de vekslende landskaber passere forbi, og de fleste, der havde mulighed for det, skulle lige op 
og se med jævne mellemrum, hvor langt vi var kommet. Og det fungerer. Lodser og slæbebåde er 
der til tiden, og konvojerne med de mange store skibe passerer kanalen, og sparer os alle for den 
lange sejltur syd om Afrika. Straks vi kom ind i Middelhavet blev vi modtaget af et par delfiner, der 
sprang for boven, og de sidste svaler slog en runde omkring skibet for at fange insekter.  
Men også internt i skibet bliver der gjort en del for at holde humøret højt. Coronaen lægger sine 
begrænsninger, og vi kan ikke afholde fælles arrangementer. Ikke fysisk i hvert fald. Men det skal 
ikke forhindre os i at spille banko. Med alle placeret på deres lukafer, plader og store mængde af 
slik delt ud, numrene klar til at blive råbt op over prajeanlægget og telefonnummeret til 
kontrolrummet liggende klar i tilfælde af banko, kan vi både overholde restriktionerne og 
gennemføre spillet. Ikke mindst takket være LGO i en veloplagt rolle som ”banko Jørgen” kunne vi 
nyde en times tid med muntre bemærkninger, en smule spænding og flotte gevinster til de heldige 
vindere, inklusive sidegevinster efter et sindrigt system.  
"Forsamlingsforbuddet" stillede sig også i vejen vores advents-/julegudstjeneste. Selv planerne 
om en gudstjeneste i det fri med god afstand på helodækket måtte droppes - ”Better safe than 
sorry!”  
I stedet blev gudstjenesten optaget i chefsalonen. Ud over præsten og musikken ved Thora og 
Brandt var holdet forstærket med Oliver til at synge og Mik til at optage. Efter et stort arbejde med 
redigering og klipning ligger gudstjenesten klar på vores interne fjernsynsnet – komplet med 
stemningsbilleder, julesalmer, juleevangelium og chefens afsluttende ”Gud bevare dronningen!”, 
ikke at forglemme.  
Det eneste, vi må undvære er fælles nadver, men det kan vi jo altid indhente, når vi kommer hjem.  
Vi kan godt mærke, vi er kommet ind i julemåneden. Julemusikken lyder i kabyssen og andre 
steder, hvor der er mulighed for det, og julepynten sniger lige så stille frem i krogene. Og søndag 
aften var der æbleskiver og varm chokolade serveret af frømænd i nissehuer. Der var ikke et øje 
tørt. Nu er det helt sikkert: Julen er på vej, og vi er på vej til Korsør.  
For en god ordens skyld skal jeg lige nævne, at der ikke har været nye tilfælde af 
coronasymptomer i de sidste mange døgn, så vi krydser fingre og håber, samtidig med at vi går 
med mundbind, holder afstand og spritter af. Målet er klart: Vi skal alle sammen ned ad 
landgangen og med familien hjem d. 10. december, når vi kommer til Korsør igen. 
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7. december 2020. 
 
Rejsebrev uge 49 - Turens sidste! 
*** 
Kære følgere  
Nedenfor finder I det sidste rejsebrev fra fregatten IVER HUITFELDT i forbindelse med vores fire 
måneders deployering til Hormuz-strædet. På torsdag er vi hjemme i Korsør. Det glæder vi os til!  
Vores orlogspræst, Frank, har været med hele vejen. Frank har skrevet alle de 16 rejsebreve, det 
er blevet til undervejs. Rejsebrevene er flittigt illustreret med billeder fra særligt Mik og Mathias, 
som igennem hele deployeringen har skudt billeder af store og små begivenheder og hverdagen 
om bord. Tak til jer alle sammen for historien. 
***  
Lige nu er vi kommet til den Engelske Kanal. Det er godt nyt, fordi det betyder, at der nu ikke er 
ret langt hjem. Og det er godt nyt, fordi vi nu er i mere beskyttet farvand.  
Godt nok kan Nordsøen værre barsk om vinteren, men det er alligevel ikke noget imod 
Atlanterhavet. Vi fik vores del, men det viste sig alligevel ikke at blive så slemt som frygtet.  
Når man planlægger en sejlads som vores hjemsejlads, er der mange ting, der skal tages højde for. 
Den nemme del er at tælle, hvor mange sømil der er mellem Souda Bay på Kreta og Korsør, som er 
vores sidste ben på rejsen. Så kan man regne ud, hvilken gennemsnitsfart, man skal have for at 
ramme ankomsttidspunktet, i vores tilfælde den 10. december kl. 10.00.  
Gennemsnitsfarten må ikke være urealistisk høj, fordi der skal tages hensyn til 
brændstofforbruget. Vi skal ikke bruge unødigt meget brændstof, og der skal være plads til 
uforudsete forsinkelser. Og dér spiller ikke mindst vejret en stor rolle. Så derfor blev der i ugens 
løb kigget nøje på vejrkortene. Atlanterhavet og Biscayen gav anledning til lidt panderynker. Indtil 
flere frontsystemer var på vej med hård vind og høje bølger.  
Iver Huitfeldt er et stort skib, der kan holde til lidt af hvert. Men der er ingen grund til at udsætte 
skib og besætning for større prøvelser end højst nødvendigt. Så det bliver en afvejning af, om man 
skal vente til uvejret er drevet over eller prøve at komme forbi før lavtrykket sætter ind med fuld 
styrke. I vores tilfælde viste det sig, at der var en række yderligere lavtryk på vej. Hvis vi skulle 
vente, ville der gå mange dage, før vejret igen var roligt. Da der så samtidig var indikationer af, at 
bølgehøjden ret hurtigt ville blive mindre, var det bare med at komme af sted.  
Vi kom igennem Gibraltarstrædet med fredeligt vejr, men da vi drejede nordpå langs Portugals 
kyst fik vi vind over 20 m/s og 6-7 meter bølger og en underliggende dønning. Det betød, at vi 
måtte sætte farten ned til 10-12 knob og krydse op i søen for at mindske påvirkningerne på skib 
og besætning. Efter en urolig nat blev det langsomt bedre, og Biscayen, som ellers er berygtet for 
dårligt vejr, viste sig mere fredelig end frygtet. Undervejs faldt appetitten og søvnbehovet steg hos 
en del af besætningsmedlemmerne, men alle kom godt igennem, og nu kigger vi fremad og kan se, 
at tidsplanen holder.  
Al opmærksomhed er nu rettet mod vores hjemkomst. Vi glæder os alle sammen til at kunne gå 
ned ad landgangen i Korsør og enten give vores pårørende et kram på kajen eller tage hjem og 
møde dem der.  
Men også her spiller den allestedsnærværende Corona ind. For at vi kan gå i land på den bedste og 
mest forsvarlige måde, bliver vi alle sammen testet, inden vi kommer i land. Det sker på den måde, 
at der på onsdag bliver fløjet sundhedspersonale og testremedier ud til os på skibet. Vi bliver alle 
sammen testet, og prøverne igen transporteret i land med vores helikopter, så vi kan se, om vi skal 
gå i isolation, eller om vi kan give den helt store krammer. Det vil helt sikkert blive svært at skulle 
gå i isolation derhjemme eller et andet sted efter 4 måneder til søs. Men vi er godt med på, at 
situationen er alvorlig og gør selvfølgelig vores for at begrænse eventuel smitte mest muligt.  
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Og nu hvor turens afslutning nærmer sig, hvad kan vi så tage med hjem herfra? En vellykket tur, 
hvor fregatten har løst den opgave, der på forhånd blev stillet, til stor tilfredshed. Mange måneder 
med sol, høje temperaturer og vand, der nærmest lignede et stuegulv. En klar nat med fuldmåne, 
der lyste på Burj Khalifa (verdens højeste bygning i Dubai) i horisonten. Naturoplevelser med 
masser af delfiner, flyvefisk og havslanger i vandet. Billedskønne solnedgange over Omans bjerge. 
Det var dog også en atypisk udsendelse, hvor Corona-restriktioner gjorde det umuligt at komme i 
land og få et indtryk af den lokale kultur. Men vi oplevede også en besætning, der – da man nu var 
henvist til kun hinandens selskab – voksede med opgaven. Der har været forbavsende få 
indbyrdes gnidninger. Og så mindes vi en aktiv støtte fra vores pårørende hjemmefra med mange 
tilkendegivelser i Facebookgruppen og feltpost med hyggelige kuverter hjemmefra til de 
udsendte. På mange måder en lærerig tur der, når den kommer på afstand, vil give stof til mange 
gode minder og historier fra de varme lande.  
Tilbage er der kun at sige tak for, at I fulgte med på Facebook og på gensyn den 10. december 
2020 i Korsør. 
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Frank, forfatter til alle rejsebrevene fra os på IVER 
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18. december 2020. 
 
Mod slutningen af togtet til Hormuzstrædet kunne chefen lykønske den række 
besætningsmedlemmer:  
- Thomas, Liv, Asker og Oliver blev udnævnt Marineoverkonstabeler, 
- Mathias og Tobias fik overrakt diplomer for vel gennemført KU Trin 1-uddannelse, og 
- Johan fik tjenestemandsansættelse 
Stort tillykke til jer alle sammen 
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19. december 2020. 
 
Kære følgere her på IVERs facebookside 
Herunder følger CH IVER’s julehilsen.  
—-oOo—- 
Det er allerede mere end en uge siden, vi kom til Korsør og blev modtaget med dyttende horn, 
taler og hotdogs. Det var en kæmpe oplevelse at blive taget så godt imod. Efterhånden har alle vist 
også vænnet sig til, at gulvet står stille, og der ikke er en konstant baggrundsstøj fra et 
ventilationssystem, der kæmper med at holde temperaturen på et tåleligt niveau. 
IVER’s besætning leverede en formidabel indsats under vores fire måneder lange deployering til 
Hormuzstrædet. Når jeg kigger tilbage på turen, så føles den på samme tid både kort og lang. Kort, 
fordi vi hele tiden havde gode og relevante opgaver at tage os til. Men også lang, fordi nogle dage 
og uger blev ekstra hårde af, at vi ikke rigtigt kunne komme uden for IVER’s skrog på grund af 
corona-restriktioner. At det fungerede, skyldes alene en dedikeret og dygtig besætning, som har 
min aller største respekt. 
I besætningen har vi mange gange joket med, at ”det er jo 2020”, når et eller andet er gået skævt, 
gået i stykker eller gået os imod. Nu lakker 2020 heldigvis mod enden, og vi kan se frem mod et 
2021, som også ser interessant ud. Om COVID-pandemien får indflydelse på vores opgaveløsning i 
2021 kan man kun gisne om – men på mange måder er der jo lys for enden af tunnelen. 
I 2021 skal vi sejle INDEX-sejlads med fokus på os selv, og vi skal sejle nogle rigtigt relevante 
øvelsessejladser med fokus på luft- og undervandskrig. Og så har vi en tur til det arktiske område, 
som er en ny og spændende opgave for IVER’s besætning. Derfor tror og håber jeg på, at 2021 
bliver et godt år for IVER og besætning. 
Nu står julen for alvor for døren. Derfor vil jeg gerne benytte muligheden for at sende jer alle 
sammen mine varmeste hilsner og ønsker om en fredelig juleferie.  
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle de pårørende til IVER’s besætning. 
Jeg håber, at I læser med her. I skal have stor tak for jeres flotte opbakning hele vejen igennem – I 
fortjener alle den største anerkendelse . Vi ved alle sammen, at ’ro på bagsmækken’ giver gode 
søfolk, der løser deres opgave på bedste vis. Så derfor har I pårørende også en stor del af æren for 
vores vellykkede deployering til Hormuzstrædet. 
Glædelig jul og godt nytår! 
Kim 
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