
"Hvad har ministeren imod vores skib?"
Enhistorie fra viceadmiral S. 5. Tbostrup (1915-2006)

Som fortalt til søren Norby

l forbindelse med arbejdet tilbogen om PEDER SKRAM og HERLUF TROl LE
gennemfortebogensforfattere en række interviewsmed!hv. skibschefer;
besætningsmedlemmer og andæ, der i deres tid j sovæmethavdehalt be
røring med fregatteme. HerunderogsJ vicædmira! ThostTup, der var chef
for søværnet 1965·1980. Det var ikke muligt at fJ alle de mangegode histo
rier medi bogen, mennedenstJende historie kan mJske have Vennebladets
læseres interesse.

Under Forsvarskommissionen af 1969 [...] havde jeg en mulighed for at for
tælle kommissionen lidt om flådeproblemerne og flådens anskaffelsesbehov
og planer. Kommissionens medlemmer var ikke særlig interesserede i at hø
re på det, så jeg inviterede i stedet medlemmerne til at besøge PEDER
SKRAM og der få et indtryk af det skib, og så I øvrigt at få mulighed for at
stille spørgsmål. Til min store skuffelse så var der kun en der meldte sig, det
var forsvarsminister Kjeld Olesen. Men vi arrangerede så en demonstra
tionstur på Sundet, og han fik set skibet [...] Da vi havde været rundt i ski
bet og snakkede om det og sad i messen, så kom der en anmodning til mig
fra to værnepligtige. De ønskede altså gennem mig at få foretræde for mini
steren. Kjeld Olesen øjnede jo straks en mulighed for, at der var to der ville
brokke sig over forholdene og komme til ham og bede om hjælp, så de var
hjertelig velkomne. Og så kom de to gutter op og så sagde de, at de gerne
ville vide, hvad ministeren havde imod deres gode skib. De havde hørt, der
var så meget krit ik, men de ville gerne sige til ham, at det var et godt skib,
og et effektivt skib! Jeg synes det var vældig sjovt, men Kjeld Olesen kom
ikke med mange kommentarer, men jeg håbede, at han havde taget noget
til sig under det besøg...
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