Offshore-legendernes
maritime fort genoplivet
Militær bastion fra krigens tid igen centrum for kortvarig offshore-radio
Af Bjarke Vestesen
40-året for lukningen af engelske offshore-stationer
er blevet markeret på mange måder.
En af de mere bemærkelsesværdige skete med
en laveffektet radiostation, Red Sands Radio, der
sendte denne sommer fra 14. til 23. juli på 1278
kHz mellembølge.
"This is Red Sands Radio" lød det igen og
igen på 1278 kHz, som især kunne høres i Jylland.
Red Sands Radio markerede med en uges
udsendelser en afgørende æra for britisk radio fra
netop dét sted, hvor der i 1960'erne blev sendt flere
forskellige kendte offshore-stationer, blandt andet
Radio 390.
Red Sands er nemlig ikke en helt almindeligt
sted. Faktisk er det de færreste, der har været der og
indtil videre er det også (desværre) lukket af for
offentligheden.
Red Sands var ét ud af tre militære bastioner
placeret på åbent hav ved Themens munding. Det
blev oprettet i 1943 for at beskytte kysten og
London mod fjentlige angreb under Anden
Verdenskrig.
Det tog cirka halvanden måned at opføre Red
Sands Fort på en position 13-14 km ud for byen
Whitstable på fastlandet. Militærfortet bestod af
fem anti-luftskyts-tårne og et centralt kontrol- og
radartårn. Derudover var der et syvende tårn med

projektører. Alle syv tårne var forbundet med
gangbroer i cirka 30-35 meters højde over vandets
overflade. Hvert tårn, der var udført som en
ottekantet stålkonstruktion, stod på fire betonpiller i
vandet.
Efter afslutningen på Anden Verdenskrig blev
tårnene vedligeholdt i en periode af civilt personale,
indtil de blev overladt til vejrelementernes rasen og
hærgen i 1956.

Offshore-radioer overtog fort
Efter rømningen i 1956 rykkede forskellige
offshore-stationer ind i de forladte bastioner.
Først var det Radio Sutch fra 27. maj 1964,
der nærmest besatte Shivering Sands Army Fort.
Red Sands Fort blev anvendt af Radio Invicta
fra juli 1964 til februar 1965, King Radio fra
februar 1965 til september 1965 og endelig Radio
390 fra september 1965 til 28. juli 1967.
Radio Invicta sendte på 985 kHz (eller 306
meter, som man brugte dengang) fra klokkens seks
morgen til seks aften. Effekten var lav og
rækkevidden kun omkring 100 kilometer.
Bag stationen stod en skipper fra Folkestone Tom Pepper. Radio Invicta blev hurtigt berygtet for
at tilkalde kystvagten i tide og utide, blandt andet
på grund af sårede medarbejdere eller fordi man løb
tør for drikkevand.

Sådan ser Red Sands Fort ud i dag. Fortet er opført i 1943 under Anden Verdenskrig og skulle være et
værn mod fjendtlige angreb. Siden blev de bastioner for offshore-radiostationer.
En tragedie indtraf den 17. december 1964, da
Tom Pepper sammen med den 21-årige DJ Simon
Ashley og en 18-årig tekniker Martin Shaw
druknede, fordi deres forsyningsbåd "David" sank
undervejs mellem Red Sands Fort og Faversham.
Ingen af dem kunne svømme, og Tom Pepper blev
senere fundet som strandvasker nær Whitstable.

Spolebånd fundet på druknet DJ
Nogen tid senere blev liget af en ung mand fundet i
vandkanten ved den spanske kyst sammen med et
tre-tommers spolebånd.
Da spolebåndet blev tørret og senere afspillet
viste det sig at være et Radio Invicta-program.
Tom Peppers kone og journalisten John
Thompson drev Radio Invicta videre trods

tragedien i nogle måneder, indtil de besluttede at
stoppe i februar 1965.
Samme John Thompson stod sammen med en
række forretningsfolk i spidsen for King Radio, der
overtog Red Sands Fort. King Radio sendte på 1268
kHz (236 meter) og satsede på populærmusik med
f.eks. Frank Sinatra og Ella Fitzgerald. Alligevel
var lyttertallet beskedne 20.000.
Fortet blev derefter afløst af den mest
succesfulde af offshore-stationerne, nemlig Radio
390, der gik i luften i september 1965. Ledet af
manager Ted Albeury og med kontorer i både
London og Folkestone blev der sendt dagligt fra
klokken 6.30 om morgenen til midnat på 773 kHz
(390 meter).
I store dele af Sydengland, østkysten og
Midlands kunne Radio 390 høres med sit easy-

listening format specielt for hjemmegående
husmødre.
En ny sender på 35 kW fra antennen i toppen
af et af tårnene sikrede et kraftigt signal i
områderne og lyttertallet blev hævdet til at være
hele seks millioner mennesker. I visse områder var
signalet fra Radio 390 endda bedre end fra BBC.
I november 1966 blev radioen idømt en bøde
på 100 pund for at sende inden for britisk territorial
farvand.
Med udvidelse af et landområde ved
Themsens udmunding var Red Sands Fortet nu
pludselig inden for lovgivningen fra 1949 i den
såkaldte "Wireless Telegraphy Act" - den britiske
radiolov.
I første omgang lukkede Radio 390 den 25.
november efter at have tabt appelsagen i retten.
Dog vendte stationen tilbage den 31.
december 1966, fordi man havde fået eksperter til
så tvivl om, hvorvidt det nye landområde ved
Themsen nu også kunne betegnes som en
landområde, når det delvis blev dækket af havvand
ved højvande.
Retten tilsidesatte eksperternes udtalelser og
idømte Radio 390 endnu en bøde - nu på 200 pund i februar 1967.
Ted Albeury bøjede nakken og accepterede
rettens afgørelse, og søsatte i stedet Radio 355 fra et
skib i internationalt farvand. Sideløbende fortsatte
Radio 390 dog indtil den endelige lukning den 28.
juli 1967.
En radio-epoke på Red Sands Fort var dermed
endegyldigt slut.

Studiet på Red Sands Radio, som blev anvendt
under transmissionerne fra 14.-23. juli med sølle 1
watt. Alligevel blev stationen hørt af SHN i Kousted
ved Randers og af BV ved Blåvand.

Red Sands Fort skal bevares
I 1970'erne blev gangbroerne mellem de syv tårne
fjernet for at forhindre offentligheden i at færdes på
stedet, samtidigt med at tårnene forfaldt hurtigt i det
barske vejrbidte område.
I dag forsøger en organisation at bevare både
Red Sands Fort og de øvrige maritime bastioner
som en væsentlig del af historien omkring Anden
Verdenskrig.
(Kilde: Alan Pennington i Communication July
2007, info på www.redsands.co.uk, www.projectredsand.com m.fl.)

Programdirektør Bob Le Roi fra Red Sands Radio,
der havde en midlertidig sendetilladelse til at sende
på mellembølge 1278 kHz i anledning af 40-året for
lukningen af britiske offshore-stationer.

