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TEMA: MAST OG NORTHERN
COASTS 2019
NY INTERNATIONAL AMBASSADØR
FOR SEA WAR MUSEUM JUTLAND
RIBE MARINEFORENING ER NU
MEDLEM AF 100 ÅRS KLUBBEN
VORDINGBORG MARINEFORENING
ER EN AFDELING MED KANT
FLÅDESTATIONERNE I KORSØR
OG FREDERIKSHAVN INVITERER
TIL ÅBENT HUS

Støtteskibet ABSALON affyrer et HARPOON-missil under den avancerede våbenflådeøvelse MJØLNER anno 2018.
Øvelsen afholdes hvert andet år i nordnorske farvande og har deltagelse af flådefartøjer fra en række lande.
(Foto: Søværnet)

KOMMENTAR

Sømandsviser

Af: Morten Bach, ITF Inspektør
De fleste husker nok fra de store familiefester,
at når vi nåede til fællessangene, var der altid et
sømandspotpourri, hvor alle sang med på ”Hils
fra mig derhjemme” og kneb en tåre i ”Nordsøbølger” eller i ”Fiskerpigens sang” om det
falske budskab, der ikke talte sandt.
Så gik tankerne til dem, der ikke kunne være
med til festen, fordi de var på havet. Der var en
far, en bror og en onkel, der manglede. I næsten
alle familier var der en eller flere sømænd, der
var borte. De var i Sydamerika eller på Østen
borte fra familien i mange måneder og år.
I tusindtal har danske sømænd bemandet de
danske skibe, de lyseblå Mærsk-skibe, under
splitflag hos ØK eller på et af de mange andre
danske rederiers skibe.
Det har altid været hårdt at være sømand,
langt fra hjemmet og med naturens luner tæt
på. I stormfulde farvande og aldrig betragtet
med den respekt, som jobbet burde medføre.
Sømænd blev hærdede og lærte, at livet er en
kamp, og i kamp byder man trods. Det passede ikke altid på bestyrelsesgangene i Rederiforeningen.
UNDER BEKVEMMELIGHEDSFLAG
Trods mange skibe under danske flag har skibe
under bekvemmelighedsflag også været en del
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af dansk skibsfart, og i firserne øgede rederierne den andel for hos den daværende regering
at opnå lydhørhed om at få bedre vilkår. De
truede sig ganske enkelt til det med udflagning
af skibene!
Det var nu ikke svært at få ørenlyd, og i 1988
blev der fremsat forslag om etablering af Dansk
Internationalt Skibsregister (DIS). Det internationale lå i, at danske sømænd skulle udskiftes
med udenlandske sømænd, men derudover var
der ikke nogen ændringer. Det blev præsenteret som en løsning på en søfartskrise.
Kunststykket bestod i, at danske fagforeningers overenskomster fremover blev begrænset
og kun gjaldt for personer, der havde bopæl i
Danmark og at rederierne frit kunne mønstre
og lave overenskomster med udenlandske sømænd, der ikke havde bopæl i Danmark.
Det siger sig selv, at danske overenskomster
afspejler danske vilkår, og udenlandske overenskomster afspejler deres vilkår.
FÅ MENIGE PÅ SKIBENE
Konsekvensen er ikke udeblevet. Der er i dag
under en håndfuld danske menige på den
traditionelle udenrigsfart, hvor mange tusinde
udenlandske sømænd fra især Filippinerne besætter disse jobs.
Trods påstand om, at DIS ville beskytte danske arbejdspladser, er det gået, som det blevet

spået fra fagforeningerne - etnisk udrensning
af danske sømænd.
Nu 30 år efter vedtagelsen er ”kriseforslaget”
en permanent tilstand, og udover de menige
er de fleste styrmænd og maskinfolk også blevet udskiftet med billigere arbejdskraft. Selv
udenlandske kaptajner styrer i dag på broen af
danskflagede skibe, og trods de ikke er danske
statsborgere, har de danske myndighedsbeføjelser!
Antallet af unge, der kan komme i erhvervet,
er decimeret, og det er ikke længere med i
skolernes erhvervsundervisning at pege på en
karriere til søs.
Det har ikke generet de politiske partier, at deres vedtagelse af DIS har kostet mange tusinde
danske sømænd deres brød. Ej heller, at loven
i 30 år har været erklæret konventionsstridig
af FN’s organ for arbejde, ILO. Det er lykkedes skiftende regeringer at holde EU stangen.
EU-søfarende, selv svenske, er fortsat ved lov
afskåret fra at opnå danske vilkår, når de er
forhyret på et skib registeret i DIS.
Man kan håbe, at der vil blæse mildere luft
fremover, og det igen kan blive fornøjeligt ved
familiefester at høre sømandssangene og lade
tankerne gå de kære, der ikke er med, fordi de
er på havet.

LEDER

En mundering, der passer til begivenheden
Er der noget, der er i evig bevægelse, så er det tøjtrenden. Når TV tid efter anden viser ældre sportsbegivenheder, får man syn for sagen. Der er
alenlange forskelle på herrehåndboldens bolsjedrenge fra de store VMog OL-bedrifter i 1978, 1982 og 1984 med stribede rødhvide dragter
inklusive meget korte shorts og frem til landsholdsmunderingen anno
2019.
De ændrede tøjtrends gælder i høj grad også den militære uniformering.
Paradeuniformerne er i alle landes uniformerede korps og organisationer
elegante og flotte og underbygger den position, som personellet har i

det pågældende samfund. Til gengæld er de daglige arbejdsuniformer
tilpasset de variable fysiske opgaver, personellet løbende bliver indsat i.
Således er det også i de mange orlogs- og soldaterorganisationer, der
omfatter tidligere og nuværende personel fra verdens land- og sømilitære
foreninger. Uniformering med emblemer, tegn og medaljer bæres ved
relevante højtideligheder, mens påklædningen under faglige og sociale
events som f.eks. udflugter er afslappet med brug af moderne effekter
fra de enkelte organisationer.

Morten

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling
og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes interesse
og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.
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PERSONALIA
Kommandørkaptajn Christian Blegvad Andersen er pr. 9. maj 2019 udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen.
Marinespecialist Bernth Østergaard Berdin er pr.9. maj 2019 tildelt Fortjenstmedaljen i Sølv.
Kommandør Kaptajn Jakob Damgaard Rousøe er pr. 9. maj udnævnt til
Ridder af Dannebrogordenen.
Kommandør Christian Rune er pr. 9. maj 2019 udnævnt til Kommandør
af Dannebrogordenen.
Kontreadmiral Henrik Ryberg er pr. 9. maj 2019 udnævnt til Kommandør
af Dannebrogordenen.

Tidligere landsformand i Danmarks Marineforening, kommandørkaptajn
Jens Ole Løje Jensen er den 18. maj 2019 udnævnt til æresmedlem af
De Danske Forsvarsbrødre. Jens Ole Løje Jensen er Forsvarsbrødrenes
første æresmedlem, der ikke er medlem af organisationen.
Forstander på Svendborg Søfartsskole Jens Vilhelm Herguth Frederiksen
er pr. 21. maj 2019 udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen.
Kommunikationsrådgiver og redaktør Leif Mortensen er pr. 18. maj 2019
udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening.
Kommendör (P) Örjan Sterner blev på Flottans Män ´s Riksårsmôte den
26. til 28. maj 2019 om bord på Stockholm – Helsingfors færger ”Silja
Symphony” valgt til riksordförande (landsformand) for den svenske broderorganisation til Danmarks Marineforening.

Den 6. juni 2019 holdt Svendborg Søfartsskole translokation for ubefarne skibsassistenter hold forår 2019.
De nye ubefarne skibsassistenter er: Michael Holm Andersen, Rene Andersen, Morten Boysen, Laust Balsgaard,
Asger Bolvig Christensen, Mikkel Friis Dansted, Mathias Peter C. Fjeldborg-Andersen, Victor Mathias Sørud Gredal,
Oliver Svane Gøth, Kristian Hansen, Kristoffer Paul Krogh Hansen, Christian Juel Jakobsen, Daniel Henriksen,
Emil Christian Werenberg Jepsen, Valdemar Østmo Jørgensen, Sture Kaspersen, Kasper Dejbjerg Kristensen,
Max Poul Poulsen, Klaus Ryttergaard Nielsen, Mads Appelt Nielsen, Martin Nielsen, Christian Rydahl Nøddelund,
Daniel Skov Larsen, Alexander Grant Shoemaker, Kevin Jakob Dela Rosa Sørensen, Benjamin Koudal Toft.
Chefsergent Lars Dalsgaard eskadrebanjemester 1. eskadre og chefsergent Bjarne Dunk Pedersen
eskadrebanjemester 3. eskadre er begge udnævnt til myndighedsbefalingsmænd.
Chefsergent Hans Wassard Tajmar er udnævnt til marinehjemmeværnschefsergent.
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BØGER OG PUBLIKATIONER

Dannebrog – historien
om et nationalt symbol

DET SKER
ONSDAG DEN 21. AUGUST 2019:
Sommerkoncert i Kastellet København. Kl. 1805 til 1905: Hjemmeværnets Musikkorps København. Kl. 1930 til 2045: Slesvigske
Musikkorps.

LØRDAG DEN 24. AUGUST 2019:
Åbent Hus på Flådestation Korsør fra kl. 1000 til 1600.

SØNDAG DEN 25. AUGUST 2019:
Danmarks Marineforening afholder jubilarstævne på Nyholm i
København til minde om indkaldelse til Søværnet for indkaldelsesårgangene med endetal 4 og 9. (25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-,
75- og 80 år). Skriftlig tilmelding og betaling til landskontoret senest fredag den 26. juli 2019.

ONSDAG DEN 28. AUGUST 2019:
Sommerkoncert i Kastellet København. Kl. 1805 til 1935: Prinsens Musikkorps. Kl. 1945 til 2000: Tappenstreg ved Hjemmeværnets Tamburkorps København.

ONSDAG DEN 4. TIL
SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER 2019:
Tidligere overarkivar på Rigsarkivet og mangeårig underviser på Søværnets Officersskole, Hans Christian Bjerg, har i forbindelse med
Dannebrogs 800 års-jubilæum tilvirket 2. reviderede udgave af Dannebrog – historien om et kristent og nationalt symbol, 2006.
Gennem ni kapitler gennemgås alle elementer i legenden om Dannebrog. Blandt andet brugen af flaget til søs samt som hær- og krigsfane, Dannebrog som folkets flag, Dannebrog i sorg og glæde, Dannebrog i poesi og følelser afsluttende med Dannebrog i det moderne
Danmark samt flagets anvendelse.
Bogen er gennemillustreret og indeholder tegninger med retvisende
mål af de forskellige former af Dannebrog som stutflag, splitflag,
stander og vimpler.
Dannebrog – historien om et nationalt symbol kommer dermed godt
og grundig rundt i alle hjørner og facetter af myten om verdens ældste nationalflag, Dannebrog.
”Dannebrog var oprindeligt kongemagtens symbol, så blev det statens, og endelig blev det folkets – kolonihavernes, villaejernes, de
nationale stadioners, foreningernes, byfesternes, skoleklassernes og
blå stues samlingspunkt og fælleseje”.
DANNEBROG – HISTORIEN OM ET NATIONALT SYMBOL
Forfatter: Hans Christian Bjerg. Udgivet på Forlaget Hovedland.
Hjemmeside: www.hovedland.dk. Tilrettelagt af Finn Brohus
Trykt hos Clemenstrykkeriet Viborg 2019.
148 sider, rigt illustreret. Pris kr. 169,00.
Kan købes hos enhver velassorteret boghandel samt på nettet.
ISBN: 978-87-7070-664-3

I forbindelse med konferencen ”Maritime/Air Systems & Technologies Conference (MAST) i København anvender Forsvarskommandoen i perioden Ofelia Plads til den hidtil største samlede
udstilling af Forsvarets kapaciteter. Ud over de militære og civile
udstiller deltager Danmarks Marineforening med informationsog hverveudstillingen. Udstillingen er åben for offentligheden som
følger: Den 4. og 5 september kl. 1400-1730.Den 6. 7. og 8 september kl. 1000-1730.

LØRDAG DEN 7. SEPTEMBER 2019:
Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn fra kl. 1000 til 1600.

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER 2019:
I anledningen af Holmens Kirkes 400 års jubilæum afholdes kl.
1030 en stor festgudstjeneste med deltagelse af Kongehuset
med flere. Her vil Holmens Kantori uropføre en lovprisningsmotet
skrevet til lejligheden af den danske komponist Bent Sørensen.

LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 2019:
Forsvarets Dag på Kronborg. Flag- og faneparade fra Axeltorv
Helsingør til Kronborg hvor der er taler, underholdning og kranselægning. Arrangementet starter kl. 0900 og slutter kl. 1600.

SØNDAG DEN 27. OKTOBER 2019:
Kommandanten i Kastellet i København byder alle hjertelig velkommen til Kastellets 355 års fødselsdag. Dagens omfattende
program starter kl. 1100 og afsluttes kl. ca. 1600.

TJEK ARRANGEMENTERNE I DE
LOKALE MEDIER SAMT HJEMMESIDER
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APROPOS
… Som fortalt andetsteds i magasinet har Charter for Nyholm 29 underskrivere: Christianshavns
Lokaludvalg, Christianshavns Lokalhistoriske Forening, Danmarks Naturfredningsforening, København, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, Dansk Torpedobådsforening, Dansk Ubådsforening,
Dykkerhistorisk Selskab, Fonden Fregatten Peder Skram, Foreningen Hovedstadens Forskønnelse,
Foreningen Kolonihistorisk Center, Foreningen Pensionerede Officerer fra Søværnet, Foreningen
til Bevarelse af Danmarks Ældste Radiostation, Fregatten Peder Skrams Venneforening, Gamle
Bygningers Bevaring, Holmens Gamle Radiostation, Københavns Marineforening, Marinehistorisk
Selskab/Orlogsmuseets Venner, Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, Projektgruppen Danmarks
Maritime Park på Nyholm og Refshaleøen, Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, Sixtus Gruppen Bevar Nyholm, Skoleskibet Georg Stage, Stiftelsen Georg Stages Minde, Søværnets Idrætsforening, København, Træskibs Sammenslutningen, Utzonhavnen, Nyhavnsforeningen, Nyhavns
Skipperlaug …
… Jan Verner Jørgensen er en af nærværende tidsskrifts mange opmærksomme læsere. Derfor
bemærkede han i juni-udgaven under rubrikken Bøger og Publikationer, at grafikeren på Museet
for Søfarts flotte bog ”Nordstjernen står højt - søfolk og ekspeditioner i Arktis gennem 500 år” på
omslaget har behandlet Nordstjernens placering med en del kunstnerisk frihed:
– Den afbildede forside af Karlsvognen med Nordstjernen som “Nordstjernen“ har absolut intet
med virkeligheden at gøre. Den afbildede forside viser den yderste stjerne i Nordkaperens stjernebillede, men det er IKKE Nordstjernen. Nordstjernen findes ved at forlænge de to nederste ben
i stjernebilledet i samme retning, som de peger cirka 3 til 4 gange. Derved kommer man til en
lille klar stjerne, som er Nordstjernen. Det er i øvrigt den eneste stjerne i vores univers, som aldrig
skifter position, fremfører medlem nr. 71.747 i Danmarks Marineforening, Jan Verner Jørgensen …

FOTOKLUMME

Læserrejse nummer 31 i regi af nærværende tidsskrift og tidligere fagmediet
Søfart gik i år med Bodensøen som omdrejningspunkt til Tyskland, Østrig,
Liechtenstein og Schweiz. Det totaludsolgte event havde medlemmer og ledsagere med fra 11 af Danmarks Marineforenings 75 afdelinger. De to foto viser
dels kranselægningen ved mindestenen for tyskernes overgivelse den 4. maj
1945 kl. 1800 i feltmarskal Bernard Montgomerys tæppebelagte telt på Timeloberg bakke på Lüneburger Heide samt rejsegruppen på en bjergbanestation
i Schweiz. 
(Foto: Søren Konradsen)
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Alternativ finansiering kan styrke
tilgængeligheden til Bornholm
VED ÅRETS UDGAVE AF FOLKEMØDET
SATTE YSTAD HAVN FOKUS PÅ DE
GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDFORDRINGER OMKRING TILGÆNGELIGHEDEN TIL
YSTAD OG BORNHOLM. HER BLEV DER
INDGÅET AFTALE OM ØGET DIALOG
MELLEM DANMARK OG SVERIGE OM
FINANSIERINGEN AF FORBEDRET
INFRASTRUKTUR.
Der skal alternativ finansiering til at forbedre kapaciteten på vej E65 mellem Malmø og
Ystad, som også er danskernes bindeled til
Bornholm. Det er konklusionen efter en række møder og debatter på dette års Folkemøde,
hvor Ystad Havn blandt andet gav et indblik i
den nuværende situation omkring E65. Indsatsen resulterede i en stribe konkrete forslag til,
hvordan et grænseoverskridende samarbejde
om finansieringen kan se ud.

Chikaner, hastighedsbegrænsninger og generel underkapacitet på den befærdede vej E65
skaber kødannelse mellem Malmø og Ystad.
Situationen har længe været til gene for bilister på strækningen, herunder for de mange
danskere, der hver dag rejser til Bornholm via
Ystad.
Derfor benyttede Ystad Havn Folkemødet som
anledning til at finde grænseoverskridende løsninger på en dansk problematik på svensk jord.

Det var særligt paneldebatten med deltagelse
fra svenske Trafikverket, Dansk Erhverv, Ystad
Kommune og Bornholms Passagerforening,
der kastede konkrete samarbejdsforslag af
sig. Her var der bred enighed om at styrke den
gensidige dialog omkring finansieringen af en
udvidelse af E65. Og der skal tænkes i alternative retninger for at lykkes.

OPLAGT MULIGHED
– Folkemødet var en oplagt mulighed for at få
talt ansigt til ansigt med de relevante danske
beslutningstagere om vores fælles udfordringer. Og ikke mindst var det en anledning til at
finde løsninger i fællesskab. Kontakten er etableret, og de første tanker og ideer er drøftet, siger adm. direktør i Ystad Havn, Björn Boström.

FOTOKLUMME

Efter tre års byggeri på en kanonjollereplika udført efter tegninger fra 1809 er Korsør ProduktionsHøjskole
klar til at søsætte kanonjollen ”Corsør” i forbindelse
med Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde i Korsør fra den 21. til den 26. august. Det fortæller leder af
Værftet under produktionshøjskolen Christian Dyrløv.
– Den 1. april 2016 blev kølen strakt, og siden har
skroget langsomt taget form. Kanonjollen ”Corsør” er
15 meter lang, 3 meter bred, deplacement fuldt lastet
og bevæbnet er ca. 13 tons. Vi skal bruge en besætning på minimum 16 mand for at bemande de 16 årepladser, der hver er udstyret med en 5,60 meter lang
åre. ”Corsør” er bevæbnet med 2 styk skyts. Forrest
i palstøtten sidder en 4 punding haubitser, som kan
drejes og således hurtigt ændre sigte. På kanondækket agter står en 24 punding kanon, der har en vægt
på to tons. Den står i en sliskerapert og kan kun skyde
agter ud. Man drejer derfor hele båden for at tage sigte. Begge kanoner er venligst udlånt af Flådestation
Korsør, oplyser Christian Dyrløv.
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Mindehøjtidelighed for
invasionen i Normandiet 1944
KAMMERHERRE, OBERSTLØJTNANT
CHRISTIAN EUGEN-OLSEN, LEDEDE DEN
DANSKE DELEGATION VED HØJTIDELIGHED VED UTAH BEACH DEN 6. JUNI.
Kilde: Søfartens Organisationer
Cirka 2 kilometer fra Utah Beach ved Normandiets strande i Frankrig står der en statue, der
symboliserer en dansk sømand. Statuen er
rejst til minde om de ca. 800 danske søfolk
i allieret tjeneste, der deltog i invasionen på
D-dag den 6. juni 1944.
I forbindelse med 75 års-dagen for invasionen
deltog en dansk delegation under ledelse af
kammerherre Christian Eugen Olsen samt De
Danske Søfartsorganisationer repræsenteret
ved ITF-inspektør Morten Bach. På vegne af
3F Sømændene, Co-Søfart, Maskinmestrenes
Forening og Søfartens Ledere blev der ved monumentet lagt en krans med et bånd fra hver
af de 4 organisationer og ITF. Desuden blev
der lagt kranse fra Frihedsfondens Mindefond,
Den danske Ambassade i Frankrig og fra de
allierede lande.
Søværnets Tamburkorps deltog i ceremonien
og gav senere opvisning ved D-dag Museet på
Utah Beach.
På dette museum blev der samme dag åbnet
en lille udstilling om de danske søfolk og de 32
danske skibe, der deltog i invasionsstyrken.
Under krigen sejlede omkring 6.500 danske
søfolk i allieret tjeneste, og 242 danske skibe
blev overgivet til de allierede. 1.086 af de allierede danske sømænd døde under krigen.

Monumentet ”Den danske Sømand”, der er skabt
af den danske billedhugger Sv. Lindhart, blev indviet den 5. juni 1984 nær den lille by St. Marie du
Mont nær Utah Beach.
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Søværnets Tamburkorps udgjorde et markant
islæt under 75 års-mindehøjtideligheden ved Utah
Beach. Her ses korpsets dirigent Dennis Andersen
(th.) sammen med delegationsleder kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen.

Kransen med bånd fra de 5 søfartsorganisationer, der deltog i arrangementet i Frankrig.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Det orlogsrøde splitflag vajer nu
også over Søværnets landtjenestesteder
I den seneste udgave af Ceremoniel i Forsvaret
er det bestemt, at alle Søværnets landtjenestesteder nu også skal føre Dannebrog-splitflaget
i orlogsrød. Ifølge Danmarks-Samfundets publikation Sådan bruges Dannebrog er orlogsrød
den officielle betegnelse for orlogsflagets røde
flagdug. Farven er Pantone 194 C.
Indtil for nylig flagede Søværnets landtjenestesteder og således også Flådestation Frederikshavn med splitflag i Dannebrogsrød Pantone
186 C.

En række bygge- og reparationsprojekter pågår hen over 2019 på Flådestationen i Frederikshavn.

REPARATIONER
Flådestationens kloakker fra slutningen af
1950’erne lever ikke op til de nye regler om
separatkloakering og stand. Stationen er nu i
gang med ”projekt nyt kloaksystem”. Om nogle
måneder påbegyndes arbejdet med at lave bølgebrydere i stationens småbassin.
ORGANISATORISK ÆNDRING
Søværnets Operative Støttecenter Frederikshavn og Korsør ophører med udgangen af 2019
at eksistere i den nuværende form, når Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) oprettes. I
Frederikshavn skal cirka halvdelen af støttecentrets bemanding afgives til det nye FVT.

Orlogsflaget vajer nu over Flådestation Frederikshavn
(Foto: chefsergent Claus Just Gustafsen)

Flådestation Korsør inviterer til åbent hus
LØRDAG DEN 24. AUGUST KL. 10.00
TIL 16.00 ER DER ÅBENT HUS PÅ
FLÅDESTATION KORSØR. ETAPELØBET
POSTNORD DANMARK RUNDT
MARKEREDE PORTÅBNINGEN MED AT
SENDE LØBETS 4. ETAPE AFSTED FRA
INDGANGEN TIL FLÅDESTATIONEN.
Til åbent hus inviterer Flådestationen en række
samarbejdspartnere, som til dagligt ikke hører
til på stationen. Det oplyser Kontakt- og Velfærdsbefalingsmand, oversergent Trine Hainer
Madsen, der uddyber:

– Ud over de mange spændende udstillinger
fra vores samarbejdspartnere vil der selvfølgelig også være mulighed for at komme om bord
på mange forskellige slags skibe, se udstyr og
tale med besætningerne. Der vil på dagen også
være mulighed for at få en sejltur i gummibåd
eller i en slæbebåd, se Storebælts VTS-center,
høre Søværnets Tamburkorps spille, se dronerne fra Våbencenter Sjællands Odde, se en helikopter, møde ansatte fra Gardehusarregimentet og se deres nye Piranha V, tale med ansatte
i Frømandskorpset, Søværnets Dykkertjeneste,
Slædepatruljen Sirius, Beredskabsstyrelsen og

mange flere. Forsvarets Hovedværksted holder
tillige åbent, hvor det vil være muligt at se forskellige værksteder, lyder oplevelsesremsen.
FORTÆLLING OM DE MANGE
UDDANNELSESMULIGHEDER
En række skoler og uddannelsesinstitutioner
fra Det Blå Danmark er på plads for at fortælle
om de mange muligheder, der er for gennem
en civil uddannelse at komme ind på Forsvarets og især Søværnets uddannelser med henblik på en karriere i Søværnet på henholdsvis
konstabel-, sergent- eller officersniveau.
for SØVÆRN og SØFART | 9

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
En lang række interesseorganisationer som eksempelvis Danmarks Marineforening er også til
stede for at fortælle om de gode fritidsoplevelser, der er i de respektive foreninger.
HJEMMEVÆRNET ER OGSÅ PÅ PLADS
Allerede ved indgangen møder de besøgende
Hjemmeværnet. Mandskab fra Hærhjemmeværnet har på dagen opgaven med at visitere
de mange gæster, der i år forventes at runde
10.000 og dermed slå rekorden fra sidste år.
Ud over de mange militære og civile oplevelser
kan de besøgende også overvære og deltage i
en række planlagte debatter i forbindelse med
afholdelse af Danmarks Kultur- og Maritime
Folkemøde.
KOM I GOD TID
Programmet er lavet, så det bedst muligt tilgodeser alle alderstrin og fortæller om de mange
forskellige opgaver, som Søværnet og Forsvaret arbejder med, oplyser Trine Hainer Madsen,
der også anbefaler, at man kommer i god tid
og er forberedt på, at der kan være et stykke
vej at gå fra parkeringspladserne i byen ned til
havneområdet, der som Korsør Fæstning er afspærret for at give plads til de mange telt- og
udstillingsstande.

Under åbent hus på Flådestation Korsør er der mulighed for søgående oplevelser.

Publikum fra åbent hus-eventen i Korsør 2018 på fart på åbent vand.
(Kilde og foto: Flådestation Korsør)

Læs evt. mere på www.mkof.dk, hvor også
parkeringsområderne vil blive indtegnet. Programmet for det, der sker på flådestationen, vil

kunne ses i begivenheden på Facebook,
”Flådestation Korsør Åbent Hus 2019”.

Søværnet på arbejde i Middelhavet
Danmark bidrager til det Europæiske grænseagentur FRONTEX’s arbejde med at overvåge
Europas ydre grænser. Således lovede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen
i august 2018 at udvide den danske indsats
med et politibidrag støttet af Søværnet som
sejlende patrulje i bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og illegal passage af personer og varer over EU’s ydre grænser.
På den baggrund er der nu udstationeret et bidrag bestående af 5 personer fra rigspolitiet,
2 besætninger af 4 personer fra Søværnet til
to fartøjer, et logistisk støtteelement til fartøjerne bestående af 3 personer samt en chef for
Søværnets bidrag. Herudover består bidraget
af et køretøj med radar og termisk udstyr med
en samlet besætning på 6 personer. Køretøjets
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opgave er overvåge farvandet, hvor fartøjspatruljerne foretages og lede fartøjet hen til
interessante mål. Alt i alt befinder der sig for
tiden 23 personer i bidraget, som opererer fra
den græske ø Kos og afpatruljerer det smalle
stræde mellem Kos City (Ammoglossa) og den
tyrkiske kyst omkring Akeyla.
TIDLIGERE DANPILOT-ENHEDER
Som fartøjer er der indkøbt 6 kasserede lodsfartøjer fra DANPILOT, hvoraf de to skal anvendes til fartøjsbidraget efter grundig renovering og ombygning. Indtil fartøjerne er klar,
anvendes to fartøjer af LCP-klassen, ”Storebro
SRC90E”, på 8,5 tons. Fartøjerne er beregnet
til transportopgaver og landsætning af specialstyrker i indenskærs farvande. Fremdrivningen
er waterjet drevet af en Scania diesel på 600

hk, som giver fartøjet en fart på mere end 35
knob.
Siden 27. maj har fartøjsbidraget været på
plads og efter en indkøringsperiode på et par
dage fuldt operativt. Ud over opgaver som
almindelig patruljetjeneste efter varierende
mønster har fartøjsbidragene hentet adskillige
personer op af vandet eller fra overlæssede
gummibåde, hvor det har været vurderingen, at
deres liv har været i umiddelbar fare. Personerne, som har været ombordtaget, har været
fra ikke-europæiske lande, men udgået fra den
tyrkiske kyst med kurs mod Kos. Passagen
mellem tyrkisk og græsk territorialfarvand er
sket uden fremvisning af pas eller visa, hvorfor personerne er blevet overgivet til de græske
myndigheder for videre sagsbehandling.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
En besætning har deltaget i en SAR-operation på tyrkisk side efter anmodning. Ved denne operation var et fartøj med mere end 40
personer sunket. 8 personer, heriblandt børn,
blev fundet druknede og flere savnes. Formålet
med fartøjet var efter alle vurderinger grænseoverskridende aktivitet i form af illegal persontransport til Kos.
Samarbejdet på fartøjerne forløber godt, da
opgave- og ansvarsfordelingen er klar. Da det
er en opgave for rigspolitiet, som forsvaret
understøtter, står politiet for den operative
indsats. Fartøjschefen er ansvarlig for det navigatoriske og sikkerhedsmæssige, og den græske forbindelsesofficer, som altid er ombord,
er forbindelsen til den græske kystvagt, som
bidraget opererer under.
LCP-fartøjernes store fordel er farten samt den
simple teknik, som gør det muligt at reparere
fartøjet på stedet. Ulemperne er derimod ringe
komfort og at de er uegnede til sejlads i åbent

LCP1 fra Søværnet på arbejde ud for den græske ø Kos. 

farvand som her, utilstrækkelige pladsforhold,
hvis der skal ombordtages flere end 10 personer samt en uanvendelig radar til detektering af

(Foto og kilde: Søværnet)

mål af interesse. Disse forhold forventes dog
forbedret, når de nye fartøjer ankommer.

FOTOKLUMME

16 flag og faner fra Danmarks Veteraner, Danmarks-Samfundet samt Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd dannede fredag den 7. juni 2019 flagparade på Amalienborg Slotsplads, da Prins Joachim fejrede sin 50 års-fødselsdag med en privat fest på Amalienborg. Tidligere på ugen havde en række musikere
og sangere opført en koncert som en gave til Prinsen, der efterfølgende gav overskuddet fra koncerten til Danske Hospitalsklovne. På vedstående foto ankommer
prinsefamilien til festen. 
(Foto: Chr. T. Jensen, Danmarks Veteraner)
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Det får du hos GF
1

Del i overskuddet på alle dine forsikringer.
Hvert år gør vi regnskabet op, og kunderne deler overskuddet.
Vi trækker din andel fra i din pris for det kommende år.

2

Personlig og nærværende rådgivning.
Som kundeejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at yde god
service. Derfor går vi ekstra langt for at give god sagsbehandling,
når skaden sker.

3

Et lokalt kontor tæt på dig.
Vi har kontorer i hele landet, så du er aldrig langt fra din lokale
GF-afdeling.

4

Rabat, når du samler flere forsikringer hos os.
Hos GF belønner vi dig, hvis du samler flere forsikringer hos os.

5

Stærk autohjælp.
Har du din bilforsikring i GF, kan du for 350 kr. om året udvide
forsikringen med vores fordelagtige autohjælp.

Det er nemt at skifte til GF
Du skal ikke selv gøre noget, når du vil skifte til GF. Vi klarer nemlig
det hele og opsiger også dine nuværende forsikringer. Vil du høre
mere om fordelene ved at være forsikret i GF?
Så kontakt os på tlf.: 49 17 01 94 og få et uforpligtende tilbud.

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 49 17 01 94 · w w w.gf-of f icerer.dk
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GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s,
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Ribe Marineforening er nu medlem af 100 års-klubben
Ribe Marineforening er Danmarks Marineforenings afdeling nr. 23 ud af de i alt 109
lokalafdelinger, der siden den 30. april 1913 er
oprettet i Rigsfællesskabet. Marineforeningen
for Ribe og omegn, som den hed dengang, blev
stiftet den 26. juni 1919.
Bestyrelsens beslutning om at fremrykke festivitassen til weekenden den 22. og 23. juni
blev en succes. Ifølge afdelingsformand Gert
Pedersen gav weekendfriheden alle mulighed
for at deltage i den flot tilrettelagte tretrinsfest.
DOMKIRKE, RÅDHUS OG HOTEL
Den daglange begivenhed startede med gudstjeneste i Ribe Domkirke. Fra kirken forlagde
gæsterne til reception på Ribe Gamle Rådhus,
hvor der blev holdt taler og afleveret gaver for
og til fødselaren. Blandt talerne var tidligere
borgmester i Ribe Kommune, nuværende
byrådsmedlem i Esbjerg Kommune Preben
Rudiengaard, der ud over gode ord om Ribe
Marineforening medbragte en kommunal
pengegave på kr. 3.000. Danmarks Marineforenings nyvalgte landsformand, kommandørkaptajn Steen Eiler Engstrøm, kom i sin tale ind
på situationen omkring stiftelsen af afdelingen:
– Det er lidt markant for datiden omkring 1.
Verdenskrig, at Marineforeningen opstod som
en kammeratskabsforening for mennesker
med særlig interesse og fortid i Flåden eller
Handelsflåden. For Ribes vedkommende kort
efter Flådens Sikringsstyrkers ophævelse og
lige før Genforeningen, lød det fra Steen Eiler
Engstrøm, der også berørte udfordringerne for
en forening med 100 år på bagen og en typisk
medlemsskare med en ganske høj gennemsnitsalder, hvortil han uddybede:
– Samfundet og det generelle foreningsliv har
bestemt ændret karakter over de forgangne
100 år. Kernekompetencen er fortsat de maritime værdier og traditioner. Kammeratskabet er
nok omdrejningspunktet, men hvordan ser og
tiltrækkes de yngre generationer til dette miljø.
Skal jeg gå til badminton, fodbold eller marineforening? Udfordringen er derfor ganske stor,
og målet er at forblive relevant i tiden. Vores
traditioner er værd ikke bare at respektere, men
også at bevare. Samtidig skal vi være åbne for
nye muligheder, altså forandringsparate. Mange unge søger og efterspørger netop traditioner i nutidens travle multimediedagligdag. Reelt er Marineforeningen en ”veteranforening”,
for det handler jo netop om kammeratskab og

Shantykoret fra Ribe var et festligt indslag ved 100 års-festen for Ribe Marineforening.

De 2 unge medlemmer Else Jakobsen og Thomas Lauridsen er bevis på, at et medlemskab af Ribe Marineforening og dermed også Danmarks Marineforening giver mening. 
(Foto: Ribe Marineforening)

at kære sig om hinanden inden for de rammer
og muligheder, vi nu engang har. Hvorom alt er,
har Danmarks Marineforening, herunder Ribe
og de andre sønderjyske afdelinger, store udfordringer fremover. Dem skal vi i fællesskab
nok overkomme, så vores efterkommere kan
markere 200-året for vores forening i 2119.

TEL. & FAX 33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B. 3001.3015-127201
E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

Med en fyldt kirke, ca. 100 receptionsdeltagere og 55 gæster til den afsluttende festmiddag
på Hotel Ribe er bestyrelsen i Ribe Marineforening enige om, at afdelingen kom godt gennem nåleøjet til 100 års-klubben.

DK - 2000 Frederiksberg
Dronning Olgas Vej 9, st.
CVR. NR.: 89 69 70 18
WWW.ORDENSBAAND.DK
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Dannebrog 800
DANMARKS MARINEFORENING DELTOG
PÅ MANGE FRONTER I DANMARKSSAMFUNDETS LANDSDÆKKENDE
DANNEBROG 800-EVENT.
(Foto: Søren Konradsen, Ebeltoft Marineforening og Vordingborg Marineforening)
Mange af Danmarks Marineforenings 75 lokalafdelinger deltog aktivt i fejringen af Dannebrogs 800 års-myte som danernes nationalsymbol. Med Danmarks-Samfundet som
overordnet tilrettelægger blev valdemarsdag
2019 markeret over det ganske land. Hovedbegivenheden var det 6 timers lange arrangement i København, hvor godt 300 flag og
faner og omkring 1.000 personer fra mange
forskellige interesseorganisationer deltog i fanemarch, festgudstjeneste i Københavns Domkirke, flagfest på Rådhuspladsen samt underholdning, afsluttende med rådhuspandekager
på Københavns Rådhus.
Blandt de inviterede gæster i Københavns Domkirke var Danmarks Marineforenings landsformand Steen Eiler Engstrøm og Lene Engstrøm,
tidligere landsformand Jens Ole Løje Jensen
og Lanni Løje Jensen samt landsnæstformand
Søren Konradsen og Karen Elise Sørensen.
Ud over arrangementet i landets hovedstad
blev valdemarsdag markeret mange andre steder i landet. Ved hovedparten af disse arrangementer deltog Danmarks Marineforenings
lokalafdelinger med flag, flagbærer og reserveflagbærer.
MEDALJE I VORDINGBORG OG DANNEBROG FRA HIMMELEN I EBELTOFT
De mest markante valdemarsdagsislæt i regi af
de lokale marineforeninger var i Vordingborg og
Ebeltoft. Bestyrelsen i Vordingborg Marineforening udgav således i forbindelse med Dannebrogs 800 års-jubilæum en jubilæumsmedalje.
– Vi fik Rigsarkivets heraldiske konsulents tilladelse til at bruge det eneste nogenlunde bevarede vokssegl fra Valdemar 2. Sejrs regeringstid (1204-1241), fortæller afdelingsformand
Jes Hansen.
– Sejlet er vedhæftet et dokument i Lübeck
Arkiv. Seniorredaktør på dagbladet Der Nordschleswiger Sigfred Matlok hjalp med at fremskaffe materiale på laksejlet og dokumentet, så
vi kunne producere medaljen i 50 eksemplarer.
Efter planen skulle borgmester i Vordingborg
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Danmarks-Samfundets landsformand Erik FagePedersen byder de mange flag- og fanebærere
velkommen til valdemarsdagsfest i København.

Daværende fungerende statsminister Lars Løkke
Rasmussen holder hovedtalen på Rådhuspladsen.

Danmarks-Samfundets protektor HKH Prins Joachim og overborgmester for Københavns Kommune Frank
Jensen ankommer til Rådhuspladsen i København.

Kommune Mikael Smed overrække Kronprinsparret et sæt af medaljen under deres valdemarsdagsbesøg ved Borgcentret i Vordingborg.
– Men tæt regn over Nordtyskland forsinkede
leveringen, så jeg lovede Kronprins Frederik, at
han og Kronprinsessen modtager medaljen på
et senere tidspunkt, oplyser Jes Hansen, der
deltog i Vordingborg Kommunes officielle reception i forbindelse med byens fejring af 800
års-flagjubilæet.
Bestyrelsen i Ebeltoft Marineforening og Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Syddjurs
Kommune arrangerede i samarbejde med

Vaabenbrødreforeningen og Handelsstandsforeningen et flot valdemarsdagsevent i Ebeltoft.
– Paraden stillede kl. 09.15, oplyser afdelingssekretær Peter Brøgger. – Der var samlet 28
flag og faner med mandskab. Disse kunne
sammen med ca. 100 tilskuere se Dannebrog
falde ned fra himmelen. Ja, og som andre steder i Danmark og i Estland var det med faldskærm.
Flaget blev efterfølgende båret gennem byen
for slutteligt at blive sat på Ebeltoft Marineforenings nye flagspil, der blev indviet samme
dag.

Tivoligarden på plads ved hovedscenen på Rådhuspladsen.

HKH Kronprins Frederik og borgmester for Vordingborg Kommune Mikael
Smed på vej gennem folkemængden ved Borgcentret i Vordingborg.

FLÅDESTATION KORSØR
ÅBENT HUS
LØRDAG 24. AUGUST 2019 KL. 10-16
Sylowsvej 8, Korsør

Faldskærmsudspringer med Dannebrog i luften over Ebeltoft.

4. etape af Postnord Danmark Rundt starter
kl. 1300 på Flådestationen
Flagparaden gennem Ebeltoft blev ført an af flaget fra Ebeltoft Marineforening.
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TEMA

Natfoto af THETIS og to enheder fra MCM Danmark ved kaj.

MAST og Northern
Coasts 2019
Forsvarschef, general Bjørn I. Bisserup, er i september 2019 vært ved Maritime/Air
Systems & Technologies Conference (MAST) i København. MAST er en civil kommerciel organisation, der hvert år siden 2006 har arrangeret udstillinger og konferencer
om maritimt og luftbåren militært udstyr rundt om i verden. I et tæt samarbejde med
blandt andre Dansk Industri, København By & Havn, Wonderful Copenhagen og en
stor del af den danske forsvarsindustri har Forsvaret gennem et tæt samarbejde med
MAST’s ledelse sikret, at denne store event i dagene den 4. til 6. september foregår i
den centrale del af København Havn samt i Bella Center på Amager. Den daglige leder
af museumsfregatten PEDER SKRAM, kommandør Gustav Lang, er på orlov fra sit job
på Nyholm, fordi han i perioden marts 2018 til oktober 2019 er genansat som projektchef for Forsvaret i forhold til MAST.
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TEMA

International flådeøvelse og udstilling
Den multinationale flådeøvelse ”NORTHERN
COASTS (NOCO)” anløber samtidigt København med ca. 47 enheder. De mange orlogsskibe fortøjer rundt omkring i København, og
mange af dem vil være åbne for publikum.
Skibene, der fortøjer på Amaliehaven og langs
Ofelia Plads (tidl. ”Kvæsthusbroen”), vil holde
Åbent Skib for publikum onsdag og torsdag
den 4. og 5. september fra kl. 1300 til 1700. I
weekenden den 6. til den 8. september er der
Åbent Skib fra kl. 1000 til 1700. Skibene vil
bære ”Flag over Toppene” og være illumineret
om aftenen, efter at Søværnets Tamburkorps
kl. 2200 spiller ”Tapto” fra mastetoppen på
ABSALON. Ud over støtteskibet ABSALON deltager en række enheder fra Søværnet i paraden
i den centrale del af København Havn.
ET HAV AF UDSTILLINGSSTANDE
Forsvarskommandoen vil i perioden anvende
Ofelia Plads til den hidtil største samlede udstilling af Forsvarets kapaciteter. Forsvarets
industrisamarbejde med den danske forsvarsindustri folder sig ud på denne udstilling, og
nogle af fremstillingsvirksomhederne fra det
maritime og blå Danmark vil derfor også kunne
besøges på egne stande.
– Der vil blive tale om den hidtil største udstilling af det danske forsvars ”kapaciteter” i alle
værn i Københavns centrum, oplyser kommandør Gustav Lang og uddyber: – Foruden de
tre værn har Arktisk Kommando, Beredskabsstyrelsen, Specialoperationskommandoen,
Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet,
Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse egne stande, hvor de inviterer de
forhåbentligt mange besøgende til at komme
og se nærmere på, hvilke opgaver der løses
samt demonstrere udstyr, køretøjer og fly samt
brandbekæmpelsesgrej og meget mere. Langs
Ofelia Plads fortøjer store orlogsskibe, så der
bliver virkelig noget at opleve for store og små.
Hæren udstiller bl.a. de nye EAGLE og PIRANHA køretøjer, Flyvevåbnet udstiller et F-16 fly,
Arktisk Kommando har en stand, der viser grej
m.v. fra Sirius patruljerne og meget, meget
mere, lyder det fra Gustav Lang.

Fregatten IVER HUITFELDT i fart ud for Plymouth under træning ved Flag Officer Sea Training.

Fregatten NIELS JUEL med hangarskibet CHARLES DE GAULLE i baggrunden ud for Syrien.

Fregatten IVER HUITFELDT til ankers i Plymouth Sound.
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TEMA
ØVELSEN NOCO 2019
Flådeøvelsen NOCO 2019 planlægges af Commander German Fleet, viceadmiral Andreas
Krause. I samarbejde med 10 andre nationer,
herunder Danmark, planlægges en fjorten
dages maritim international øvelse i Østersøen. Øvelsen begynder fredag 6. september,
og derfor afgår de mange skibe igen fredag
formiddag. Tilbage bliver, foruden en række
af Marinehjemmeværnets fartøjer, fregatten
NIELS JUEL. Enhederne er alle fortøjet langs
Ofelia Plads.
Primo juli omfatter den tentative planlægning
et ”static displays” om bord og evt. på Ofelia
Plads. Derudover vil publikum kunne nyde et
antal demonstrationer over havnebassinet,
især i weekenden den 6. til 8. september.
Personalestyrelsen forestår i forbindelse med
udstillingen på Ofelia Plads et antal stort anlagte brandingtiltag. Arrangementerne foregår
dels om bord på og dels ved skibene. Her bliver
der en unik mulighed for, at publikum, herunder
unge studerende med lyst til en uddannelse i
Forsvaret, kan få svar på alle tænkelige spørgsmål vedrørende job og uddannelser i Forsvaret,
Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Publikum har også mulighed for at tjekke
Forsvarets og Søværnets Seahawk- og Mer-

Kommandør, projektchef for Forsvaret i forhold til MAST, Gustav Lang.

lin-helikoptere på tæt hold ombord i de danske
fregatter.
– Seahawk- og Merlin-helikopterne er de mest
kapable helikoptere, som Forsvaret nogensinde har rådet over, oplyser kommandør Gustav
Lang.
KLAR TIL FAMILIEHYGGETUR
Ofelia Plads ligger vis-a-vis Skuespilhuset på
den smukkest tænkelige plads i Københavns
havn. Der er gode muligheder for at nyde god
mad og kolde drikke - også på Ofelia Plads,

hvor to loungebarer er åbne for publikum. I
Amaliehavens is- og pølsekiosk ser man bestemt også frem til at møde de mange interesserede gæster.
FORSVARSINDUSTRIEN PÅ GLOBAL BASIS
På den stort opsatte MAST-udstilling i Bella
Center vil en lang række internationale virksomheder med fokus på forsvarsindustrien
være repræsenteret. Det forventes, at alle betydende internationale og danske firmaer inden
for forsvarsmateriel udstiller.

Data:
• Relevante detaljer om udstillingen kan ses på sitet www.mastconfex.com
• Udstillingen er en åben udstilling, hvor alle er velkomne.
• Alle, der er interesserede i at se MAST-udstillingen i Bella Center, skal lade sig registrere
på https://mastconfex.com/register_nc2019/. Bruger man dette link på MAST’s hjemmeside, er der en knap til at registrere sig til udstillingen alene. Det er for at MAST kan få
overblik over, hvor mange der kommer, og til at lave et navneskilt med. MAST forbeholder
sig retten til at afvise gæster af hensyn til almindelig ro og orden, overfyldte lokaler etc.
Fra den 12. august 2019 kan alle orientere sig på sitet www.mødforsvaret.dk.
Her publiceres alle relevante oplysninger til brug for publikum.
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TEMA

Væsentlige kommercielle perspektiver
Ifølge brancheorganisationen Danske Maritime
giver kombinationen af den tekniske konference MAST 2019 sammen med flådeøvelsen
Northern Coasts rigtig god mening. Dels giver
det et realistisk indblik i nogle af de teknologier
og de behov, der drøftes på konferencen, og
dels kan man sammenligne udstyr og forhold
på danske orlogsfartøjer med de modsvarende
på skibe fra andre lande.
Danske Maritime peger også på, at der set
med danske øjne er et væsentligt kommercielt
perspektiv i de to sammenkoblede arrangementer. Danske maritime leverandører er nemlig særdeles konkurrencedygtige inden for en
række avancerede teknologier, hvoraf flere kan
fremvises i praksis på de danske militære fartøjer, herunder de danske fregatter.
Flere danske maritime teknologier er desuden
såkaldte dual use-teknologier, hvilket i denne
sammenhæng vil sige, at de både kan anvendes på civile og militære fartøjer. Og teknologier, der er udviklet til civil anvendelse, har den
fordel, at de, når de implementeres på militære
fartøjer, allerede er gennemtestede, ligesom de
er billigere end komponenter, der udvikles specifikt til det pågældende militære fartøj.
Det giver således god mening for danske leverandører af maritim teknologi at deltage i
MAST og Northern Coasts, hvor de både kan

Enheder fra MCM Danmark og kommandoskibet THETIS under gang.

Den danske virksomhed Pro-Safe deltager ved MAST 2019. Virksomheden producerer og leverer RIB-fartøjer og tilhørende sikkerhedsprodukter.
(Alle viste enheder deltager i MAST og Northern Coasts 2019.) 
(Foto: Søværnet og Pro-Safe)

drøfte innovative deskriptive maritime teknologier og fremvise de stærke kompetencer, de

hver især repræsenterer inden for avanceret
maritim teknologi.

FOTOKLUMME
På årsdagen 2019 for slaget ved Helgoland den 9.
maj 1864 arrangerede DSI fregatten JYLLAND i
samarbejde med Ebeltoft Marineforening og med
økonomisk støtte fra Danmarks Marineforening,
Fregattens Dag. Efter flag- og fanemarch gennem
det centrale Ebeltoft med Hjemmeværnets Musikkorps fra Aarhus i spidsen var der velkomst på
fregatøen af fregatinstitutionens bestyrelsesnæstformand, Henning Kovsted. Kommandør Mikael
Bill, der er Søværnets repræsentant i Fregatinstitutionens bestyrelse, drog i sin hilsen fra Søværnet
paralleller fra krigen i 1864 til i dag med Søværnets
internationale opgaver i nogle af verdens brændpunkter. Arrangementet på fregatøen sluttede med
affyring af Dansk Løsen fra Bastionen. Afslutningsvis var der en uformel sammenkomst i Marinestuen.
(Kilde og foto: Jørgen Brøgger)
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NOTER FRA LANDSLEDELSEN, DISTRIKTERNE OG AFDELINGERNE

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN,
BORNHOLM
& GRØNLAND
Distriktsformand: Gert Allan Larsen
Maglemosevej 33, Marbjerg, 2640 Hedehusene
Tlf.: 20 43 87 96, E-mail: gert-allan@larsen.dk
Roskilde, Kongens Lyngby, Amager, København,
Brøndby, Frederiksberg, Ishøj, Godthåb og Bornholm

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND
Distriktsformand: Palle Pedersen
Rypevænget 109, 2980 Kokkedal
Tlf.: 20 10 50 53, E-mail: jytpal@gmail.com
Helsingør, Hørsholm/Rungsted, Gilleleje, Hundested,
Frederikssund og Frederiksværk

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Distriktsformand: Jens René Jensen
Rosenvænget 14, 4220 Korsør
Tlf.: 51 90 81 81, E-mail: jrjensen.post@gmail.com
Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Slagelse, Holbæk,
Korsør og Skælskør

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND & ØERNE
Distriktsformand: Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17, 4780 Stege
Tlf.: 51 23 50 70, E-mail: hmc.stege@mail.dk
Næstved, Møen, Køge, Vordingborg, Stevns,
Haslev, Nakskov og Nykøbing Falster

DISTRIKT IX

SYD- & SØNDERJYLLAND
Distriktsformand: Per Dichmann Hansen
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Graasten, Sønderborg,
Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Vejle

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND
Distriktsformand: Lars Gjættermann
Karetmagervej 51, 8920 Randers NV
Tlf.: 29 63 21 13, E-mail: gjaet@post.tele.dk
Aarhus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg,
Horsens, Samsø og Skanderborg

DISTRIKT XI

NORDVESTJYLLAND
Distriktsformand: Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg, 7870 Roslev
Tlf.: 40 15 58 93, E-mail: pertoftum@live.dk
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande,
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, Thyborøn
og Struer

DISTRIKT XII

NORDJYLLAND
Distriktsformand: Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14, 9310 Vodskov
Tlf.: 23 65 04 28, E-mail: cfp@post.tele.dk
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, Hals,
Hjørring, Hadsund, Hirtshals og Hobro

DISTRIKT VII

FYN

Distriktsformand: Erik Jørgen Bodal
Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg
Tlf.: 40 45 30 11, E-mail: erik@bodalenergi.dk
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, Assens,
Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing, Faaborg,
Langeland og Middelfart
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Notesiderne indeholder variable relevante
informationer, foto samt permanente siteoplysninger
fra afdelingerne. Deadline for siterettelser og
informationer er altid den 15. i månederne februar,
april, juni, august, oktober og december.

NOTER
ASSENS
assens-marineforening.dk
Forårsfesten bød ud over kulinarisk forplejning på underholdning ved
Assens Marineforenings shantykor under ledelse af Frits Duus. Ifølge Ib
Helm Petersen blev festen afholdt med alle pladser besat i marinehuset.
Assens Kommunes adoptionsskib, patruljefartøjet NYMFEN, ankom den
16. maj kl. 1400 til den østfynske købstad. Besøget varede nogle dage
og blev efter det oplyste en god bekræftelse på venskabet mellem Søværnet, Assens Kommune og Assens Marineforening. Det faglige bød
på åbent skib, mens det sociale havde omdrejningspunkt i en reception
på skibet, morgenmad om bord med fejringen af et besætningsmedlems
fødselsdag samt fest i Marinehuset for besætningen, byens politikere og
embedsmænd samt medlemmer fra Assens Marineforening.
Omkring 50 medlemmer med ledsagere fra Marineforeningerne i Assens og Middelfart har været på sommerudflugt til Thorsminde og Hvide
Sande. Hovedmålet var Strandingsmuseet Sct. Georg med efterfølgende
forplejning i Ringkøbing/Hvide Sande Marineforenings stue i Fiskeriets
Hus i Hvide Sande. Palle Holst oplyser, at det var en god dag med gode
oplevelser såvel på museet som hos kollegerne i Hvide Sande.
Hans Christian Christensen og afdelingsformand Søren Hansen deltog
med flaget som flagbærer og reserveflagbærer ved Valdemarsdagsfesten den 15. juni, der blev afholdt i Vor Frue Kirke i Assens.

ASSENS

Forårsfesten i Assens Marineforening blev en god oplevelse for deltagerne.

ASSENS

BOGENSE
bogensemarineforening.dk
BRØNDBY
marineforening.dk
Afdelingshovmester Steen Høppner havde sørget for kaffe og te til de
cirka 300 personer, der den 16. juni deltog i Store Cykeldag, der med
Brøndby Kommune som eventmager startede fra Marinegården.
Traditionen tro underholdt Kvindelige Marineres Musikkorps under kyndig ledelse af Jacob Lange. De dygtige musikere var med til at give
cyklisterne en vitaminindsprøjtning inden starten. Borgmester Kent Max
Magelund tog herefter over og gav cyklisterne et par ord med på vejen
omkring dagens rute.
– Afdelingsformand Michael Pedersen, Per Albrechtsen, Steen Høppner
og undertegnede viste rundt på gården, og vi havde mange spændende
samtaler, siger afdelingsnæstformand Kim von Wowern og uddyber: –
Der var en tydelig stigning i antallet af gæster, som gerne ville høre mere
om Marinegården og Marineforeningen. Vi forventer på den baggrund, at
søgningen til vores åbent hus-arrangement i forbindelse med Kulturnatten i oktober bliver god. Stor tak til Brøndby Kommune og Dansk Cyklistforbund for det gode samarbejde. Det var en rigtig god dag for os alle.

Patruljefartøjet P 524 NYMFEN anduver Assens Havn den 16. maj 2019 for
adoptionsbesøg.

EBELTOFT

EBELTOFT
marineforeningen-ebeltoft.dk
Kammeratskabsaftenen i april var med ledsager og bød på besøg hos
DIS Fregatten JYLLAND, hvor direktør Karin Buhl Slæggerup fortalte om
fremtidsplanerne for driften af det maritime klenodie.
5. maj blev markeret med flag, blomster og tale ved Jørgen Brøgger
ved mindestenen ud for marinehuset. Senere i maj var der fællestur for

Det nye flagspil ved marinehuset i Ebeltoft blev indviet som en del af den
lokale Dannebrog 800-fejring på Valdemarsdag.
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NOTER
ESBJERG

Bestyrelsen i Esbjerg Marineforening gør et stort stykke arbejde for at markere afdelingen og Danmarks Marineforening i den sydvestjyske havneby.
For anden gang på kort tid samarbejder Marineforeningen og kommunens
biblioteker om en maritim udstilling.

ESBJERG

Esbjerg Marineforenings Skyttelavs grillmestre, Svend Almosetoft, Henning
Jensen og Johan Stæhr, gør klar til at forkæle deltagerne ved skyttelavets
vinterafslutningsfest i maj.

kommunens soldaterforeninger til Sea War Museum Jutland i Thyborøn.
Fra den 6. til den 10. juni var Ebeltoft Marineforening med til at hygge om besætningen fra de 7 færøske veteranskibe, der hen over juni
gennemførte eventen Flaggsigling Færøerne/Danmark i anledning af det
færøske flags 100 års-jubilæum. Peter Brøgger fortæller, at afdelingen
ved skibenes ankomst til fregathavnen stillede med flagparade samt underholdning ved Slupkoret. – Vi havde også opstillet en flagrække med
skiftevis det danske og det færøske flag, oplyser Peter Brøgger.
Under besøget lånte færingerne marinestuen for at afholde fællesspisning for hovedparten af Flaggsigling-besætningerne. Her var medlem22 | for SØVÆRN og SØFART

merne fra Ebeltoft også budt med, så alt i alt deltog godt 60 personer
i arrangementet. – En helt igennem hyggelig aften, der rigtig bød på
nordatlantisk kultur, lyder det fra Peter Brøgger.
16 medlemmer var i juni til fernisering på fregatten JYLLAND. Udstillingen ”Jylland på Jylland - kunsten går om bord” var tilrettelagt i et samarbejde mellem DSI Fregatten JYLLAND og Kunstnersammenslutningen
Jylland.
Som beskrevet på tekstsiderne blev Valdemarsdagen den 15. juni fejret
med manér i Ebeltoft. Arrangementet var tilrettelagt i et samarbejde med
Danmarks-Samfundet Lokalforening Djursland, Ebeltoft Marineforening,
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Handelsstandsforeningen i byen.
For Ebeltoft Marineforening var det store stunt, at det flag, der tidligt om
morgenen med en faldskærmsudspringer som transportør dalede ned
fra himlen over Ebeltoft, ud på eftermiddagen blev sat på Ebeltoft Marineforenings nye flagspil, der med den tidligere afdelingsformand som
drivkraft er blevet opført ved marinehuset.
Det var også i juni, at travaljen igen kom i vandet, så travaljebesætningen,
hvis vejret tillader det, kan komme ud på Ebeltoft Vig hver onsdag.
Skyttelavet
Foreningsmesterskabet i juni havde ifølge Peter Brøgger fortjent nogle
flere deltagere. Til gengæld havde de, der deltog, en hyggelig aften.
Foreningsmester i åben klasse blev Steen Zacho. Lukket klasse blev
vundet af Jørgen Nyhuus. Sideløbende med mesterskabsskydningerne
blev der også afviklet en makkerskydning. Aftenen bød også på pokaluddeling for bedste resultat af 5 træningsskydninger. Har vandt Steen
Zacho skydning med anlæg, mens Jørn Mortensen vandt skydning uden
anlæg.
ESBJERG
marineforeningen-esbjerg.dk
Esbjerg Marineforening og Esbjerg Kommunes Biblioteker markerede de
søfarendes dag, der internationalt er berammet til den 25. juni med en
flot udstilling på Esbjerg Hovedbibliotek. Udstillingen foregik fra den 17.
til den 26. juni.
Ellers har bestyrelsen hen over foråret og tidlig sommer arrangeret
sociale begivenheder som blandt andet tapasaften, hvor et lokalt mikrobryggeri præsenterede deres gode brygge samt forårsudflugten til
Jellingmuseet og Koldinghus.
Det sociale omfatter også lang lørdagsevent, der ifølge Nils Brandt Petersen var velbesøgt. Går det som planlagt, skal efterårsudflugten gå til
Zeppelinmuseet i Tønder.
Skyttelavet
37 personer deltog den 21. maj i skyttelavets vinterafslutningsfest. Inden
deltagerne gik i gang med den efter menuoptegnelsen fra Hans Novrup
omfattende gastronomiske oplevelse, var der velkomstord af skyttelavsformand Lars Raunsbæk.
FANØ
fano-marineforening.dk
Det var Fanø Marineforening, der forestod kranselægningen ved mindesmærket på Vestre Kirkegård for omkomne søfolk fra Fanø under 2.
Verdenskrig.
Emnet for sommerudflugten havde omdrejningspunkt om samme begivenhed: Frøslevlejren og Frøslevlejrens Museum. Efter et spændende

NOTER
foredrag i museet gik de 37 deltagere på besøg i lejrens øvrige udstillinger som Hjemmeværnsmuseet, FN-Museet, Amnesti International Museet og Beredskabsforbundets Museum.
Fra Frøslev gik turen til Aabenraa, hvor 4 bestyrelsesmedlemmer fra
Aabenraa Marineforening havde dækket op og gjort klar til superb forplejning.
– Det var en fryd for ganen og smagsløgene. Vi tilbragte en dejlig og
hyggelig eftermiddag i marinestuen, inden turen atter gik tilbage til Esbjerg og færgen til Fanø. Åbenrå Marineforening skal have stor tak for et
fremragende arrangement, lyder det fra afdelingssekretær i Fanø Marineforening, Hans Novrup.
FREDERIKSSUND
frederikssundmarineforening.dk
På en ekstraordinær generalforsamling blev tidligere afdelingsnæstformand Benny Hansen valgt til afdelingsformand som afløser for Kurt Terkelsen. Ifølge Birger Tykskov ændrer formandsskiftet ikke ved de planlagte 2019-aktiviteter, der gennemføres som varslet.

FANØ

Deltagerne fra Fanø Marineforenings sommerudflugt gør klar til at høre foredrag
om Frøslevlejren.

FREDERIKSVÆRK

FREDERIKSVÆRK
frederiksvaerkmarineforening.dk
Frederiksværk Marineforenings hvervekampagne under Krudtfestivalen
gav mange gode kontakter og et nyt medlem. Det fortæller Erik Pedersen. Standen fra Marineforeningen var placeret vis-a-vis udstillingen fra
turbåden ”Frederikke” ex. FLS 7 HØNEN, der drives af medlemmer fra
Frederiksværk Marineforening. Placeringen gav mange henvendelse og
megen snak om gamle dage i Søværnet.
Forårsprogrammet sluttede med en sejltur mellem Sølager og Kulhuse
på færgen ”Columbus”. MF ”Columbus” ejes af Frederikssund Kommune
og er forpagtet af Kulhusfærgen ApS. Ruten besejles året rundt. Dog
med en mindre frekvens uden for turistsæsonen.
FAABORG
Skipperen på skonnerten ”Fylla” havde i år inviteret medlemmer af Danmarks Marineforening til at deltage som gaster i årets traditionelle Rumregatta på Flensborg Fjord. Faaborg Marineforenings formand Torben
Ralph Nielsen mønstrede sammen med fire andre medlemmer af Danmarks Marineforening fra Hvide Sande, Hanstholm og Nuuk og udgjorde
dermed cirka 20% af den samlede besætning.
– Det blev fire fantastiske dage, hvor vi prøvede at have det meste af
”garderoben” oppe under kapsejladsen. Rasmus fra Nuuk havde fra
Grønland medbragt snekrabber og rejer til hele besætningen samt en
flaske eksklusiv arktisk rom, hvilket selvsagt betød, at Marineforeningen
og i særdeleshed Rasmus var vældig populær ombord. Skipper lovede at
invitere igen næste år, og herfra kan det kun anbefales at prøve at sejle
med en 3-mastet skonnert, hvor du både får lov til at sætte sejl og i øvrigt
deltage i alt forefaldende arbejde på lige fod med den øvrige besætning,
siger Torben Ralph Nielsen.
Sommerudflugten gik i juni til Horsens med besøg i Horsens Statsfængsel og visit hos kollegerne i Horsens Marineforening. Besøget på fængselsmuseet var ifølge Torben Ralph Nielsen spændende og kan anbefales. Fra museet anduvende gruppen fra Faaborg marinehuset, hvor
kollegerne stod klar med forplejning.

Erik Nielsen er under Krudtfestivalen i Frederiksværk klar til at servicere interesserede omkring såvel Frederiksværk Marineforening som turbåden ”Frederikke”.

FAABORG

Der langes til kaffen og rundstykkerne under en kørepause ved Faaborg Marineforenings sommerudflugt.
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NOTER
HORSENS

Inge Lene Andersen (nr. 2 f.v.) var flagbærer ved mindearrangementet i Horsens den 9. april.

HORSENS

De 3 modtagere af emblemer og tegn under generalforsamlingen i Horsens
Marineforening er f.v. Bo Tørslev Jensen, Evan Herrig og Anna Tirsvad Nielsen.
Yderst t.h. ses afdelingsnæstformand Henrik Abild.

GILLELEJE
gillelejemarineforening.dk
GLYNGØRE
glyngore-marineforening.dk
Medlemmer fra Glyngøre Marineforening lagde den 4. maj krans ved mindestenen for omkomne søfolk under 2. Verdenskrig på Glyngøre Kirke.
Ugen før var der forårsfest i marinehuset for medlemmer med ledsagere.
Afdelingen sendte 5 medlemmer til sendemandsmødet den 18. maj i
Randers.
– Det var en rigtig god oplevelse, lyder det fra afdelingsnæstformand
Bent-Ole R. Kristensen.
Hjemmeværnsflotille 122 Thyborøn planlægger et anløb i Glyngøre Fiskerihavn den 10. august med MHV 902 MANØ. Besøget sker i forbindelse
med den store sildefestival, der denne lørdag sætter byen på den anden
ende. I forbindelse med dette arrangement er der planlagt åbent hus på
skibet.
GRENAA
grenaamarineforening.dk
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HADERSLEV
haderslevmarineforening.dk
Med Carl-Erik Knudsen som chauffør drog medlemmer og ledsagere fra
Haderslev Marineforening den 15. juni på udflugt med Rømø som mål.
Det fortæller Svend Detlefsen. Med behørig busforplejning gik ruten via
Gram og Rømø for ombordstigning på Sild Færgen i Havneby.
– Sild er jo kendt for at være de velhavende tyskeres foretrukne feriested.
Det kunne også ses på husene, hvor mange var med kostbart stråtag. Vi
fik set hele øen, oplyser Svend Detlefsen og fortsætter: – Vi kørte til sydspidsen og retur til sejladsen med færgen tilbage til Rømø. Det glædede
formanden, at ingen blev søsyge under sejladsen. Det var en lang tur, og
vi nåede først tilbage til Haderslev tidligt på aftenen. Der var tilmeldt 38 til
turen, hvilket var tilfredsstillende, og det kun til en pris på 150 kr. Vejret
var strålende til at begynde med, men kl. 1600 begyndte det at regne i
stænger, men det blev taget med godt humør, lyder det fra informanten,
der på vegne af bestyrelsen og støtteforeningen udtrykker glæde over,
at så mange deltog.
Var der mange med på turen til Sild, kneb det gevaldigt en måned tidligere, da besætningen fra Hjemmeværnsflotille 135 Kolding MHV 909
HERCULES den 15. maj inviterede medlemmerne fra Haderslev Marineforening til en søtur ud af Kolding Havn. Her sagde kun 2 tak til invitationen.
HANSTHOLM/THISTED
Forårsfesten blev igen en succes. Dette ikke mindst på baggrund af Jens
Thomsens kulinariske kreationer.
– De 26 medlemmer og ledsagere havde en dejlig aften i marinestuen,
oplyser Orla Mølholt.
Fregatskydningen den 15. juni havde 32 deltagere på plads. Efter 2 timers intens konkurrence kunne Grethe Baun udnævnes til korvetkaptajn,
mens Jan Sørensen tog sig af titlen som fregatkaptajn. Dagen sluttede
med præmieuddeling garneret med fiskebord fra Det Gamle Røgeri.
Skyttelavet
12 medlemmer deltog medio maj i sæsonafslutningen. Eventen bød ifølge Orla Mølholt på gode skydepræmier afrundet med skafning og hyggeligt samvær.
HIRTSHALS
hirtshalsmarineforening.dk
HORSENS
horsensmarineforening.dk
Afdelingssekretær Britt Andersen fortæller, at 4 poster i bestyrelsen har
fået ny besætning. Det er afdelingsformand Lene Hodal Boeriis, Britt Andersen samt Erland Blauert, der fungerer som banjermester, og John A.
Flindt, der har ansvaret for skydningerne i afdelingen. Bo Tørslev Jensen
har modtaget 25 års-jubilartegnet for indkaldelsen til Søværnet, mens
Evan Herrig har fået 25 års-medlemsemblem. Anna Tirsvad Nielsen har
modtaget Danmarks Marineforenings hæderstegn i sølv tildelt af lokalafdelingen.
Afdelingen deltog med flagbærer og reserveflagbærer ved kranse- og
blomsterlægningerne i Horsens såvel den 9. april som den 4. maj.

NOTER
HØRSHOLM/RUNGSTED
mfhr.dk

KØBENHAVN

KALUNDBORG
Afdelingssekretær Hjalmar Johansen oplyser, at der skulle 263 skud til,
inden afdelingens nye fregatbesætning var på plads ved fregatskydningen den 18. maj. Fregatkaptajnen blev Bo Drechsel med en besætning
bestående af Knud Skriver, Niels Otto Nielsen, Lars Brostrøm, Jørgen Bysted, Leif Emil Petersen, Freddie Iversen, Dennis Jensen og Jens Jensen.
KERTEMINDE
kerteminde-marineforening.dk
KONGENS-LYNGBY
kongens-lyngby-marineforening.dk
KORSØR
korsoermarineforening.dk
KØBENHAVN
kbh-marineforening.dk
Lange uddannelsesforløb med trinvis stigning i graderne efter nye kurser og uddannelser er på vej ud i Forsvaret. Sammenhængen mellem
uddannelse og udnævnelse fjernes. I fremtiden vil der være en klar sammenhæng mellem realkompetencer og stilling, og udnævnelseskompetencen uddelegeres til værnene. At en leder skal vide og kunne ”alt” er
forbi, nu skal der skabes bedre ledelsespotentiale. Lederne skal kunne
uddelegere og påse, at alle kompetencerne nyttiggøres. Det er de nye toner i Søværnet, som den nyudnævnte søværnschefsergent Morten Thor
Christensen er en central spiller i. Funktion og titel er ny, skudt ind med
direkte reference og kontornabo til chefen for Marinestaben.
Mange sergentfunktioner skal ændres, sergenter skal væk fra pc’erne og
ud at lede. Der skal være mere kommunikation op og ned i organisationen. Hver af de tre eskadrer har fået en chefsergent, som også er med
i omstillingen, der i meget høj grad sker ved, hvad Morten Christensen
kalder lobbyisme. Hans nye job er superspændende som ofte, når man
er midt i en omstilling. Det medfører mange rejser og videokonferencer.
Det sidste er tidsbesparende, men lidt underligt, for der er langt til småkagerne. Man fornemmer allerede, at humor og godt humør er i centrum
for Morten Christensen og hans arbejde. Han fortalte om sit nye arbejde
i marinestuen før sommerferien.
KØGE
koege-marineforening.dk
Kaptajnløjtnant (p) Kurt John Bruno Pedersen, mangeårigt medlem af
Køge Marineforening, gav i april medlemskollegerne en fyldestgørende
og spændende beretning om sin lange karriere på Stevnsfortet.
Køge Marineforening fejrer hvert år Danmarks Marineforenings fødselsdag den 30. april med servering af gratis sildebord til medlemmerne.
Således også i år, hvor husorkestret Kuling fra Øst underholdt med sang
og musik.
Den 28. maj ankom H. M. Dronningen om bord på DANNEBROG i forbindelse med årets sommertogt. Ud over den planlagte deltagelse med

Da København Marineforenings faste ”piber”, Ole Bjørn-Nielsen, havde forfald,
trådte Morten Christensen resolut til, da flaget skulle pibes ned under afdelingsformand Leif Larsens ledelse. 
(Foto: Erik Staffeldt)

KØGE

Salutkanonkommandoen fra Køge Marineforening modtog den 28. maj Dronningen og kongeskibet DANNEBROG ved indsejlingen til Køge Havn.
(Foto: Jerry Katz)

flaget i modtagelsesflagparaden stillede afdelingen med personel og
salutkanon på molen for med afgivelse af dansk løsen at give Dronningen
og skibet en speciel velkomst til Køge.
Bestyrelsen stillede som lovet over for kommunen marinehuset til rådighed for Livgardens Musikkorps, så de efter modtagelsen af regenten
kunne benytte stuen til hvile og forplejning, inden de skulle spille på Køge
Torv.
– Det var rigtig hyggeligt at have korpset på besøg. Og det syntes musikerne også, siger Edle Sørensen.
Køge Marineforening var også med til at fejre Dannebrogs 800 års-jubilæum den 15. juni. Først til gudstjeneste i Køge Kirke, hvor komtesse
Josefine af Rosenborg overrakte en række nye flag og faner til forskellige
organisationer. Ud på eftermiddagen var afdelingen repræsenteret med
flag og flagbærer ved Valdemarsdagsarrangementet i Vordingborg.
LANGELAND
langelands-marineforening.dk
MARSTAL
marstalmarineforenig.dk
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NOTER
MIDDELFART

Pensioneret J. Lauritsen-telegrafist Marie Finne er her omgivet af 2 andre J.
Lauritsen-folk fra Middelfart Marineforening, Erik Skelmose (t.v.) og KnudErik Andersen.

MORSØ

Morsø Marineforening sørgede ved Valdemarsfesten den 15. juni for, at fanerne fra den lokale Bombebøsse og den lokale Sømandsforening var med i
flag- og faneparaden på Kirketorvet i Nykøbing Mors.

NAKSKOV

Medlemmer fra Nakskov og Vordingborg Marineforeninger deltager sammen
med medlemmer fra Marinehjemmeværnet ved højtideligheden i Burg på Femern. 
(Foto: Henri Holm)

NYBORG

300 gram veltilvirket tartelet udgjorde det gastronomiske højdepunkt under Nyborg Marineforenings sommerudflugt anno 2019. 
(Foto: Jørn Klinck)
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MIDDELFART
Telegrafist Marie Finne gæstede i april marinestuen for at fortælle om
sine 40 år som telegrafist i den danske handelsflåde, primært i rederiet
J. Lauritsen. Det oplyser Niels-Henrik Jensen, der også fortæller, at Marie Finne ellers havde en plan om at blive landmand. Det krævede penge.
Så for at tjene nogle hurtige af slagsen, tog hun på Svendborg Navigationsskole og fik papirer som telegrafist. Selv om karrieren efterfølgende
blev søgående, har hun efter pensioneringen købt ønskelandbruget.
I maj deltog 20 medlemmer i pistolskydning på den lokale pistolklubs
baner ved Søbadet. Vinder blev Chris Martner med Flemming Worsøe
som nummer 2 og Kurt Andersen som nummer 3.
MORSØ
morsmarine.dk
Bestyrelsen i Morsø Marineforening har genoptaget traditionen med
kranselægning den 5. maj ved mindeankret i Nykøbing Mors for øens
omkomne søfolk under de to verdenskrige. Et mindeanlæg, der i øvrigt
blev opsat og betalt af afdelingen i starten af 1950’erne. Tidligere bestyrelsesmedlem Anton Toft holdt en kort tale, inden deltagerne forhalede til
marinestuen for forplejning og indtagelse af Navy Rom.
Morsøs stort anlagte Skaldyrsfestival på havnen i Nykøbing giver årligt et
godt bidrag til afdelingens økonomi.
– Vi holder åbent hus på dagen og med ret til servering 3 meter ud fra
husmuren er det altid en god dag med mange besøgende i stuen, siger
afdelingsformand Lejf Petersen.
Ud over Skaldyrsfestival og pudseaften bød juni også på flag- og faneparade ved fejringen af Dannebrogs 800 års-jubilæum den 15. juni.
Eventen var tilrettelagt i et samarbejde mellem Handelsstandsforeningen, Forsvarsbrødrene, Danmarks Veteraner og Morsø Marineforening.
Morsø Marineforening deltog med 1 flag og 2 faner. Afdelingens nye flag
samt fanerne fra Bombebøssen og Sømandsforeningen.
NAKSKOV
nakskov-marineforening.dk
Mogens Andreasen oplyser, at medlemmer fra Nakskov Marineforening
sammen med kollegaer fra Vordingborg Marineforening og Marinehjemmeværnet samt tyske Soldater- og Marineforeninger på Femern, i juli
deltog i den årlige begivenhed på kirkegården i Burg for de faldne i krigen
1864.
NYBORG
marineforeningennyborg.dk
Afdelingens sommerudflugt gik i år til Horsens, hvor hovedmålet var et
besøg på Industrimuseet.
– Et spændende museum, der fortæller og fremviser, hvordan tiden var,
da vores forældre arbejdede på fabrik, og hvordan børn gik i skole. Der
var mange af os, der kunne genkende mange af de ting, der var i de
gamle lejligheder, som vi gennemså. Her var der også mulighed for at se
Nimbus Museet for motorcyklen, der blev produceret af firmaet Fisker og
Nielsen (Nilfisk), fortæller Jørn Klinck.
Selv om det museale fyldte meget, går der lang tid, inden deltagerne
glemmer den 300 grams tartelet, der under hjemturen blev serveret på
et traktørsted på øen Alrø i Horsens Fjord.

NOTER
NYKØBING SJÆLLAND
nyksjmarineforening.dk

RANDERS

NÆSTVED
naestvedmarineforening.dk
RANDERS
randersmarineforening.dk
Som beskrevet i juniudgaven af nærværende tidsskrift havde Randers
Marineforening sat alle sejl til for at skabe de optimale rammer for
de sociale events omkring sendemandsmødet i maj. Blandt andet forplejningen. Som det fremgår af vedstående foto, var opsætningen og
lokaleforholdene til kammeratskabsaftenen til topkarakter.
RIBE
Som det fremgår af artiklen på tekstsiderne, kom Ribe Marineforening
godt omkring afdelingens 100 års-jubilæum. Ifølge afdelingsformand
Gert Pedersen var der flot opbakning fra marineforeningskollegerne i
distrikt Syd- og Sønderjylland.
– Repræsentanter fra afdelingerne i Esbjerg, Ribe, Kolding, Padborg/
Graasten, Fanø og Esbjerg mødte frem i såvel Ribe Domkirke som til
receptionen på Ribe Gamle Rådhus. Det var også dejligt, at Danmarks
Marineforenings nytiltrådte landsformand Steen E. Engstrøm sammen
med sin hustru Lene Engstrøm brugte weekenden på at være med til at
gøre jubilæet til en god fest, lyder det fra afdelingsformanden.
ROSKILDE
roskildemarineforening.dk
SKAGEN
De 4 sendemænd fra Skagen Marineforening tildeler en stor buket roser
til kollegerne i Randers for deres håndtering af årets sendemandsmøde.
– Kammeratskabsaftenens højdepunkt, et overdådigt fiskebord, må vi
se, om vi her i Skagen kan matche, når det er vores tur til at afholde
sendemandsmødet i 2021. Der bliver noget at leve op til, siger Niels Arne
Hansen, der også påpeger, at det mindre formelle program lørdag aften
med helstegt pattegris var anderledes og gav stof til eftertanke.
Vedligeholdelsen af marinehuset gav i juni malerholdet hænderne fulde
med en omgang maling af husets facade.
SKIVE
skive-marineforening.dk
Den 28. april var Skive Marineforenings hus møde- og opholdssted for
Skive Kulturhistoriske Museumsforening, som er en støtteforening til museerne i Skive Kommune. Foreningen mødtes foran huset, og begav sig
derefter rundt på jollehavnen i Skive, hvor de besigtigede fiskerhusene
samt bådværftet. Mens de var på vandring, blev marinestuen rigget til
kaffe og kage, som derfor stod klar, da foreningen vendte tilbage. Skive
Marineforenings økonomiansvarlige Jørgen Justesen gav et fyldestgørende indblik i, hvad Skive Marineforening er for en størrelse. Herefter
havde distriktsformand Per Toftum Larsen ordet for et kort indlæg, hvor
han orienterede om Danmarks Marineforenings tilblivelse og baggrunden
for oprettelsen. En god eftermiddag, hvor kendskabet til Marineforeningen

Gæster og forplejning på plads til sendemandsmødets kammeratskabsaften i
restaurant Pakhuset. 
(Foto: Flemming Rebsdorf)

RIBE

Tidligere borgmester i den daværende Ribe Kommune, nuværende byrådsmedlem i Esbjerg Kommune Preben Rudiengaard, gør sig sammen med flagbærer og reserveflagbærer fra blandt andet Esbjerg Marineforening klar til at
deltage i gudstjenesten i Ribe Domkirke i anledning af Ribe Marineforenings
100 års-festdag.

SKAGEN

Ib Jensen var i juni i gang med malerrullen på facaden til Skagen Marinehus.
(Foto: Niels Arne Hansen)

SKIVE

Under Skive Mødet i maj stod den blandt meget andet på musisk underholdning
i Marinehuset med Skive Marineforening som vært.
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NOTER
var dog noget overraskende, da 12 mand mødte op med harmonikaer,
guitar, trommer og forstærkeranlæg. Efter noget rokering at borde og
stole blev der dog plads til alle mand. I løbet af dagen var der et meget
tilfredsstillende besøg af skibonitter og andet godtfolk. Endnu engang
lykkedes det at få Marineforeningen ind i folks bevidsthed.

SLAGELSE

De 6 medlemmer, der modtog jubilartegn for indkaldelse til Søværnet er f.v.:
Jørgen Overgaard Hansen, Claus Anton Petersen, Michael Svendsen, Max
Green Larsen, Jens Veilmark og Ludvig Kærefeldt.

STRUER

SLAGELSE
marineforeningen-slagelse.dk
Bestyrelsen i Slagelse Marineforening havde i foråret arrangeret jubilaraften i marinestuen. 6 medlemmer modtog 60, 50 og 40 års-jubilartegn
for indkaldelse til Søværnet. Ludvig Kærefeldt og Jens Veilmark modtog
60 års-tegn. Til Jørgen Overgaard Hansen, Max Green Larsen og Claus
Anton Petersen var der 50 års-tegn, mens Michael Svendsen modtog
40 års-tegnet.
Efter uddelingen var der forplejning. Ifølge afdelingssekretær Steen W.
Buchart blev der serveret kæmpestore wienerschnitzler med garniture.

Velspillende Peder Most Garden i spidsen for flag- og fanemarchen i Svendborg på Kristi himmelfartsdag.

STRUER
16 personer deltog, da bestyrelsen i maj havde booket en underviser fra
Red Liv.
– Vores forening er jo ikke just en ungdomsforening. Derfor er vi glade
for, at så mange medlemmer nu har fået undervisning, hvis uheldet er
ude, siger afdelingsformand Mads Lund.
Desværre har marinestuen haft ubudne gæster. Til alt held var tyvene
kun ude efter byttepengene fra pengekassen, så stuens mange maritime
rariteter forblev uskadte. Som konsekvens af tyveriet påtænker bestyrelsen at forstærke fordøren.
Struer Marineforening var den 29. juni med til at fejre 100-året for søsætningen af skoleskibet, 3-mastskonnerten ”Marilyn Anne”. Skibet
bruges i dag som en skole til søs, hvor unge kan tage 9. og 10. klasse.
Under fejringen var der åbent hus i marinestuen. Efterfølgende blev der
afholdt sommerfest for medlemmer med ledsagere. Menuen var helstegt
gris, sponsoreret af en af afdelingens aktive medlemmer.
Det er også et af afdelingens medlemmer, der under skibseventen Limfjorden Rundt ved anduvningen af Struer, gratis leverer blåmuslinger, så
afdelingskassereren kan få en god økonomi ud af salget af dampede
blåmuslinger og kolde øl. Skibene ankommer til Struer den 11. september, og bestyrelsen opfordrer alle til at lægge et besøg forbi Struer og
marinestuen denne dag.

blev udbredt, hvilket også var formålet med husningen af Museumsforeningen.
– Ifølge gæsternes udtalelser fandt de historien om Danmarks Marineforening vældig interessant, så vi kom i mål med vores arrangement.
Det skriver Per Toftum Larsen, og fortsætter: – Den 4. maj blev Skive
Mødet afholdt, hvorunder fejringen af Skive Havns 150 års jubilæum blev
afholdt. Dette indebar en hel dags forskellige events på havnen, hvor vi
havde rekvireret Udstillingstelt Vest for at være til stede på havnen med
pavillonen. Vejret var fra morgenen forfærdeligt, og efter en ansvarlig vurdering blev det besluttet, at pavillonen ikke skulle op. Det viste sig senere
på dagen at være en ærgerlig, men klog beslutning. Vi måtte så nøjes
med at promovere Marineforeningen ved at gå rundt på havnen. Skive
Mødet havde desuden arrangeret, at der i forbindelse med åbent hus i
Marinestuen, ville komme nogle harmonikaspillere for at underholde. Det

SVENDBORG
svendborgmarineforening.dk
Sæsonens sidste arrangement i foredragsrækken var et besøg den 25.
april på Mac Barens Tobaksfabrik i Svendborg. Produktchef Per Georg
Jensen gav under rundvisningen en fyldestgørende redegørelse om virksomheden og om tobakkens historie, fra den kom til Europa og frem til
nutidens produkter.
Den 5. maj deltog afdelingen i mindehøjtideligheden for omkomne søfolk
ved monumentet i Sct. Jørgens Park.
Kristi himmelfartsdag den 30. maj var afdelingen også med, da kommunens forskellige soldaterforeninger mødtes på torvet med flag og faner
for med Peder Most Garden i spidsen at marchere gennem byen til Assistens Kirkegård, hvor der blev lagt kranse og blomster ved krigergravene.
Í år blev mindetalen holdt af feltpræst Knud Erik Kristensen.

Deltagerne fra Struer Marineforening holder fokus, mens underviseren fra
Red Liv giver instruktion i genoplivning.

SVENDBORG
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NOTER
SVENDBORG

VIBORG

Tidligere skyttelavsformand i Svendborg Marineforening Frede Kristiansen (t.v.) modtager af
Steen Molnit en gavekurv for en banebrydende
indsats i skyttelavet. 
(Foto: Jim Mollerup)

Hans Baadsgaard er ny fregatkaptajn i Viborg
Marineforening.

Skyttelavet
Ved sæsonafslutningen i april var der mange roser og gavekurv til tidligere formand for
Svendborg Marineforenings Skyttelav Frede
Kristiansen. Årsagen var, at det var Frede
Kristiansen, der for 10 år siden tog initiativ til
skydning med autister. Skydningerne foregår
stadig og berømmes af eleverne og deres lærere. Ideen er i øvrigt taget op flere steder i landet
samt i nabolandet mod nord, Norge.

24. til 26. maj Vordingborg på officielt besøg.
Det fortæller afdelingsformand Jes Hansen, og
fortsætter:
– Det blev en kæmpe succes. Blandt andet var
vagtfri besætning ude ved den nye Masnedø
Bro samt den gamle bros jernbanedel. Kommunens viceborgmester Else-Marie Langballe
Sørensen havde til sin tale i byrådssalen lavet
et lille verserim om skibets besøg.
Ellers har bestyrelsen i skrivende stund travlt
med at gøre klar til at være en del af Vordingborg bys stort opsatte event i forbindelse med
myten om Dannebrogs 800 års-jubilæum. Læs
mere om dette tiltag og om afdelingen i øvrigt
på tekstsiderne.

SØNDERBORG
soenderborgmarineforening.dk
VEJLE
vejlemarineforening.dk
VIBORG
Det var en relativ ny mand i medlemsflokken,
der ved fregatskydningen vandt titlen som fregatkaptajn anno 2019 i Viborg Marineforening
blandt af 18 konkurrenter. Det oplyser Lars
Teibøl, der også fortæller, at skydningen blev
gennemført med hjælp fra Viborg Skytteforening, der lagde baner og rifler til skydningen.
Efter skydningen var marinestuen ramme om
et fantastisk grillparty.
Sensommerudflugten er berammet til lørdag
den 14. september, hvor turen går til Esbjerg
med besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet samt
kollegerne i Esbjerg Marineforening.
Bestyrelsen oplyser, at afdelingsformand Knud
Erik Kvist Nielsen er sygemeldt. Bestyrelsen
har derfor konstitueret afdelingsnæstformand
Martin Schmidtke til afdelingsformand.
VORDINGBORG
vordingborgmarineforening.dk
Vordingborg Kommunes adoptionsskib Y 561
GUNNAR SEIDENFADEN besøgte i dagene

ÆRØSKØBING
aeroeskoebing-marineforening.dk
AABENRAA
aabenraa-marineforening.dk
Som det fremgår af noterne fra Fanø Marineforening, havde 4 mand fra bestyrelsen i
Aabenraa Marineforening først på sommeren
fornøjelsen af at være værter for de udflugtsstemte fannikker. Ud over den gode snak de to
afdelinger imellem fik marinehuset i Aabenraa
endnu en navneplade til husets omfattende
samling.
AALBORG
aalborg-marineforening.dk
Der er fra bestyrelsen i Aalborg Marineforening
stor ros til kollegerne i Randers Marineforening
for deres måde at tilrettelægge det sociale arrangement under årets Sendemandsmøde.
– Det er godt gået at holde festen på en anden
måde. Og så var det et fantastisk fiskebord, der
blev serveret fredag aften i Pakhuset, skriver
afdelingsformand Charley Frank Pedersen.

AABENRAA

Afdelingsformand for Fanø Marineforening, Jens
Martin Christiansen (t.v.), overrækker afdelingsformand for Aabenraa Marineforening, Viggo Hansen, en navneplade som tak for et godt værtskab.

VORDINGBORG

Medlemmer fra Vordingborg Marineforening var
med, da Vordingborg Kommune sammen med
Borgcentret fejrede Valdemarsdag og Dannebrogs 800 års-jubilæum.

Bestyrelsen og flere medlemmer har ellers haft
mange jern i ilden hen over foråret og forsommeren. I marts deltog 3 mand i distriktsmødet i
Nibe. Den 27. april var 66 medlemmer og ledsagere til afdelingens stiftelsesfest med dans
på dækket. Den 14. maj var repræsentanter
fra afdelingen med til at fejre Trænregimentets
fødselsdag på Aalborg Havn med efterfølgende spidstegt pattegris på kasernen. I maj var
det så sendemandsmødet i Randers, mens juli
bød på Tall Ships Races i Aalborg. Her havde
bestyrelsen booket Danmarks Marineforenings
udstillingstelt Vest for at markere Marineforeningen over for de mange besøgende på
havnepladsen. Stærk storm i lokalområdet forhindrede dog opstilling at teltet.
Hen over de kommende måneder står den på
fregatskydning, frokostjazz, ulkeaften, andespil
samt julefrokost.
AARHUS
aarhusmarineforening.dk
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Siden februar 2018 har skibsmodeller fra en række af Danmarks Marineforenings lokalafdelinger udgjort udstillingen ”Modeller på podier” i
Prins Henriks Hal på fregatøen i Ebeltoft. Ud over skibsmodeller fra marinestuerne vises der også modeller udlånt af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug og Køge Maritime Modelbyggerlaug. Vi har bedt Køge Maritime Modelbyggerlaug fortælle lidt om dem selv og deres modeller.

Fregatten FIDES og
andre modelskibe
Da Køge Maritime Modelbyggerlaug (KMM) i efteråret 2017 fik en henvendelse fra Køge Marineforening om at stille en model til rådighed for
den planlagte udstilling på DSI fregatten JYLLAND, var svaret ja til at
udlåne en model af fregatten ”FIDES”.
FIDES blev bygget i 1615 i Itzehoe. Det var en helt ny mindre fregattype,
som Chr. IV var dybt involveret i. Fregatten var bevæbnet som større
skibe, og alligevel havde den en dybgang på kun 2,8 m. Samtidig var den
særdeles velsejlende. Den blev benyttet til mange forskellige formål, lige
fra inspektionsskib på Elben til piratjagt i Nordsøen.
FIDES blev så populær, at der over en årrække blev bygget flere fregatter
over det samme koncept.
Det er sjældent, at man i de historiske kilder kan følge et enkelt orlogsskibs sejladser igennem årene. Men for fregatten FIDES oplyses i den
anvendte litteratur* nogle af de operationer, som skibet blev sendt ud på
i de 30 år (1615-1644), det var i dansk tjeneste for Chr. IV.
1616: I juli sejlede FIDES i en eskadre, der bragte Chr. IV til Herredag i
Oslo.
1617: FIDES eskorterede Chr. IV til Flekkerø i Sydnorge og retur til Varberg.
1618: I april transporterede FIDES kongens sekretærer til Island, og undervejs jagtede den sørøvere og skibe på ulovligt fiskeri. Fra Island
gik turen til Vardøhus på nordspidsen af Norge (verdens nordligste fæstning), og på hjemturen jagtede man igen sørøvere.
1620: I marts jagtede FIDES sørøvere og fribyttere i Vesterhavet, og i
august hentede FIDES kongen i Krempe ved Elben.
1624: I november deltog FIDES i en styrke, der beskyttede salttransporterne fra Portugal til Norge.
1626: I maj konvojerede FIDES handelsskibe fra Island til Færøerne.
1627: I maj visiterede FIDES skibe på Elben og jagtede sørøvere i Nordsøen.
1628: I april gik FIDES til Elben for at forsvare Glücksburg (dansk flådestation med kanonstøberier m.v.) mod en hamburgsk flådestyrke.
1631: Fra maj krydsede FIDES mellem Island og Færøerne til den norske kyst i 4 måneder.
1635: I november var FIDES admiralskib i en eskadre, der overvintrede
ved Flekkerø i Sydnorge.
1637: FIDES lå ud for Freiburg på Elben for at forhindre snyd med tolden.
1639: FIDES kom til Bergen med 4 opbragte hollandske skibe.
1644: Den 1. juli deltog FIDES i det berømte søslag på Kolberger Heide
(stort søslag mellem 40 danske og 43 svenske orlogsskibe, hvor
Chr. IV på linjeskibet Trefoldigheden mistede sit ene øje).
1644: Den 13. oktober deltog FIDES i slaget i Femern Bælt sammen
med 15 andre danske orlogsskibe mod en sammensat svensk
og hollandsk flåde på 43 orlogsskibe. FIDES blev sammen med
11 andre danske skibe overmandet og indgik herefter fra 1645 til
1655 i den svenske flåde.
*Anvendt litteratur: Christian IV’s flåde af Niels M. Probst
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Dronningen beser i 2010 CHRISTIANUS QUINTUS i Den Gule Hal i anledning af
300 års-dagen for slaget i Køge Bugt.
(Arkivfoto: Køge Maritime Modelbyggerlaug)

Modellen af FIDES er ligesom øvrige modeller fra KMM bygget i skala
1:20. På grund af skalaen bliver modellerne meget store - mellem 1,7 m
og 3,5 m lange. Det betyder, at modellerne kan udføres med meget fine
detaljer. I modsætning til mindre modeller har de store modeller plads til
mandskabsfigurer m.m. Dette har bevirket, at alle modeller fra KMM er
”fuldt bemandede”.
Blandt de mange detaljer kan nævnes kanonerne. Disse er støbt i bronze
efter opmåling af de originale kanoner på Krigsmuseet i København. En
modelkanon på lavet består af i alt 24 dele.
KMM laver modeller af orlogsskibe fra 1600-1700-tallet, primært med
tilknytning til Køge og Køge Bugt. Foreningen holder til i Den Gule Hal i
Køge Havn. Her kan man hver tirsdag og torsdag besøge det arbejdende
værksted samt se de øvrige modeller. Det drejer sig blandt andet om:
Linjeskibet ”CHRISTIANUS QUINTUS” fra 1666, som var Niels Juels admiralskib under slaget i Køge Bugt (Stevns) den 1. juli 1677.
Det tog i øvrigt 15 år at bygge modellen.
Linjeskibet ”DANNEBROGE” fra 1691, som var kommandør Iver Huitfeldts skib under slaget i Køge Bugt den 1. oktober 1710.
Skibet sprang i luften under slaget med svenskerne. Ca. 600 mand omkom, deriblandt Iver Huitfeldt. Modellen er næsten færdigbygget og skal
stå på det nye supersygehus i Køge, når dette står færdigt.
Desuden har KMM flere modeller under bygning, bl.a. en gennemskåret
langskibsmodel af FIDES samt 2 stk. kanonchalupper fra englandskrigen.
Alle de store modeller er bygget af træ fra de originale flådeege, som er
doneret af stiftelsen Gammel Køgegaard.

Ny international ambassadør
for Sea War Museum Jutland
Af Knud Jakobsen. Sea War Museum Jutland.
Reinhard Scheer-Hennings, der er oldebarn af
den tyske admiral og øverstkommanderende i
Jyllandsslaget, Reinhard Scheer, blev lørdag
den 1. juni 2019 udnævnt til international ambassadør for Sea War Museum Jutland i Thyborøn.
Udnævnelsen fandt sted i Mindeparken for
Jyllandsslaget i Thyborøn, hvor slaget hvert år
bliver markeret, og de omkomne bliver mindet.
Reinhard Scheer-Hennings er partner i det
internationale advokatfirma Clifford Chance,
er svensk gift og har tre sønner, som på skift
kommer med til den årlige mindehøjtidelighed.
Han er dybt interesseret i historien, og på dagen bar han et par manchetknapper, som hans
oldefar i august 1918 fik overrakt af den tyske
kejser Wilhelm.
Det var direktør Gert Normann Andersen fra
Sea War Museum, der foretog udnævnelsen,
og i sin takketale afslørede Reinhard Scheer, at
han havde været skeptisk, da han første gang
kom til Thyborøn for at se mindeparken og Sea
War Museum, men at han var blevet stærkt og
meget positivt overrasket. - Mindeparken er

Reinhard Scheer-Hennings (th) takker direktør Gert Normann Andersen fra Sea War Museum Jutland for
udnævnelsen til international ambassadør for museet. Thyborøn Marineforening stillede med flagbærer
og to reserveflagbærer. 
(Foto: Knud Jakobsen)

utrolig smuk, og Sea War Museum er præcis
det antikrigs-museum, jeg synes, det bør være,
sagde han. Reinhard Scheer-Hennings nævnte også betydningen af at tale sammen over
grænserne for dermed at skabe og bevare freden. - Havde man forud for Første Verdenskrig
blot talt med hinanden, direkte og uden mellemmænd, kunne krigen have været undgået,

sagde han.
Med udnævnelsen af Reinhard Scheer-Hennings har Sea War Museum Jutland nu to internationale ambassadører, idet Nick Jellicoe,
sønnesøn af den britiske øverstkommanderende i Jyllandsslaget, John Jellicoe, også er
international ambassadør.

Jyllandsslaget fandt sted under Første Verdenskrig fra den 31. maj til den 1. juni 1916 og var verdenshistoriens største søslag. 250 skibe
deltog, hvoraf 25 blev sænket, mens 8.645 mand omkom. Slaget blev udkæmpet så tæt på den jyske vestkyst, at kanontordenen kunne høres
i land, og Thyborøn er da også det eneste sted i verden, hvor der holdes en årlig mindehøjtidelighed.

FOTOKLUMME

Den sidste nulevende allierede krigssejler, Eli Larsen, var sammen med en række repræsentanter fra Det Blå Danmark med til at en lægge en krans under højtideligheden den 5. maj ved Mindeankeret i Nyhavn for danske søfolk, der mistede livet under 2. Verdenskrig. Dagen blev også markeret på Nyholm ved mindestenen
for Søværnets omkomne under besættelsen. Her lagde orlogskaptajn Anna Seidelin Søværnets krans, mens afdelingsformand Leif Larsen lagde kransen for
Københavns Marineforening. København Marineforenings flagbærer Joan Arneberg deltog med flaget. 
(Kilde og foto; Erik Staffeldt)
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På opfordring fra redaktionen har distriktsformand for distrikt Syd- og Sønderjylland Per Dichmann Hansen skrevet denne rapport og
betragtninger i forbindelse med en udflugt til Eckernførde i Sydslesvig. (Tilrettet. Red.) - (Historisk kilde: Dansk Militærhistorie)

Slaget ved Eckernførde den 5. april 1849
Jeg havde meldt mig til en tur til Eckernførde
med Tønder Lokalhistoriske Forening, hvor
historiker dr. phil. Lars N. Henningsen skulle
fortælle os om Echernførdes historie, herunder
også om det smertelige krigsnederlag i Eckernførde-fjorden den 5. april 1849.
Jeg havde tidligere hørt om et slag ved Eckernførde, men jeg vidste ikke så meget om det.
Derfor besluttede jeg at undersøge det lidt
nærmere. Det bliver for langt at fortælle hele
historien om slaget, så jeg vil opridse hovedpunkterne.
Våbenstilstanden mellem Danmark på den ene
side og de slesvigsk-holstenske oprørere og
Det Tyske Forbund på den anden side ophørte
i april 1849, og krigen blev genoptaget med
forøget styrke.
Danmark sendte linjeskibet CHRISTIAN VIII og
fregat GEFION samt de to hjuldampere HEKLA
og GEJSER hver med tre jagter på slæb. Om
bord på jagterne var der landsoldater, der efter planen skulle landsættes på kysten øst for
Eckernførde. Dårligt vejr forhindrede dog landsætningen, så det blev besluttet, at CHRISTIAN
VIII og GEFION skulle gå ind i fjorden og beskyde de to kystbatterier på nord- og sydsiden.
Samtidig skulle de to små hjuldampere holdes
klar til at bugsere krigsskibene ud af fjorden,
hvis det blev nødvendig.

Kransen fra Danmarks Marineforening ved mindestenen for de danske faldne under slaget ved Eckernførde
i april 1849.

BEGRAVET PÅ DEN LOKALE KIRKEGÅRD
De dræbte danskere blev begravet på den lokale kirkegård, og i august 1849, da de danske
styrker kom til Eckernførde, blev der opsat et
trækors og et stakit omkring graven.

ALT GÅR GALT
Og det gik galt. For selv om skibene havde stort
overtal af kanoner i forhold til de to kystbatterier, så drillede vinden, så skibene svajede rundt
og kom til at ligge med agterenden ind mod
kystbatterierne. Dermed kunne landbatterierne
skyde langskibs gennem skibene, uden at disse kunne gøre brug af deres svære skyts.

Den 10. januar 1854 blev der ved en stor
højtidelighed opsat en granitsøjle, og der blev
tilføjet fire enkle stene til gravstedet. Første
sten: Osvald Julius Marstrand, kaptajnløjtnant,
dræbt ved eksplosionen, han blev 36 år. Anden
sten: Viggo Skibsted, premierløjtnant, døde
af sine kvæstelser på lazaret i Eckernførde
den 19. april 1849, alder 33 år. Tredje sten:
Rasmus Schmidt, underskibslæge, dræbt ved
eksplosionen, alder 27 år Fjerde sten: Jacob
Henrik Gerhard Lind Braëm, søkadet, dræbt
ved eksplosionen, alder 15 år.

På kort tid måtte GEFION overgive sig, mens
CHRISTIAN VIII blev skudt i brand og sprang i
luften. Samlet var de danske tab ca. 130 døde,
38 sårede og 936 tilfangetagne. Til sammenligning var fjendens tab 4 mand dræbt og 18
sårede.

GEFION blev taget som prise af Det Tyske Forbund og sejlede i starten under navnet Eckernførde, senere fik den igen navnet Gefion, men
var stadig under Det Tyske Forbund. Galionsfigurerne fra de to skibe kan ses i Eckernførde
på henholdsvis museet og rådhuset.
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OPFORDRING TIL EN ÅRLIG
DISTRIKTSUDFLUGT
Da jeg nu skulle til Eckernførde, foreslog jeg
landsledelsen, at jeg købte en krans, som jeg
kunne lægge på graven den 8. juni på Danmarks Marineforenings vegne, hvilket de bifaldt. Det er også 170 år siden slaget den 5
april, en lidt forsinket æresbevisning, men bedre sent end aldrig.
Jeg har nu tænkt mig at opfordre afdelinger i
distrikt Syd- og Sønderjylland til, at vi laver en
årlig udflugt til Eckernførde den 5. april, hvor
vi så aflægger et besøg ved graven og lægger
en krans.
Ud over at vi dermed ærer de faldne, kan en
sådan tur også være med til at styrke fællesskabet i distriktet.
Vi behøver ikke at være så mange i starten, det
kan jo udvikle sig over tid, og måske bliver det
til en god tradition for distriktet. Naturligvis er vi
åbne over for afdelinger i andre distrikter, hvis
nogen ønsker sammen med os at ære de faldne, der gav deres liv i kamp for fædrelandet.
Jeg håber på opbakning til mit forslag.

Sådan kan en del af Nyholm bevares
PÅ SØHELTEN NIELS JUELS 390
ÅRS-FØDSELSDAG DEN 8. MAJ OFFENTLIGGJORDE EN INITIATIVRIG GRUPPE EN
PLAN FOR NYHOLMS FREMTID.
Tekst og foto: Erik Staffeldt. (Let beskåret, Red.)
Charter for Nyholm er sat i søen på baggrund
af, at Forsvaret ifølge forsvarsforliget skal afhænde Nyholm eller i hvert fald en del af den,
efter at Søværnet har rømmet området, dog
undtagen f.eks. kongeskibet DANNEBROG.
I forvejen er disse dele af Flådens 300 år gamle leje Frederiksholm - Dokøen, Arsenaløen og
Margretheholm - afhændet med Margretheholm som et skræmmende eksempel på, hvordan tæt betonbyggeri kan forvandle et historisk
kulturmiljø.
Chartret for Nyholm blev underskrevet af initiativtagerne på den tidligere søofficersskole på
Nyholm under det store vægmaleri af søslaget i
Køge Bugt. Tidligere forsvarschef, admiral Tim
Slot Jørgensen, præsenterede chartret:
– Der er mange - også forskellige - drømme
og ønsker for Nyholms fremtid. Chartret udtrykker, hvad de foreløbig 29 interessegrupper,
organisationer og foreninger har som fælles
mål og ”overskrift”. Der er selvsagt mange
åbne spørgsmål, når det handler om at beholde en historisk kulturarv og give den et nyt
og bedre liv efter at have stået næsten urørt
under samme ejer i 300 år. Man må tænke sig
godt om. Forsvaret, Københavns Kommune og
Kulturministeriet bliver opfordret til at indgå
i samarbejdet. Kommunen har allerede gjort
sig tanker om områdets udformning. Sagen
berører alle københavnere, alle danskere, alle
børn og børnebørn, der skal bruge området i
fremtiden. Den fælles kulturarv og det unikke
miljø kan bevares og udvikles som en fælles
folkelig ejendom. Ikke for at fastholde Nyholm
krampagtigt i en historisk tidslomme, men for
at skabe et åbent miljø med mange besøgende
og brugere tæt på byen og dog på en ø. Vi har
kun ét Nyholm, så det er nu eller aldrig, sluttede Tim Slot Jørgensen.
Den anden talsperson for initiativgruppen, Asser Amdisen, direktør for skoleskibet Georg

Afdelingsformand for Københavns Marineforening, Leif Larsen, underskriver sammen med 28 andre interessegrupper chartret for Nyholm.

Stage, understregede, at uden flåden kan man
ikke beskytte et land og dets handelsflåde.
– Nu har Holmen/Nyholm gennem 300 år
været en central base i denne beskyttelse, et
kulturhistorisk samlingspunkt for skibsbygning,
Orlogsværftet og B&W og sejlads med handelsfartøjer og Søværnets skibe. Hvis man skal
sætte en finger på landkortet for hjemstedet for
Danmark som søfartsnation, er det på Holmen.
Holmen er ligeledes - med Mastekranen som
et markant symbol - hjemstedet for den skel-

sættende begivenhed den 29. august 1943, da
Flådens chef, admiral A.H. Vedel, blev en krigshelt ved at sænke sin egen flåde, for at den ikke
skulle falde i fjendens hænder. Dette sted er
værd at holde fast i frem for at sælge til højestbydende, sagde Asser Amdisen og tilføjede:
Hvem ville finde på at sælge Jellingstenene?
(Se listen over de 29 interessegrupper under
rubrikken Apropos)

Danmarks Marineforening
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Vordingborg Marineforening er en afdeling med kant
OPFORDRINGEN FRA LANDSLEDELSEN
OM MERE LOKAL PROMOVERING I
AFDELINGERNE FØLGES TIL DØRS I
VORDINGBORG.
Alle bestyrelser i Danmarks Marineforenings
75 lokalafdelinger arbejder hårdt på at skabe
interesse blandt lokalbefolkningen, så en eventuel overvejelse om et medlemskab bliver ændret til en beslutning. Vinklingen og indsatsen
er variabel, men målet det samme: at fastholde
og udbygge medlemsskaren med interesse for
at støtte op om Søværnet og søfarten i sin helhed.
Således også i Vordingborg. Her har afdelingsformand Jes Hansen sammen med bestyrelsen fokus på 2 indsatsområder: historie og
socialt engagement.
Det sociale foregår i et tæt og konstruktivt
samarbejde med Vordingborg Marineforenings
Støtteforening. Det tætte samarbejde udmøntes blandt i, at mange af støtteforeningens
medlemmer også er medlem i Vordingborg
Marineforening. Kathe Gredsted, der de facto
er husvært i marinehuset på Skudehavnen i
Vordingborg, fortæller under et hyggeligt eftermiddagsskaffemøde i marinehuset nærværende tidsskrifts redaktør, at støtteforeningen
hen over året laver mange overskudsgivende
aktiviteter.
– Som du selv har skrevet i dit blad (Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”,
Red.) giver vi f.eks. i år 10.000 kr. til Vordingborg Marineforening. Pengene tjener vi ved at
afholde modeshow, bankospil samt forskellige
arrangementer her i marinehuset, hvor vi serverer god mad til gode priser, lyder det fra Kathe Gredsted, der understreger det med den
gode mad ved at servere et gedigent stykke
med friskpillede fjordrejer, som hun i øvrigt selv
har fanget i Avnø Fjord samme morgen.
Med jobbet som husvært styrer Kathe Gredsted med faglig og kærlig hånd de mange interne og eksterne bespisninger, der hen over året
bruger marinehuset til forskellige events.
LOKALHISTORISK BEVIDST
Ved flere lejligheder har Vordingborg Marineforening været fremme i skoene med retvisende råd til det lokale byråd. Senest i forbindelse med kommunens fejring af myten om
Dannebrog. Med bladtegner Stig Stjernvik,
medlem af Vordingborg Marineforening, som
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Som det fremgår i artiklen Dannebrog 800 fik bestyrelsen i Vordingborg Marineforening fremstillet 50 stk.
medaljer med udgangspunkt i et vokssegl fra Valdemar 2. Sejrs regeringstid. Her testes det af et barnebarn
til afdelingsformand Jes Hansen.

idémand og med opbakning fra afdelingsformand Jes Hansen tog bestyrelsen initiativ til,
at alle kommunens foreninger med relation til
det militære samt Danmarks Marineforenings
afdelinger i distrikt Sydsjælland og Øerne skulle
hjælpe Danmarks Borgcenter og Vordingborg
Kommune med at gøre Valdemarsdag den 15.
juni 2019 så festlig som muligt. Til den ende
var et af forslagene at garnere den traditionelle flag- og faneopstilling under kranselægning
ved mindestenen på Slotstorvet for Danmarks
Internationale udsendte siden 1948 med medlemmer fra Sankt Johannes af Jerusalems Hospitalsorden (Order of Saint John of Jerusalem,
Knights Hospitalers).

Planen lykkedes. Så da borgmester for Vordingborg Kommune, Mikael Smed, holdt sin
tale efter kranselægningen var det med 4
æresvagter fra Sankt Johannes af Jerusalems
Hospitalsorden uniformeret dels med uniformer
fra 1220’erne og dels i ordenens nutidige tøj.
TROR PÅ FREMTIDEN
– Bestyrelsen i Vordingborg Marineforening er
overbevist om, at det variable aktivitetsniveau,
vi har i afdelingen, gør det spændende for
mange i lokalområdet at blive medlem og dermed en del af det maritime fællesskab i byen
og især her i huset på Skudehavnen, siger afdelingsformand Jes Hansen.
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Flaggsigling Færøerne Danmark
En del af markeringen af 100-året for ibrugtagningen af det færøske flag Merkið (”Mærket”)
den 22. juni 1919 skete hen over maj og juni
i år, hvor 7 historiske færøske fisketræskibe
med en samlet besætning på omkring 70
mand anløb en række danske havnebyer. Sidste anduvning var fregatøen i Ebeltoft, hvor
flaggsigling-eskadren den 6. juni i magsvejr
lagde til kaj i fregathavnen vis-a-vis fregatten
JYLLAND.
Som en gestus til det mindste landområde i
Rigsfællesskabet havde DSI fregatten JYLLAND hejst det færøske flag på nokken ved
Bastionen.
MARKANT INFORMATION OM FÆRØERNE
Under de 3 døgn opholdet varede, fik de mange besøgende lejlighed til at blive klogere på,
hvad Færøerne er for en størrelse.

Med det færøske flag som smuk baggrundskulisse anduver første skib fregathavnen i Ebeltoft.

På havnearealet var der således opsat et kort
over Nordatlanten, så de besøgende kunne se
Færøernes geografiske placering. Herudover
var der plancher med informationer om forskellige sider af Færøerne: Merkið (det færøske flag), geografisk placering, befolkningstal,
erhvervsliv, politiske liv og hjemmestyreordningen m.m. På storskærme blev der vist kortfilm,
der belyste forskellige og facetterede sider af
det færøske samfund. Endelig var der i opstillede telte ved Glasmuseet udstilling af forskellige
produkter samt informationer om Færøerne
som turistland.
Efter 3 gode døgn i Ebeltoft var der søndag
den 9. juni afsejling hjemover via Lerwick på
Shetland.

Formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune, Riber Hog Anthonsen, lytter
til Karí M. Gardarnar, der på vegne af besætningen på de 7 færøske enheder takker for kommunens og
fregatten JYLLANDs smukke velkomst med velkomstsalut fra Bastionen.
(Foto: Formidlingskoordinator Anne Damsgaard Kramer, DSI fregatten JYLLAND)

