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Lørdag den 19. maj 2018 blev inspektionsfartøjet LAUGE KOCH adopteret af Randers Kommune. Siden 
1946 har byen og kommunen i et tæt samarbejde med Randers Marineforening håndteret adoptionen 
af tre af Søværnets enheder. LAUGE KOCH er her på vej til kaj, mens besætningen på travaljen ”Buur” har 
”rejst årerne” som velkomsthilsen.  (Foto: Flemming Rebsdorf)

TEMA: DANSK SØREDNINGSSELSKAB

 FREDERIKSSUND MARINEFORENING  
 RUNDEDE 100 ÅR I STÆRK OPSTILLING

 DANSK NORSK HØJTIDELIGHED  
 I KRISTIANSAND

 KOMMENTAR: DANMARK KAN OG BØR 
OVERHOLDE NATO-ALLIANCENS 2%-AFTALE

Nyborg Marineforening har 
været tovholder og ankerhold 

bag opsætningen af monu-
mentet FORSAVN, der blev 
indviet den 6. juni 2018 på 

Kongens Skibsbro i Nyborg.

Skivegarden markerer  
åbningspremieren på  

Danmarks Marineforenings 
nye udstillingssæt.  

Af tekniske årsager dog  
med lånt teltpavillon.

Den 26. maj 2018  
blev Brøndby  

Marineforenings  
markante flagmast  

indviet.
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Af Peter M. Andersen, Advokat (H),  
Oberstløjtnant-R, Formand Folk og Sikkerhed

I 1975 blev foreningen Værn om Danmark 
stiftet som en græsrodsbevægelse mod de 
mange forsvars- og NATO-negative røster i det 
daværende Folketing. I 1980’erne arbejdede 
foreningen målrettet mod den såkaldte ”fod-
notepolitik”, som efter foreningens opfattelse 
var et hasardspil om Danmarks sikkerhed. 
Der var dengang stor opbakning til Værn om 
Danmark, da en stor del af befolkningen - med 
god grund - nægtede at lade stå til, mens den 
borgerlige regering tvunget af den daværen-
de opposition var nødsaget til at gennemføre 
fodnotepolitikken – og dermed sætte Dan-
marks NATO-medlemskab og sikkerhed på 
spil. I 1980’erne var tilslutningen i Danmark 
til NATO-medlemskabet nemlig på det højeste 
niveau under den Kolde Krig. Fodnotepolitikken 
var dermed i direkte strid med hovedparten af 
befolkningens ønsker om en større tilslutning 
til NATO-samarbejdet. Heldigvis gjorde det po-
litiske system op med den risikofyldte politik, 
som Værn om Danmark havde arbejdet for at 
afskaffe. Med Sovjetunionens sammenbrud 
og den kolde krigs ophør mistede foreningen 
til en vis grad befolkningens interesse – men 
aldrig sin relevans: At arbejde for en ansvarlig 
forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik og 
et robust katastrofe-, krise og krigsberedskab. 

I 1990’erne krævede tjetjenerne uafhængighed 
fra russerne. Russiske kampvogne rullede ind 
i Tjetjenien, mens vi i Danmark sammen med 
vores NATO-allierede alene var koncentrerede 
om at høste ”fredsdividenden”. I 2008 overve-
jede Georgierne at melde sig ind i NATO, men 
fik tanken slået ud af hovedet med en russisk 
invasion af landet. I Europa så vi på med et løf-
tet øjenbryn eller to – men gjorde i øvrigt intet 
mærkbart. I 2014 havde Ukraine flirtet lidt for 
meget med EU og med tanker om NATO-med-
lemskab. Reaktionen fra Rusland var ikke en 
ny invasion, men en ”intervention” i det østlige 
Ukraine, herunder støtte til pro-russiske op-
rørere. Invasion eller intervention – kært barn 
har mange navne. Resultatet var det samme: 

Rusland blandede sig igen militært i nabolan-
des forhold. 

Stormagtspolitik vil altid eksistere, i hvert fald 
så længe der er stormagter på jorden. Det må 
vi som nation acceptere - og værne os mod. I 
dag er mange af os klar over, at Rusland som 
stormagt i regionen udgør en trussel mod bal-
terne, og dermed også mod os i Norden. Hvis 
der skulle ske noget i vores nærområde, hvad 
ingen kan udelukke med sikkerhed, vil Dan-
mark med nøglen til Østersøen automatisk 
blive involveret. 

FOLK OG SIKKERHED
Foreningen Værn om Danmark, som også er en 
del af navnet på det nuværende forsvarsforlig 
2018-2023, hedder i dag Folk og Sikkerhed. 
Navnet på forliget, ”Et stærkt Værn om Dan-
mark”, svarer dog ikke helt til forligets indhold, 
der fx ikke tilfører de 2 % af Danmarks BNP på 
forsvar, som alle NATO-lande, inklusive Dan-
mark, har aftalt årligt at bruge på deres forsvar 
fra og med 2024. Med små 1.3 % af BNP i 
forligets slutår (2023), repræsenterer forliget 
ikke i tilstrækkeligt omfang ”Et stærkt værn om 
Danmark”. Dette er og bliver et problem – både 
overfor vores NATO-allierede, men også for re-
gionens, vores allieredes og vores egen sikker-
hed. Vi har som region en fælles interesse i, at 
vi som naboer og allierede skal kunne værne 
og forsvare os selv og hinanden i tilfælde af kri-
se og krig. Og det er ikke fordi, vi i Danmark 
ikke har pengene til at overholde NATO-aftalen. 
Det har vi helt utvivlsomt. Danmark har fx ingen 
problemer med at overholde vores forpligtelser 
overfor FN med hensyn til størrelsen af ulands-
bistanden, som ligger på godt 0,7% af vores 
BNP. Der ligger Danmark som nr. 5 i Verden og 
har gjort det igennem mange år – som én af de 
få nationer, der opfylder FN’s mål. I NATO ran-
gerer vi til gengæld som nr. 19 ud af 29 lande 
mht. størrelsen af vores forsvarsbudget i relati-
on til BNP – også selvom vi er én af de rigeste 
nationer også i NATO. Når vi kan ligge som top 
5 i Verden mht. ulandsbistand, kan vi – natur-
ligvis – også opfylde vores forpligtigelser over-
for vores NATO-allierede. At Folketinget ikke 

ønsker at opfylde vores politiske – og moral-
ske – forpligtelser overfor vores allierede, er os 
som forening uforståeligt. Særligt i betragtning 
af at Storbritanniens forsvarskommission i juni 
offentliggjorde en rapport, som konkluderede, 
at 2 % af BNP ikke er tilstrækkeligt at bruge 
på forsvar den nuværende sikkerhedspolitiske 
situation taget i betragtning. Rapporten vurde-
rer, at der skal anvendes (minimum) 3 %. Og 
også i betragtning af at den britiske hærchef for 
blot få måneder siden karakteriserede Rusland 
som ”a clear and present danger”. 

Den globale, regionale og lokale sikkerhedspo-
litiske situation er alvorlig og helt uforudsigelig 
og vil formentlig være det mange år frem. Be-
hovet for en forening som Folk og Sikkerhed, 
der som den største forsvars-, beredskabs og 
sikkerhedspolitiske organisation i Danmark ar-
bejder éntydigt for bl.a. et robust forsvar, er i 
dag måske større end nogensinde. Det ansvar 
tager vi meget alvorligt og gør alt, hvad vi kan, 
for at påvirke dansk forsvars- og sikkerhedspo-
litik i ”den rigtige retning” – til gavn for et trygt 
og sikkert samfund, som Danmark og de, der 
bor og opholder sig i Danmark, har krav på. 

KOMMENTAR

Danmark kan og bør overholde  
NATO-alliancens 2%-aftale
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Danmarks Marineforening har siden 1913 gjort en jætteindsats for at op-
tage så mange personer som muligt, der går ind for den overordnede for-
målsparagraf: at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten samt 
at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, 
der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget eller har eller har 
haft ansættelse til søs. 

Men det er som om, at indsatsen for at fastholde og på sigt øge medlems-
tallet i Danmarks Marineforening i øjeblikket er på sit højeste i mange år. 
Landsbestyrelsens beslutning om at anskaffe to nye udstillingssæt, der kan 
anvendes til såvel indendørs som udendørs arrangementer, har sammen 
med produktionen af et stort antal af Marineforenings markante beachflag 
til lokalafdelinger og distrikter givet de 75 lokalafdelingsbestyrelser redska-
ber til en flot og informativ synliggørelse, når lejligheden byder sig til. 

Fra denne plads skal der lyde stor anerkendelse af den markante indsats, 
der pågår rundt i landet. Alle afdelinger byder nu ind, så vi er med, hvor det 
sker, og når det sker. 

Siden D.S.I. Fregatten JYLLAND og Danmarks Marineforening med hjælp 
fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Orlogsmuseets Modelbygger-
laug og Køge Maritime Modelbyggerlaug primo februar åbnede udstillin-
gen Modeller på Podier, har vi været på her og der og alle vegne: hele og 
halvrunde afdelingsjubilæer, byfester, indvielser af pompøse flagbastioner, 
landsdækkende events som Havnenes dag, politiske og organisatoriske 
folkemøder, messer, udstillinger, mindehøjtideligheder, kranselægninger, 
nationale flag- og faneborge, Søværnets kommunale adoptionsoverdra-
gelser, normale adoptionsbesøg, søfartsrelaterede dimissionsfester, bog-
ferniseringer, bogudgivelser, etableringer af markante maritime fyrtårne 
som monumentet på Kongekajen i Nyborg samt megatilskuerevents som 
Flyvevåbnets stort anlagte Air Show 2018 i Nørresundby med anslået over 
140.000 besøgende. 

Alt dette garneres løbende med afdelingsarrangementer, der tid til anden 
finder spalteplads i de lokale medier. Så ja: Danmarks Marineforening er 
synlig her og der og alle vegne.
 Morten

Danmarks Marineforening

Synlig her og der og alle vegne LEDER

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.

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen 
mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.
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2100 København Ø
Tlf. 3315 2886
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PERSONALIA

- Hvilken forskel er der på monumentet FOR-
SAVN og de mange mindeankre for omkomne 
søfolk, der er placeret rundt i Danmark? Her 
fortæller vi historien.
Således var svaret fra afdelingsformanden for 
Nyborg Marineforening, Kurt Verner, til nær-
værende tidsskrifts udsendte, da spørgsmålet 
blev stillet ved udgivelsesreceptionen i mari-
nehuset i Nyborg den 22. juni. Og det var et 
retvisende svar.

PROJEKTETS LANGE REJSE
Som en værdig og god afslutning på det i 
særklasse flotte projekt med etableringen af 
monumentet FORSAVN på Kongens Skibsbro 
i Nyborg har Nyborg Marineforening udgivet 
Mindeskriftet for omkomne søfolk fra Nyborg 
1939-1945. Skriftet tager læseren med på rej-
sen fra midtfirserne, hvor medlem af Nyborg 
Marineforening, krigssejler Jacob Frederiksen, 
startede med at indsamle oplysninger om de 
søfolk fra lokalområdet, der ikke vendte hjem 
efter krigens ophør i 1945, og slutter med en 
sublim fotokavalkade fra indvielsen af monu-
mentet FORSAVN på Kongens Skibsbro den 6. 
juni 2018. 

Selv om teksten i skriftet i sagens natur er vink-
let ud fra et lokalt synspunkt og oplevelsessfæ-
re, er det på mange måder en øjenåbner, vi alle 
bør tage vare om. 
Nyborg Marineforening tilegner denne minde-
bog til enker, børn, børnebørn, søskende, ven-
ner og bekendte til de 35 søfolk fra Nyborg, 
der i heltemodig troskab for de allieredes sag 
og deres fædrelands omdømme, gav deres liv. 
Hvor der er mod, er der håb, og hvor der var 
håb, var der også sejr for os i Danmark. De 
uforfærdede søfolks navne vil altid lyse op på 
monumentet FORSAVN og på Marineforenin-
gens mindetavle og kaste lys og hæder over 
vort fædreland.

MINDESKRIFT 
– FOR OMKOMNE SØFOLK FRA NYBORG 
1939-1945
Udgivet af Nyborg Marineforening med støtte 
fra Koppers European Operations, Avernakke 
Denmark og Thomas Wang A/S. 
Ansvarshavende: Kurt Verner. 
Foto: Nyborg Marineforening
Layout: Mona Kjær Holmberg, 
Nyborg Kommunes kommunikationsafdeling.

40 sider i A4 format. Rigt illustreret. 
Tryk: FT-Tryk. Oplag: 1.000 eksemplarer. 
Distribueres gratis gennem Nyborg Kommune 
og Nyborg Marineforening. 

BØGER OG PUBLIKATIONER

Mindeskrift 
– for omkomne søfolk fra Nyborg 1939-1945

Mindeskrift
for omkomne søfolk fra Nyborg 1939-1945

I anledning af indvielsen af
Monumentet »FORSAVN«

6. juni 2018
på Kongens Skibsbro, Nyborg Havn.

- Danmarks Riges Hjerte

Forsvaret har ansat kommandørkaptajn Gustav Lang (pensioneret 31 
maj 2017) på kontrakt pr. 1. marts 2018 og halvandet år frem som pro-
jektchef. Gustav Lang er samtidig udnævnt og tillagt midlertidigt grad 
som kommandør. Gustav Lang skal arbejde i Værnsfælles Forsvarskom-
mando, Ledelsessekretariatet som koordinator for Forsvarets interesser 
i forbindelse med en industrikonference, der finder sted i København i 
september 2019. 

Den 31. maj 2018 var der translokation for følgende skibsassistenter 
på Svendborg Søfartsskole:
Fiston Amani, Lukas Dalgaard Andersen, Mathias Andreasen, Mikkel 
Wikjær Vesterskov, Elisa Quist Pedersen, Rokas Cernovas, Barbara 
Weinschenck, Mathias Møller Hansen, Walther Clausen, Jacob Kjær 
Ellemann, Oliver Falck, Anders Kyhl Hansen, Mikkel Arnkil Jørgensen, 
Peter Harding Kjær, Patrick Thomas Knudsen, Lasse Tranebæk Lind-
strøm, Sune Neumann, Nicklas Nielsen, Stefan Flex Petersen, Magnus 
Lund Pilgaard, Lasse Fenger Jørgensen, Victor Westphal Rasmussen, 
Rune Vinbech Soelberg, Daniel Solomum og Birkir Thorsteinsson Udby.

Seniorsergent Anders Rasmussen, hidtil daglig leder af Søværnets 
Tamburkorps, er fratrådt denne stilling og er tiltrådt et job ved Sø-
værnets Center for Dykning. Ny midlertidig leder af Tamburkorpset er 
chefsergent Bjarne Dunk.

Søværnet fik pr. 1. august 2018 sin første Søværnschefsergent. Chef 
Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkelsen skriver i den forbindelse 
således.
Den primære opgave for Søværnschefsergenten bliver at styrke ser-
gentgruppens kompetence. Han skal i den sammenhæng blandt andet 
arbejde med:
• At fremme fastholdelse samt have fokus på relevant videreuddannelse 

af sergentgruppen.
• At bidrage til at sikre bedst mulig rekruttering til sergentgruppen.
• At formidle mine holdninger og visioner til Søværnets stampersonel 

som en del af min inderste ledelseskreds.
Tillykke med jobbet til chefsergent Morten Thor Christensen”
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Søger om tilladelse til at uddanne færgenavigatører

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE HAR 
PLANER OM AT UDVIKLE EN DECIDERET 
FÆRGEUDDANNELSE, HVOR INDHOLD 
OG LÆRINGSMÅL ER MÅLRETTET  
DANSKE INDENRIGSFÆRGER.

Juni 2018 tog Marstal Navigationsskole det 
første skridt i forsøget på at få lov til at oprette 
en ny navigatøruddannelse, der er målrettet 
danske indenrigsfærger. Det skete med et brev 
til Uddannelses- og Forskningsministeriets 
kontor for Professions- og Erhvervsrettede Vi-
deregående Uddannelser. Her henholder sko-
len sig til regeringens vækststrategi for Det Blå 
Danmark, der blandet andet indeholder planer 
om en forsøgsordning med uddannelse af fær-
genavigatører.

FORMÅL MED 
FÆRGENAVIGATØRUDDANNELSEN
Den nye navigatøruddannelse har til formål at 
give personer, der ønsker beskæftigelse inden 
for færgeområdet, en grundlæggende teoretisk 
og praktisk faglig uddannelse, der gør dem i 
stand til at udføre forekommende praktisk ar-
bejde inden for arbejdsområdet på en sikker-
hedsmæssig forsvarlig måde. Uddannelsen gi-
ver sønæringsbevis til at fungere som styrmand 
på indenrigsfærger i Danmark. Efter fornøden 
fartstid kan der opnås sønæringsrettigheder 
som fører på indenrigsfærger i fast fart mellem 
to eller flere definerede havne. 

Adgang til færgenavigatøruddannelsen forud-
sætter, at ansøgeren er fyldt 18 år, er i besid-
delse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende 
og fiskere uden begrænsninger, og at personen 
er skikket til udkig og har en uddannelsesaftale 
med et indenrigsfærgeselskab. Uddannelsen 
opbygges som den i de maritime uddannelsers 
generelle opbygning med et skolegrundforløb 
garneret med sejltid og en afsluttende skole-
uddannelse. 

UDDANNELSE MED MERIT
Rektor Jeppe Carstensen gør det i ansøgnin-
gen klar, at de nye færgenavigatører kan bygge 
videre på uddannelsen. 
– Der skal sikres en så stor genkendelighed 
med eksisterende Grundlæggende Maritime 

Uddannelser, således at det til stadighed vil 
være muligt at sikre den studerendes mulig-
hed for videreuddannelse i de øvrige maritime 
uddannelser som kystskipper, sætteskipper og 
skibsfører, efter at optagelseskrav på uddan-

nelserne er imødekommet, skriver Jeppe Car-
stensen den 9. juni 2018 til Uddannelses- og 
Forskningsministeriets kontor for Professions- 
og Erhvervsrettede Videregående Uddannelser.

 Rektor for Marstal Navigationsskole, Jeppe Carstensen, vil gerne oprette en ny færgenavigatøruddannelse.

 Elever fra Marstal Navigationsskole øver brug af overlevelsesdragt i magsvejr i havnebassinet i Marstal.

Fakta:
Færgenavigatørens færgeuddannelse  Pensum om den nautiske del omfatter:
ECDIS. Instrumenters anvendelse. Vagttjeneste. Stabilitetsforståelse.  
Vejret på vandet. Manøvrering. RADAR/ARPS.

Pensum om lovgivning og ledelse omfatter:
Befordring. Ansættelse. Certifikater. Farligt gods DG. ISM. Udvidet service. Ledelse.

Pensum om vedligehold omfatter:
Survey/syn. Dokning. Brandleder. Optimering af drift. Ellære/drift. Motorpasser.



FEBRUAR TIL DECEMBER 2018:
Fregatten JYLLAND præsenterer i samarbejde med Danmarks 

Marineforening særudstillingen Modeller på Podier. 
Tjek åbningstider på sitet: fregattenjylland.dk

FREDAG DEN 17. AUGUST 2018:
kl. 1100-1230: Koncert på Torvet i Ebeltoft med Prinsens 

Musikkorps. Arrangeres af Ebeltoft Marineforening i samarbejde 
med Vaabenbrødreforeningen og Handelsstandsforeningen.

LØRDAG DEN 25. AUGUST 2018:
Maritimt Folkemøde i Korsør. Flådestation Korsør, Korsør 

Erhvervshavn, Marinaen, Produktions Højskolens Værft og 
Korsør Marineforening er omdrejningspunkt for de Maritime 

Kulturdage 2018.

SØNDAG DEN 26. AUGUST 2018:
Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet 

Jubilarstævne på Nyholm fra kl. 1000 – 1600

LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER 2018:
Åbent Hus på Flådestation Frederikshavn fra kl. 1000 til 1600.

MANDAG DEN 5. SEPTEMBER 2018:
Den Nationale Flagdag markeres på Flådestation Frederikshavn 

med parade og indbudte gæster.

TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2018:
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt starter ud for Løgstør. 

På vej rundt i den vestlige del af Limfjorden anløbes havnene i 
Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur og Skive.

ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2018:
I forbindelse med byjubilæet i Frederikshavn arrangerer 

Flådestation Frederikshavn Tordenskjoldløb. 
Løbet er åbent for alle, der vil gå eller løbe en tur.

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018:
Hjørring Marineforening holder kl. 1100 75 års 

jubilæumsreception i Marinehuset. 

LØRDAG DEN 1. DECEMBER 2018:
Vordingborg Marineforening holder 80 års jubilæumsreception i 
marinehuset Sydhavnsvej 80 Vordingborg fra kl. 1100 til 1400.

TJEK ARRANGEMENTERNE 
I DE LOKALE MEDIER 
SAMT HJEMMESIDER

DET SKER

 DIN ØL 
 DIN SMAG

BRYGGET MED STOLTHED & ÆRE

Forespørgsel vedr. levering af øl og vand
Kontakt A/S Bryggeriet Vestfyen på 6471 1041 eller

send en mail til Morten Kabel på mk@bvmail.dk

6  |  for SØVÆRN og SØFART  



APROPOS

VIL DU HAVE NYE KOMPETENCER, ET GODT KAMMERATSKAB OG 
EN MULIGHED FOR AT GØRE EN FORSKEL TIL SØS?

Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet er en del af det maritime beredskab i Danmark. 
For den enkelte er det samtidig et fritidstilbud ud over det sædvanlige. 

Find os på hjv.dk 

ER DU VORES NYE GAST?

… INDSAMLINGSMINE EFTERLYSES 
Jesper L. Ekstrôm formand for Fanø Bombebøsse søger med lys og lygte efter en gammel hornmine 

til opstilling som indsamlingsmine på Fanø. – Bombebøssen på Fanø uddeler hvert år 5 donationer til 

enker af søfolk. Men da vi har begrænsede midler, har vi en tanke om at opstille en indsamlingsmine 

ved museet Fanø Skibsfart- og dragtsamling, for på den måde at skaffe yderligere penge til disse 

donationer, fortæller Jesper L. Ekstrôm, der håber, at der er læsere af nærværende tidsskrift, der har 

et bud på, hvordan fannikkerne kan få skaffet en gammel hornmine til øen. Er det tilfældet, kan Fanø 

Bombebøsse kontaktes på mail: jesperlekstroem@gmail.com eller telefon 51 86 46 46 …

… Esbjerg Marineforenings kanonbesætning har på bestilling af blandt andet Esbjerg Kommune 

haft flere officielle saluteringsopgaver hen over de tre sommermåneder. Således oplyser afdelings-

formand John Koudal, at der blev afgivet retvisende salut på Fiskeri- og Søfartsmuseet i forbindelse 

med fejringen af De Søfarendes dag i juni samt anløb af de mange sejlfartøjer, der den 18. juli  

brugte Esbjerg Havn som delmål under årets Tall Ships Race. Her i august skal skytterne i aktion den 

18. august på kajen ved Fyrskibet som markering af starten på Esbjerg Festuge … 
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LANDSLEDELSEN

Tekst og foto: Per Toftum Larsen

I dagene den 17.-19. maj blev der for første  
gang afholdt ”Skivemødet - et Danmark i 
balance”. Alle tre dage blev lavet forskellige 
events med fokus på, hvad Skiveegnen kan 
tilbyde. Blandt andet var der den 19. maj lagt 
an til en stor introduktion af, hvad der sker på 
Skive havn. Her holdt erhvervslivet på havnen 
åbent hus i deres virksomheder og butikker, og 
der var underholdning flere steder. 

Som en naturlig konsekvens af det store arran-
gement besluttede vi i Skive Marineforening at 
møde op og deltage. Vi tog kontakt til kommu-
nikationsudvalgsmedlem Leif Mortensen, som 
kunne oplyse os om, at der netop var etableret 
2 udstillinger for Marineforeningens afdelinger, 
og at den i vest kunne benyttes til arrangemen-
tet i Skive. Beklageligvis kunne den pavillon, 
der hører med til udstillingen, ikke nå at komme 
frem til Danmark til datoen. Men skidt pyt - vi 
havde selv en pavillon, der kunne bruges, selv-
om der ikke var logo på. 

Da Skive Marineforening ligger et par hundrede 
meter fra Søsportshavnen, hvor det meste ske-
te, blev Produktionsskolen forespurgt, om de 
ville sejle med deres sjægter fra vores stand 
hen til Marinehuset. Det ville de gerne, og et 
pendultog ville kunne køre vores gæster tilbage 
til Søsportshavnen. Der blev også produceret 
ølkort, som gav vores gæster ret til en gratis øl 
eller vand, hvis de besøgte os. Dagen før meld-
te Produktionsskolen dog pas, da de ikke kun-
ne skaffe personale til at bemande sjægterne. 
Heldigvis reagerede vores sekretær hurtigt og 
fik lavet en ny aftale med vores nabo Fritids-
fiskerne, der gerne ville stille både og førere til 
rådighed. Der blev vi reddet på målstregen.

Selve standen tog sig flot ud med de blå duge 
samt roll-ups og beachflag i siderne. På de to 
borde var der udlagt nogle numre af Marinefor-
eningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” samt 
nogle flyers om Marineforeningen. Det tog sig 
rigtigt godt ud. At vejret så ovenikøbet viste sig 
fra den flotte side, gjorde bestemt ikke dagen 
dårligere. 

Vi var så heldige, at standen blev placeret på 
Skivegardens rute, og da de kom marcherende 
forbi med en hale af mennesker bag sig, blev 
vores stand i den grad genstand for opmærk-
somhed. Hele dagen var der en jævn interesse 
fra publikums side, og Marineforeningen blev 
promoveret og fortalt om. Især selvfølgelig 
den afdeling i Skive, som det viste sig, at en 
del mennesker i Skive og omegn egentlig ikke 
vidste eksisterede. Det ved de så nu, og de 
virkede glade for at blive så meget klogere. Et 
enkelt nyt medlem blev det til, og det kan må-
ske nok virke lidt spinkelt efter en hel dag, men 
det vigtigste blev opfyldt: ”Udbredelsen af og 
kendskabet til Danmarks Marineforening ”. Og 
så kan man egentlig ikke forlange mere.  

Flot markering på Skivemødet

Onsdag den 29. august 2018 kl. 11 markerer 

Søværnet, Danmarks Marineforening
& Frihedskampens Mindefond

75-året for 29. august 1943
med mindegudstjeneste i Holmens Kirke og kranselægning ved busten af  

viceadmiral, dr. phil. Aage Helgesen Vedel i Kapelsalen.

Alle er velkomne, og man bedes være på plads i kirken kl. 10.45
Parkering ved kirken er ikke mulig

 Leif Petersen fra Skive Marineforening er tidlig morgen lørdag den 19. maj 2018 klar til at fortælle om 
de mange fordele, der er ved et medlemskab af Danmarks Marineforening. Seriøst interesserede blev 
efterfølgende sejlet fra Søsportshavnen ud til Marinehuset for forplejning og eventuel indmeldelse.  

Det ene af Danmarks  

Marineforenings to nyindkøbte  

messe- og udstillingssæt havde  

debut i Skive medio maj 2018. 

Distriktsformand og medlem af  

bestyrelsen i Skive Marineforening, 

Per Toftum Larsen, har sendt  

denne rapport til Kommunikations- 

udvalget om afdelingens erfaring  

med denne form for promovering  

af Marineforeningen.
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I starten af 1990’erne lavede D.S.I. Fregatten 
JYLLAND og Søværnet en aftale, der gik ud 
på, at der på årsdagen for Slaget ved Helgoland 
den 9. maj skulle kaldes til et arrangement i 
Ebeltoft under navnet Søværnets dag. Omdrej-
ningspunktet for eventen skulle i sagens natur 
være et af hovedelementerne under slaget: 
Fregatten JYLLAND.

Eventen er stadig et fast element i aktiviteter-
ne omkring fregatten. Således også i år, hvor 
Søværnets Tamburkorps først marcherede 
gennem byen efterfulgt af en række lokale for-
svarsrelaterede foreninger med flag og faner. 
Efter ankomsten til fregatøen opførte korpset et 
velkomponeret Tapto, inden direktør Lars H. Ol-
sen, D.S.I. Fregatten JYLLAND og vicechef for 
Marinestaben, kommandør Gorm Bergqvist, 
holdt taler. Efter afgivelse af Dansk Løsen på 
Bastionen, var der skafning på fregattens ka-
nondæk.

ATTRAKTION I VERDENSKLASSE
Direktør Lars H. Olsen gav i sit indlæg et over-
blik over de nuværende og fremtidige planer for 
D.S.I. Fregatten JYLLAND. Han oplyste blandt 
andet, at den netop vedtagne strategiplan 
2018-2025 lægger op til en gennemtænkning 
af virksomheden Fregatten JYLLAND, visio-
nen, organiseringen og formidlingen, alt med 
respekt for bestyrelsens og ledelsens mission 
og fregattens historiske arv. 
– Turisme- og oplevelsesindustrien er under 
forandring, og Fregatten JYLLAND skal mar-
kere og udvikle sig i en turbulent verden, men 
også i en verden, hvor vi skal finde den rigtige 

balance mellem ”krig og fred”, lød det fra Lars 
H. Olsen, inden han slog fast, at de vigtigste 
målsætninger de kommende år er, at fregatten 
skal være en attraktion i verdensklasse, hvor 
historie, kultur og håndværk formidles og ople-
ves med udgangspunkt i Fregatten JYLLAND, 
og at der skal udbygges kompetencer og viden, 
så personalet internationalt kan rådgive om be-
varing og vedligeholdelse af store historiske 
træskibe. 
 
FREGATTER ER I DAG RYGRADEN I 
DANMARKS MARITIME KAMPSTYRKE
Vicechef for Marinestaben, kommandør Gorm 
Bergqvist, drog i sit indlæg paralleller mellem 
Søværnets nuværende fregatenheder af IVER 
HUITFELDT-klassen og Fregatten JYLLAND, 
”der med sin rigning tårner sig op bag mig”, 
som han udtrykte det i sin indledning. 
– JYLLAND var én blandt mange stolte fregat-
ter i Marinen – senere Søværnet. Bladrer jeg 

små hundrede år frem i tiden til 1960’ernes 
PEDER SKRAM-klasse af fregatter, så kom 
Søværnet for alvor ind i den moderne udvik-
ling. Med skibsklassens unikke kombination 
af dieselmaskineri og gasturbine udviste man 
fra danske side innovation, som blev fulgt med 
stor interesse hos vores NATO-allierede. På 
våbensiden kombineredes artilleri og torpedoer 
med både sø- og luftmålsmissiler, så ligesom 
fregatforfædrene kunne PEDER SKRAM bide 
fra sig, hvis det skulle gælde, sagde Gorm 
Bergqvist, inden han gav en fyldestgørende 
forklaring på de mange muligheder og kamp-
kraften, der i dag beherskes i de tre fregatter 
IVER HUITFELDT, PETER WILLEMOES og 
NIELS JUEL.

Afslutningsvis gav Gorm Bergqvist et vue over 
Søværnets status ved indgangen til det nye for-
svarsforlig, der blev indgået i januar 2018. 

 Danmarks Marineforenings afdelinger i Grenaa og Ebeltoft deltog ved markeringen af Søværnets dag den 9. 
maj 2018 med flag og flaggaster sammen med en række andre forsvarsrelaterede foreninger fra Djursland. 

 Vicechef for Marinestaben, kommandør Gorm Bergqvist, og direktør i D.S.I. 
Fregatten JYLLAND holdt talerne ved markeringen af Søværnets dag.

 Klar til Dansk Løsen på Bastionen på ydermolen ved fregathavnen i Ebeltoft. 
 (Foto: Anne Damsgaard Kammer)

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Søværnets dag markeret på Fregatten JYLLAND 
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SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

MED ADOPTION AF INSPEKTIONSFAR-
TØJET LAUGE KOCH I PINSEN ER SKIBET 
SÅLEDES DET TREDJE AF SØVÆRNETS 
SKIBE, SOM RANDERS HAR ADOPTERET. 

Tekst/kilde: Lars Gjættermann. 
Foto: Flemming Rebsdorf.

Randers’ første adoptionsskib var fregatten 
NIELS EBBESEN, som blev adopteret i 1946. 
NIELS EBBESENS første chef, kommandør 
J.A Schou, havde netop kørt gennem Randers 
by, og her havde han set statuen af Niels Eb-
besen. Det gav ham ideen til en henvendelse 
til byens borgmester, som straks var med på 
tanken. Skibet blev adopteret af Randers by og 
blev således det første af senere mange skibe 
i Søværnet, som blev adopteret af byer rundt 
omkring i Danmark. NIELS EBBESEN blev op-
hugget i 1964, og først i 1980 fik Randers et 
nyt adoptivbarn, nemlig den nybyggede korvet 
NIELS JUEL. 

GODE EVENTS
Adoptionsbesøgene har altid været til stor glæ-
de for byens indbyggere. I tiden med korvetten 
NIELS JUEL havde man hver gang et besøg 
på Det gamle Rådhus, en fodboldkamp med 
medarbejdere fra Bryggeriet Thor samt kon-
kurrenceskydning med soldater fra kasernen 
i Randers, og spillede Randers Freja hjemme, 
var en del af besætningen inviteret til fodbold-

kamp på Randers Stadion. I 2009 var korvet-
ten udtjent og klar til ophugning. Det er således 
9 år siden, at Randers sidst har haft besøg af 
et adoptionsskib.

RANDERS VANDT
Med et ihærdigt arbejde af især tidligere borg-
mester Henning Jensen Nyhuus og tidligere di-
rektør for børn, skole og kultur, Lars Keld Han-
sen, er det lykkedes Randers Kommune igen at 
få et adoptionsskib fra Søværnet til byen. 

Randers har ved tildeling af inspektionsfartøjet 
LAUGE KOCH været i tæt kamp med dels Fre-
derikshavn og Skagen, hvor skibet er færdig-
bygget på Karstensens Skibsværft.

Efter flere ugers forberedelse fra Randers 
Kommune og Randers Marineforening kunne 
kommunen så den 19. maj tage imod det nye 
adoptionsskib, som lørdag morgen langsomt 
gled ind i Randers Havn for at lægge til kaj 
præcis kl. 09.00. Efter et kort møde på LAUGE 
KOCH mellem skibets chef, orlogskaptajn Claus 
Gudbjerg, samt byens borgmester Torben Han-
sen, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, 
direktør for Randers Havn, John Morgen og 
formanden for Randers Marineforening, Lars 
Gjættermann, var der en kort mindehøjtide-
lighed ved Mindeankeret på Honnørkajen. Her 
lagde skibschef Claus Gudbjerg og borgmester 
Torben Hansen en krans, som blev efterfulgt 
af en fanfare fra Randers Pigegarde. Herefter 
marcherede skibets besætning og medlemmer 
fra Randers og Grenaa Marineforeninger med 
Pigegarden i spidsen op gennem byen til Det 
gamle Rådhus, hvor selve adoptionen skulle 
finde sted.

DONATION FRA SKIPPERLAUG, 
BOMBEBØSSE OG MARINEFORENING
Efter taler og udveksling af gaver fra borgmes- 
ter Torben Hansen og orlogskaptajn Claus 
Gudbjerg overdrog afdelingsformand i Randers 
Marineforening Lars Gjættermann en donation 
til LAUGE KOCH i form af et skibsur med ba-
rometer og vejrstation monteret på træplade. 

Randers ikke en almindelig  
adoptionsby for Søværnets skibe

 Flagparaden fra Randers og Grenaa Marineforeninger er under kommando af afdelingsformand i Grenaa 
Marineforening Per Schultz Petersen klar til at modtage Randers by og kommunens tredje adoptionsskib: 
inspektionsfartøjet P 572 LAUGE KOCH. 

 Skibschef, orlogskaptajn Claus Gudbjerg, og borgmester Torben Hansen lægger krans ved Mindeankret 
på Honnørkajen i Randers Havn.



SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

– På det kommende togt til Grønland skal gaven 
overbringes den af besætningen valgte ”Bed-
ste Kammerat”, fortæller Lars Gjættermand og 
uddyber: – Donationen, som er tilvejebragt i 
et samarbejde mellem Randers Skipperlaug & 
Bombebøsse samt Randers Marineforening, er 
en videreførelse af en tradition fra det sidste 
adoptionsskib, korvetten NIELS JUEL, og gives 
hver gang adoptionsskibet besøger Randers til 
den person, som af den menige besætning er 
valgt som ”Bedste Kammerat”.
Om eftermiddagen og søndag formiddag var 
der åbent skib, hvor 1.700 borgere fra Randers 
Kommune selv kunne komme ombord og tage 
det nye adoptionsskib i øjesyn.
Skibets besætning havde sidst på eftermid-
dagen lørdag en dyst i travalje med travaljen 
”BUUR”. Efterfølgende var der præmieover-
rækkelse og udveksling af skjolde mellem 
skibet, travaljen ”BUUR” og Randers Marine-
forening. Dagen sluttede med socialt samvær 
i marinestuen.

Fra Oldermand i Helgolandslauget Per Dichmann Hansen har redaktionen 
modtaget denne efterlysning: 

Halløj medlemmer af Marineforeningen, og andre der læser Marinefor-
eningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”.  Vi efterlyser mulige notater, 
øjenvidne beretninger, historier og evt. effekter fra slaget ved Helgoland 
den 9. maj 1864, samt tiden i Kristiansand hvor de tre skibe, fregatterne 
NIELS JUEL og JYLLAND samt korvetten HEIMDAL  ankom den 11. maj 
1864 og i landsatte de sårede og begravede de død. Men også beretnin-
gen om ankomsten til København, har interesse.

Hvorfor nu det? Jo vi i ”Helgolands Lauget” vil gerne prøve samle alt det 
materiale der er muligt at få fra Slaget ved Helgoland, så vi kan samle 
det og udgive et hæfte eller måske en bog, for at sikre historien for kom-

mende generationer. Evt. effekter vil vi gerne have billeder af, eller vi kan 
selv komme og fotografere det. Vi efterlyser også familier til dem der var 
med på de tre skibe, og som måske ligger inde med historier og billeder, 
fra deres slægtninge, som var med. Intet er for småt, selv en lille historie 
er guld vær, når det hele bliver samlet. Så kom endelig frem med jeres 
historie.

Vi kan kontaktes på mail: helgolandslauget@gmail.com. 
På telefon: 7472 4043 eller 2248 8843. 
I øvrigt kan vi oplyse at Helgolands Lauget har fået hjemmeside fra 7. juni, 
her kan du læse om os og hvad vi laver. 
w.w.w.helgolands-lauget.one 

Vi i Helgolands Lauget håb at høre fra rigtig mange af jer.

Efterlysning
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 Skibschef, orlogskaptajn Claus Gudbjerg, modtager donationen - et skibsur påsat barometer og vejr-
station - af afdelingsformand for Randers Marineforening, Lars Gjættermann. I.m. borgmester Torben 
Hansen.  (Foto: Flemming Rebsdorf) 



TEMA

 DANSK 
SØREDNINGSSELSKAB

Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) blev grundlagt i 1907. 
I efteråret 2003 rettede SSRS henvendelse til inspektør i det daværende Far-
vandsvæsen, Michael Jensen, og foreslog, at man i Danmark oprettede en privat 
frivillig redningsstation i Øresund. Dette på baggrund af, at SSRS hen over 2003 
havde haft 123 udrykninger i Øresund hvoraf 67 var til danske lystfartøjer. I 2004 
etableredes så den første redningsstation i Helsingør i regi af det nyoprettede 
Dansk Søredningsselskab (DSRS).

 Ud over den forebyggende søredning giver Dansk 
Søredningsselskab også en hånd med, når der  
pågår idrætsevents på havet. Her hjælpes en  
forkommen maratonsvømmer op af vandet ved 
et stævne i Øresund.
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TEMA

DANSK SØREDNINGSSELSKAB ER EN 
ALMENNYTTIG FORENING, DER HER I 
2018 BESTÅR AF 10 AFDELINGER MED 
OMKRING 170 FRIVILLIGE SOM 24 
TIMER I DØGNET OG 365 DAGE OM ÅRET 
STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE SEJLERE I 
INDRE DANSKE FARVANDE, SOM HAR 
BRUG FOR ASSISTANCE TIL NÆRMESTE 
HAVN. SELSKABET KALDER DET  
FOREBYGGENDE SØREDNING. 

Dansk Søredningsselskabs mission er at for- 
blive en almennyttig forening, der assisterer 
fritidssejlere og andre bådejere ved ikke livs-
truende situationer til søs samt står til rådig- 
hed for det officielle redningsberedskab til 
søs. Således opridser Dansk Søredningssel-
skab på deres hjemmeside målsætningen for 
foreningen, der blev grundlagt i 2004 som en 
almennyttig forening med en bestyrelse og en 
række lokalafdelinger primært i den østlige del 
af Danmark. Alle medlemmer kan gøre deres 
indflydelse gældende via den årlige generalfor-
samling, der afholdes i april.

De 10 afdelinger i Helsingør, København, Lynæs,  
Køge, Vordingborg, Kerteminde, Bregnør, Rud-
købing, Årø og Juelsminde drives på ren frivil-
lig basis af lokale ildsjæle. Flåden består ifølge 
et DSRS-notat fra august 2013 mestendels af 

udfasede MOB-både fra svenske rederier samt 
nogle nye enheder doneret af Nordea-fonden, 
TrygFonden og Lauritzen Fonden.

Bemandingen på afdelingerne er typisk mellem 
10 og 15 aktive personer fra lokalområdet. 
Den lokale tilknytning gør, at udrykningstiden 
fra alarmeringen modtages, til havnen forlades, 
er under 20 minutter. For at være frivillig redder 
i Dansk Søredningsselskab behøver man ikke 
at være bådejer. Det væsentligste er interes-
sen for at være med til at løse en given opgave 

sammen med andre. Der er ikke mødepligt til 
de ugentlige koordineringsmøder, men det er 
dog mest hensigtsmæssigt at deltage to til tre 
gange månedligt. 

ORIENTERING TIL LYNGBY RADIO 
OG FORSVARETS OPERATIONSCENTER
Der er faste procedurer for de operative akti-
viteter samt krav om særlig uddannelse for de 
frivillige i bådene. I forbindelse med hver ope-
ration orienteres Lyngby Radio og Forsvarets 
Operationscenter. 

Klar til at hjælpe lystfartøjer

 Der rådgives i søsikkerhed ombord på Dansk Søredningsselskabs MOB-båd ”Kronborg” i Helsingør. 

 Det 75 meter lange og 1.150 tons tunge Kongeskib A 540 DANNEBROG har tid til anden besvær med at anduve havnen i Helsingør. 
 Her hjælper ”Kronborg” DANNEBROG på ret kurs under et anløb i den nordsjællandske havneby. 
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TEMA

HAR BRUG FOR NYE MEDLEMMER OG 
SPONSORSTØTTE
Som en ideel forening, der er baseret på frivillig 
og ulønnet arbejdskraft, har Dansk Sørednings-
selskab altid fokus på optag af nye medlemmer 
og ansøgning om sponsorstøtte.
– Vi har en meget lille administration, så du 
kan være sikker på, at de fleste af pengene går 
til at assisterer bådejere, skriver selskabet på 
deres hjemmeside. – Aktiviteter finansieres af 
indtægter fra medlemskontingenter og spon-
sorstøtte fra virksomheder, fonde og private 
donationer. Din hjælp kan gøre en stor forskel. 
Alle gaver er meget velkomne, store som små, 
og der er mange måder at støtte os på. Dette 
kan dreje sig om sponsorering af for eksempel 
brændstof til bådmotorer, navigationsudstyr, 
rednings- og bugseringsudstyr, pumper og 
selvfølgelig pengegaver, skriver DSRS på sitet.

Som medlem af Dansk Søredningsselskab er 
man også medlem af de tilsvarende søred-
ningsselskaber i Sverige, Norge, Finland og 
Ålandsøerne. 

STRATEGIPLAN 2020
I strategiplan 2020 har DSRS udpeget de om-
råder af indre danske farvande, hvor ønsket om 
at oprette nye afdelinger og stationer er høje. 
Der arbejdes aktivt på at oprette afdelinger i 
den vestlige del af Limfjorden samt i de øst-
vendte jyske fjorde. Meget afhænger dog af 
finansieringen til oprettelsen, der kræver ca. 1 
mio. kr. pr. afdeling samt mulighed for at re-
kruttere tilstrækkeligt med aktive frivillige i de 
pågældende områder.  

(Kilder og foto: Tage Christensen,  
Marketing, Dansk Søredningsselskab  
Helsingør og sitet Dansk  
Søredningsselskab)

Som det fremgår, støtter mange lokale og lands-
dækkende virksomheder op om den frivillige lyst-
sejlerredningsforening DSRS. 

TEL.  &  FAX  33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B.  3001.3015-127201
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Afdelingsjubilæum i sildebyen ved Limfjorden

Som Danmarks Marineforening afdeling num-
mer 69 stiftede 36 aktive og pensionerede 
søfarende den 28. maj 1943 Nibe Marinefor-
ening. På den baggrund kunne afdelingsfor-
mand Hans Jørgen Christensen i weekenden 
den 26. og 27. maj byde til henholdsvis middag 
lørdag aften efterfulgt af reception søndag for-
middag. 

Den nuværende afdelingsformand er kun num-
mer fem i rækken af formænd på de 75 år. Det-
te blev også bemærket af 1. viceborgmester i 
Aalborg Kommune, Kristoffer Hjort Storm, da 

han i sit indlæg under receptionen fremhævede 
det gode samarbejde, der generelt er mellem 
kommunen og de tre lokale marineforeninger i 
Aalborg Kommune. 
– Jeg har bemærket, at der også her i Nibe 
Marineforening er en god og morsom kamme-
ratlig tone, og det skal I fastholde, lød det fra 
Kristoffer Hjort Storm, inden han skulle videre 
til næste punkt på et stramt søndagsprogram. 
Også distriktsformand Charley Frank Pedersen 
glædede sig over den positive holdning, der 
hersker blandt medlemmerne i Nibe Marine-
forening. 

– Det er altid en fornøjelse at besøge jer, og 
da min hustru og jeg også deltog i festmidda-
gen i aftes, har jeg til fulde fået bekræftet, at 
Nibe Marineforening er en god repræsentant 
for Danmarks Marineforening, sagde Charley  
Frank Pedersen, inden han på vegne af 
landsbestyrelsen overrakte Danmarks Mari-
neforenings jubilæumsskjold til Hans Jørgen 
Christensen. Charley Frank Pedersen havde i 
øvrigt tre kasketter på, da han også overrakte 
gaver fra såvel distriktet som Aalborg Marine-
forening.

FØRSTE KØBER I NIBE AF DEN NYE 
FOTOBOG MED KRONPRINS FREDERIK
Da gæsterne ankom til festmiddagen lørdag 
den 26. maj, blev de modtaget af en flot fo-
toplakat, der viste forsiden af den på dagen 
udgivne fotobog om Kronprins Frederik. Afde-
lingsformand Hans Jørgen Christensen var før-
stekøber hos den lokale boglade i Nibe og sik-
rede sig i den forbindelse den smukke plakat. 
– Vi havde selvfølgelig inviteret Kronprinsen, 
men han var jo optaget af sin egen fødsels-
dagsfest på Christiansborg. Så derfor måtte 
vores gæster nøjes med fotoplakaten, lød det 
spøgefuldt fra afdelingsformanden. 

 Distriktsformand for Distrikt 12/Nordjylland og afdelingsformand i Aalborg Marineforening, Charley Frank Pedersen (t.v.), gav på vegne af landsledelsen Danmarks 
Marineforenings jubilæumsvåbenskjold til Nibe Marineforenings formand, Hans Jørgen Christensen.

 Afdelingskasserer Kenneth Kastbjerg markerede åbningen af Nibe Marineforenings 75 års-jubilæums- 
reception med en kanonsalut.  (Foto: Nibe Avis)
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Frederikssund Marineforening  
rundede 100 år i stærk opstilling

BESTYRELSENS MÅL OM AT NÅ 100  
MEDLEMMER PÅ JUBILÆUMSDAGEN 
HOLDT STIK. PRÆCIS 102 AF DANMARKS 
MARINEFORENINGS MEDLEMMER VAR 
DEN 5. MAJ 2018 REGISTERET I  
FREDERIKSSUND-AFDELINGEN. 

Markeringen af Frederikssund Marineforenings 
100 års-jubilæumsdag startede på dagen den 
5. maj med kranselægning og taler ved mine-
bøssen på Sydkajen i Frederikssund Havn. Ef-
ter en kort velkomst ved afdelingsformand Kurt 
Terkelsen, gav tidligere borgmester Ole Find 
Jensen et resume af jubilarens historie og det 
altid gode samarbejde med kommunens politi-
ske og administrative personel. 
– I de seneste årtier har jeg selv som byråds-
medlem og borgmester mødt Marineforenin-
gen ved arrangementer i byen og oplevet, 
hvor engageret man har deltaget i byens og 
kommunens liv, sagde Ole Find Jensen blandt 
andet, inden han slog fast, at det er en på alle 
måder livskraftig forening, der fejrer 100 år. 
– En forening, der både med humør og vær-
dighed er med til at præge Frederikssund ved 
højtider og alvorsstunde og i festligt lag.

FRIHED KAN IKKE ARVES
Orlogspræst Frank Bjørn Christensen holdt en 
kort andagt, hvor han drog paralleller mellem 
nutidens indsats for at sikre den danske frihed 
og den indsats, som danske krigssejlere ydede 
under 2. Verdenskrig. 
– Frihed kan ikke arves. Vi er alle nødt til at 
gøre en indsats for den. Og det er der heldigvis 
stadig unge mennesker, der er villige til, også 
selv om det i dag ofte er langt fra de danske 
grænser, sagde orlogspræsten og fortsatte: – 
På samme måde, som der dengang var danske 
søfolk, der sejlede de livsnødvendige forsynin-
ger over verdenshavene i konstant fare for at 
blive torpederet af fjendens ubåde eller sænket 
af deres fly, på samme måde, som de danske-
re, der gik i allieret tjeneste eller sluttede sig 
til modstandsbevægelsens rækker herhjemme, 
på samme måde er der i dag unge danske 
mænd og kvinder udsendt i international tjene-

ste for at sikre Danmarks interesser i Afrika, i 
Irak og i Afghanistan eller i de Baltiske lande og 
i Østersøen. Og de er alle villige til at sætte de-
res liv på spil for den frihed, som alt for mange 
tager som en selvfølge.
Efter højtideligheden ved minebøssen marche-
rede deltagerne med Søværnets Tamburkorps 
i spidsen gennem den formiddagsfriske by. 
Efter et kort musisk show på torvet forhalede 
deltagerne videre til festgudstjeneste i Frede-
rikssund Kirke ved sognepræst Thomas Munk 
Rønberg efterfulgt af reception i festlokalerne 
på Kulturhuset Elværket. 

GODE ORD MED PÅ VEJEN
Under receptionen var der også gode ord og 
roser til medlemmerne i Frederikssund Ma-
rineforening fra den nuværende borgmester 
John Schmidt Andersen, der på samme måde 
som sin forgænger Ole Find Jensen havde be-
mærket afdelingens aktive deltagelse i byens 
og kommunens daglige gøren og laden. Fra 
Danmarks Marineforenings landssekretær 
Birger Tykskov var der også roser for den ind-
sats, som den jubilerende bestyrelse lægger 
for dagen. 

 Orlogspræst Frank Bjørn Christensen holdt en stærk og vedkommende tale under højtideligheden den 5. 
maj 2018 ved Minebøssen på Frederikssund Havn.

 Vanen tro er Søværnets Tamburkorps med til at festligholde jubilararrangementer i Danmarks Marinefor-
ening. Således også i forbindelse med fejringen af Frederikssund Marineforenings 100 års-jubilæum, hvor 
de her giver koncert på byens torv.
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– Gennem årene har I arbejdet tæt sammen 
med naboafdelingerne og med de stedlige 
soldaterforeninger, og det gør I stadig. Det 
er vigtig i disse år, at marine- og soldaterfor-
eningsbevægelsen arbejder sammen for at øge 
og styrke befolkningens kendskab til dansk 
forsvar, der i dag har blot omkring 18.000 an-
satte, heraf kun små 2.000 i Søværnet, sag-
de landssekretæren blandt andet, inden han 
konstaterede, at der i Frederikssund Marine-
forening er skabt fremgang, og at afdelingen 
holder skruen i vandet, er på sikker kurs, og 
at der holdes fart over grunden. ”Det er godt 
gået”, var budskabet fra Birger Tykskov, mens 
han på vegne af Danmarks Marineforening 
overdrog en fregatlampe som jubilæumsgave 
til afdelingsformand Kurt Terkelsen, der repræ-
senterede de 102 jubilerende medlemmer af 
Frederikssund Marineforening. 

FESTAFTEN I DANSKTOP-STIL
Det omfattende jubilæumsprogram sluttede 
med en flot tilrettelagt fest i Kulturhuset Elvær-
kets store festsal. Med afdelingsformand Kurt 
Terkelsens store interesse for dansk popmusik 
var det ikke overraskende, at underholdning 
stod i dansktoppens tegn. Med Dansktop-
prisvinder 2018 og i øvrigt medlem af Fre-
derikssund Marineforening Lotte Riisholt som 
sangkomponist akkompagneret af musikeren 
Robin H. Sørensen var den musikalske del af 
festarrangementet således lagt i gode hænder.

Jubilæumsdagens seks variable arrangemen-
ter udgjorde hen over lørdag den 5. maj og 
godt ind i søndag den 6. maj en god og mar-

kant markering af Frederikssund Marinefor-
enings 100 års-jubilæum. 

 Kulturhuset Elværket stillede deres smukke lokaler til rådighed for jubilæumsreceptionen i Frederikssund 
Marineforening. (Foto: Kurt Terkelsen)

 Danmarks Marineforenings landssekretær Birger 
Tykskov overbringer landsbestyrelsens hilsen til 
kollegaerne i Frederikssund.

 Dansktopsangeren Lotte Riisholt og musikeren 
Robin H. Sørensen styrede på bedste vis under-
holdningen ved festmiddagen i forbindelse med 
100 års-jubilæet i Frederikssund Marineforening.

FOTOKLUMME

 Den 25. juni er af UN/FN dedikeret som international 
dag ”Day of The Seafarer” til ære for verdens søfa-
rende. Den danske marketing foregik i år på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet i Esbjerg, der havde valgt lørdag 
den 30. juni som eventdag. På opfordring fra museet 
stillede Esbjerg Marineforenings Kanonérlaug også 
i år med salutkanon og en besætning på fire mand, 
der formiddag og eftermiddag afgav retvisende 
salut. – Men vi føler i øvrigt ikke, at museet havde 
meget fokus på dagen, siger afdelingsformand John 
Koudal, der nu håber på, at dette bliver ændret til 
næste år, så Day of The Seafarer får den opmærk-
somhed og opbakning de søfarende fortjener. Foto-
graf Lee Koudal har her fanget Henning B. Svinth, 
John Koudal, Knud Erik Skytte og Bjarne Lindberg 
Lauridsen ved formiddagens affyring.  
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Det får du hos GF

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. 

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. 

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.

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

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

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

1

2

3

4

5

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet 
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-of f icerer.dk

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s,  
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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Dansk-norsk højtidelighed i Kristiansand
DEN 13. MAJ 1865 AFSLØREDES  
MONUMENTET OVER 18 AF DE FALDNE 
DANSKE ORLOGSFOLK FRA SLAGET  
VED HELGOLAND DEN 9. MAJ 1864.

De danske tab i søslaget ved Helgoland den 9. 
maj 1864 var i første omgang 14 døde og 51 
sårede søfolk. Efter træfningen sejlede flådens 
skibe til Kristiansand, hvor de døde søfolk den 
14. maj blev begravet på byens kirkegård med 
fuld militær honnør. I de følgende dage afgik 
fire af de sårede ved døden på byens hospital, 
og de blev begravet sammen med deres kam-
merater. En femte sømand afgik også ved dø-
den i disse dage, men da hans dødsfald skyld-
tes sygdom og ikke sår fra kampene, blev hans 
lig nedsat et andet sted på kirkegården. Andre 
sårede døde i København og blev begravet på 
Holmens kirkegård. Den 13. maj det følgende 
år afsløredes monumentet på den danske ma-
rinegrav i Kristiansand. Pengene til monumen-
tet stammede fra en indsamling blandt byens 
borgere.

Siden 1865 har man på årsdagen for slaget 
ved Helgoland fra officiel dansk side lagt krans 
ved monumentet. I de senere år har ansvaret 
for markeringen den 9. maj været overdraget til 
Marinehjemmeværnet. Således også i år, hvor 
HVF 122 Thyborøn med MHV 902 MANØ og 
HVF 133 Juelsminde/Vejle med MHV 804 AN-
DROMEDA sammen med chef Marinehjemme-
værnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, 
gæstede Kristiansand den 8. og 9. maj.

OPBAKNING FRA DANMARKS  
MARINEFORENING OG HELGOLANDS 
LAUGET
I maj 1996 stiftedes det dansk-norske Helgo-
lands Lauget. Laugets opgave er at sikre, at 
højtideligholdelsen den 9. maj i Kristiansand 
fortsætter. Oldermand i Helgolands Lauget, Per 
Dichmann Hansen, deltog således i år i det to 
dage lange arrangement, der startede den 8. 
maj med markering af Norges befrielse i 1945. 
Ved kranselægningen den 9. maj ved monu-
mentet på Vester Kirkegård lagde chef for Ma-
rinehjemmeværnet, Henrik Holck Rasmussen, 
en krans på vegne af det officielle Danmark, 
mens Per Dichmann Hansen, der også er med-

lem af Ribe Marineforening, lagde en krans fra 
Danmarks Marineforening. 

– Fra Helgolands Laugets side kan vi konstate-
re, at det endnu engang var et flot arrangement 

og en fin højtidelighed. Helgolands Lauget tak-
ker Danmarks Marineforening mange gange 
for kransen, udtaler oldermand i Helgolands 
Lauget, Per Dichmann Hansen.

 Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, gør honnør ved mindesmærket i 
Kristiansand for de faldne danske orlogsfolk fra Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864. T.v. oldermand i 
Helgolands Lauget, Per Dichmann Hansen, med kransen fra Danmarks Marineforening.

 Den danske delegation deltog også i højtideligheden den 8. maj for Norges befrielse og veterandagen ved 
mindesmærket i Kristiansand for internationale operationer i fredens tjeneste. 
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FOTOKLUMME

 Læserrejse nummer 30 i regi af først fagtidsskriftet Søfart og siden 2003 Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” gik den 2. til 7. juni 2018 til Sverige og 
Ålandsøerne. Blandt de mange unikke oplevelser var et besøg den 6. juni på det kongelige slot i Gamla Stan i det centrale del af Stockholm i forbindelse med fejringen 
af den svenske nationaldag. Her blev gruppen sammen med de fremmødte svenskere budt indenfor på slottet af Dronning Silvia og Kong Carl XVI Gustaf. På gruppebil-
ledet er de 34 deltagere foreviget foran Sveriges Riksbygning. På det andet foto hilser Kongen og Dronningen ”Välkommen till”.  (Foto: Alice Larsen og Leif Mortensen)

 I forbindelse med højtideligheden den 1. juni 2018 i Thyborøn for Jyllands-
salget i 1916 blev Nicholas Jellicoe udnævnt til international ambassadør 
for Sea War Museum Jutland. Nicholas Jellicoe er barnebarn af admiral 
John Jellicoe, der var øverste chef for den britiske flådestyrke, der deltog 
i Jyllandslaget. Efter udnævnelsen, der forgik i Sea War Museum Jutland, 
og blev overværet af er række indbudte gæster, var der mindehøjtidelighed 
ved Mindeparken for Jyllandsslaget, der ligger i klitterne ret vest for museet. 
Her ses den nyudnævnte ambassadør med borgmester i Lemvig Kommune 
Erik Flyvholm på sin højre side og direktør Gert Normann Andersen Sea War 
Museum Jutland samt formanden for Mindeparken for Jyllandsslaget major, 
tidligere forsvarsminister MF Søren Gade på sin venstre side. 

 (Foto: Knud Jakobsen)

 I anledningen af 154-årsdagen for Kampen ved Helgoland i 1864 blev der den 
9. maj lagt krans ved Edouard Suenson Monumentet i Nyboder, København. 
Danmarks Marineforenings landsnæstformand Søren Konradsen knipsede 
ovenstående foto fra kranselægningen. Fv. seniorsergent Jakob Dyhr samt 
major og kommandant i Kastellet Allan B. Petersen. Leder af Nyboder arki-
tekt Charlotte Lauridsen. Formand for Nyboders Mindestuer Jakob Lausten. 
Orlogskaptajn Kell Bækkelund og chefsergent Morten T. Christensen begge 
fra Søværnets Officersskole samt Danmarks Marineforenings landsformand 
kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen. Højtideligheden sluttede med hyg-
gemøde i Nyboders Mindestuer. 

 Danmarks Marineforening deltog med 9 flag, 
da en række forsvarsrelaterede organisatio-
ner den 26. maj 2018 i anledningen af Kron-
prins Frederiks 50 års fødselsdag opstillede 
en flag-og faneborg på Kongens Nytorv i 
København. I alt blev der opstillet 84 flag og 
faner. Selv om beslutningen om paraden kom 
i sidste øjeblik, blev marchen og opstillingen 
alligevel organiseret således, at det blev en 
god oplevelse for Kronprinsen og hans fa-
milie samt de mange tilskuere, der i dagens 
anledning besøgte det indre København. Ud 
over landsflaget stillede marineforeninger-
ne i Grenaa, Kolding, Svendborg, Slagelse, 
Møen, Køge, Brøndby og Amager med flag 
og flagmandskab. Fotograf Leif Ernst har her 
fanget landsnæstformand Søren Konradsen, 
der går som nummer to i den over 170 mand 
store parade.
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 Svendborg Søfartsskole har igen gjort Deres for at 
lukke hullet efter de mange søfarende, der nærmer 
sig pensionsalderen. Den 31. maj var der således 
translokation for forårsholdet af nye skibsassi-
stenter. – For at de gamle kan gå i land, må der 
være nogle som tager over, sagde forstander Jens 
Frederiksen blandt andet inden han slog fast, at  
blot dimittenderne efter praktikperioden ville hæn-
ge i kan de i løbet af få år mønstre ud som for ek-
sempel kyst- eller sætteskipper: - Hvis i har lyst 
og mod på lidt flere års studier, er maskinmester, 
skibsfører og de duale uddannelser også inden for 
rækkevidde. Det er kun jer selv, jeres lyst, vilje og 
evner, som sætter grænser for, hvor langt I kom-
mer. Mulighederne er utallige, lød det fra Jens 
Frederiksen, inden han ønskede holdet hjertelig 
tillykke med eksamen og al god vind fremover.

FOTOKLUMME

AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN,
BORNHOLM, 

GRØNLAND

Kørelærer 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. Rønne.

KØBENHAVN
- Marineforeningens afdelinger bliver og er ble-
vet ”begavet” med mange interessante effekter 
med relation til Søværnet og søfarten, skriver 
Erik Staffeldt. -  Det kan være maskindele, na-
vigations- og måleinstrumenter, billeder, fotos, 
malerier, kort, bøger, platter, askebægre, krus, 
uniformer, venskabsgaver og hædersbevisnin-
ger. Det er kærkomne gaver, der som regel er 
givet i den bedste mening. Det forpligter. Efter-
hånden fortoner giverens navn og anledningen 
sig, ligesom anvendelsen og andre data. Prove-
niens hedder det vist hos sagkundskaben. For 
at fastholde disse oplysninger kan en egentlig 
registrering være nyttig, fotografisk og i ord - 
også af hensyn til erstatning i påkommende 
tilfælde. Tanken herom opstod i forlængelse 
af landsbestyrelsens fine projekt i samarbejde 
med fregatten JYLLAND om at udstille skibs-
modeller og andre genstande fra afdelingerne 
hos fregatten i Ebeltoft. Afdelingsbestyrelsen 
har beslutte at iværksætte arbejdet, og hel-
digvis har afdelingen flere dygtige fotografer 
blandt sine medlemmer, som har meldt sig til 
opgaven. Det samme gælder gaster folk med 
skrivefærdighed. Så véd vi, hvad tiden skal gå 
med, hvis vi ikke kan finde på andre nyttige og 
presserende gøremål. 

Inden sæsonafslutningen havde København 
Marineforening den 17. maj besøg af kaptajn-
løjtnant Martin Engelhardt, der fortalte om SVA-
NEN og THYRA ´s vel gennemførte sejlads til de 
tidligere dansk-vestindiske øer sidste sommer. 

I fjor var der et vellykket besøg af orkestret 
Kuling fra Øst. Det var så stor en succes, at 
den kaldte på en gentagelse ved dette års 
sæsonafslutning. Alle Stuens stole kom i brug. 
Kuling fra Øst er et tre mandsband hjemme-
hørende i Køge Marineforening. Repertoiret er 
sømandssange og knejpeviser arrangeret som 
fællessang. Gruppen skriver om sig selv: - Vi 
har nu erfaret, at der opstår en ganske god 
stemning når vi spiller og synger. Det kan be-
stemt bekræftes, lyder det fra Erik Staffeldt. 

KONGENS LYNGBY
Ifølge afdelingsformand Niels Hald var der op til 
sommerferien flere vellykkede arrangementer 
i Kongens Lyngby Marineforening. Til den år-
lige fugleskydning deltog 9 skytter fra afdelin-
gens svenske venskabsforening Flottans Män i 
Halmstad. Ny fuglekongen blev Michael Falck.

Der har også været mesterskabsskydning. Her 
blev det Niels Hald, der efter en hård konkur-
rence kunne kalde sig mesterskytte 2018. – Vi 
har også været på tur til Gilleleje, hvor vi først 
var på rundtur ved fyret, hvorefter vi besøgte 
Gilleleje Marineforening, hvor vi fik en god fro-
kost i deres store og flotte marinestue. Udenfor 
Gilleleje besøgte vi også et museum, med titlen
Luftwaffe i Nordsjælland, lyder det fra afde-
lingsformanden. 

 Chef Marinestaben kontreadmiral Torben Mikkel-
sen går i land efter at have været om bord og hilst 
besætningerne fra SVANEN og THYRA velkommen 
hjem 29. juni 2017.  (Arkivfoto: Erik Staffeldt)
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BRØNDBY
I Brøndby Marineforening har man stadig svært 
ved at få armene ned efter færdiggørelsen af 
den nye flagmast der blev navngivet den 3. maj 

2018. Som det fremgår af artiklen på bagsi-
den, har projektet krævet mange arbejdstimer 
fra en række medlemmer i marineforeningsaf-
delingen på den københavnske vestegn. 

AFDELINGERNE
 Brøndby Marineforenings nye flagmast er placeret 
på en rekonstruktion af et dansk orlogsfartøjsdæk 
anno 1800tallet. 

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND

Palle Pedersen
Rypevænget 109, 2980 Kokkedal
Tlf.: 49 14 38 00, Mobil: 20 10 50 53
E-mail: jytpal@gmail.com 
Helsingør, Hørsholm/Rungsted, Gilleleje, 
Hundested, Frederikssund, Frederiksværk

FREDERIKSSUND
Lørdag den 5. maj stod den på 100 jubilæ-
umsfest i Frederikssund Marineforening. Som 
det fremgår af artiklen på tekstsiderne, skulle 
deltagerne gennem et tæt pakket program 
med flere småevents indlagt inden arrange-
mentet sluttede med festmiddag i Kulturhuset 
Elværkets lokaler. Ifølge det oplyste sluttede 
festen først på den anden side midnat den 6. 
maj. Dagen blev dermed en flot markering og 
promovering af Danmarks Marineforenings af-
deling nummer 22.

Afdelingsformand Kurt Terkelsen er på besty-
relsens vegne glad for den gode opbakning. 
-  Vi vil hermed gerne sige tak for deltagelse 
af borgmester, Marineforeninger, soldaterfor-
eninger, medlemmer, samt de 100 der deltog 
i vores fest, for medlemmer og ledsagere, om 
aftenen i Kulturhuset Elværket. Vi er yderst tak-
nemlige og beærede over alle de, der kunne 
finde tid til at deltage i fejringen. Det har for os 
været vigtigt at fejre denne særlige mærkedag, 
og det har i alle bidraget til – det skal i have tak 
for. Ligeledes skal der lyde en stor tak for de 
mange lykønskninger og gaver, det er meget 
overvældende, skriver afdelingsformand Kurt 
Terkelsen 

HELSINGØR
Afdelingssekretær Flemming Köppen fortæl-
ler, at det har været et travlt forår i Helsingør 
Marineforening. Aktiviteterne omfatter aktiv 
deltagelse i distriktsmødet, sendemandsmø-
det, afdelingsjubilæer i Frederikssund og Fre-

deriksværk, fejring af Danmarks befrielse samt 
håndtering af Søværnets Tamburkorps, der i 
forbindelse med Træskibs Sammenslutningens 
sejlertræf underholdt i byen. 

– Helsingør Marineforening, soldaterforeninger, 
provsten, borgmesteren og andre honoratiores 
stod klar til at modtage HM Dronningen, der 
om bord på DANNEBROG skulle anløbe kon-
gekajen den 1. maj for at køre til sommerresi-
densen i Fredensborg. Det regnede, og der var 
kraftig vind. Helsingør Pigegarde spillede, og 
endelig efter 20 minutter i ubehaget, nærmede 
skibet sig havnen. Til stor skuffelse sejlede den 
lige forbi, da vind- og strømforhold gjorde det 
risikabelt at sejle gennem havneindløbet: ØV, 
lyder det fra Flemming Köppen. – Mere succes 
havde vi med årets tur ”ud i det blå”, hvor der 
var rekorddeltagelse med 46 personer. Turen 
gik til Ølsted Kro for skafning, derefter 2 timers 
sejlads med turbåden ”Frederikke” på Arresø.

Den 15. juni deltog afdelingen i Danmarks- 
Samfundets fejring af Valdemarsdagen. I au-
gust står der fregatskydning på programmet. 

 Søværnets Tamburkorps i front for flagborgen på 
vej fra Minebøssen i Frederikssund til receptio-
nen i Kulturhuset Elværket.

 Tidligere borgmester Ole Find Jensen Frederiks-
sund Kommune giver et historisk vue over de før-
ste 100 år i Frederikssund Marineforening. 

 (Foto: Kurt Terkelsen)

 Ud i det blå” deltagerne fra Helsingør Marinefor-
ening er klar til togt på Arresø om bord på turbå-
den ”Frederikke”. 

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND

Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4, 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14  
E-mail: ksbrusgaard@gmail.com 
Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Slagelse, 
Holbæk, Korsør, Skælskør

KALUNDBORG
Den 4. maj 2018 fik Kalundborg Lodseri ny 
lodsbåd. Det fortæller lods Keld Jørgensen.  –  
Dette skulle fejres ved en dåb og efterfølgende 
arrangement i Kalundborg Marineforeningens 
lokaler som ligger ved siden af lodsstationen. 
Vejret var flot og lodsbåden blev døbt ”Danpilot 
Delta” efter alle kunstens regler. Derefter for-
trak vi Marineforeningens hyggelige og auten-
tiske lokaler, hvor foreningen havde gjort klar 
til lidt mad og drikke i de maritime omgivelser. 

Marinestuen inspirerer til mange gode historier 
fra de gamle dage, og fortælle lysten var da 
også stor. Et rigtigt hyggeligt arrangement med 
en fantastisk betjening af foreningens medlem-
mer. På vegne af Danpilot skal der lyde en stor 
tak til Kalundborg Marineforening for et meget 
vellykket arrangement, lyder det fra lods Keld 
Jørgensen.

Den 18. august er der planlagt sommerudflugt 
til Samsø. Se programmet i marinestuen.
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SKYTTELAVET:
Sammen med de skytteforeninger der bruger 
skydebanerne, blev der i juni udført den årlige 

renovering af anlægget. Lavet genoptager de 
ugentlige søndagsskydninger primo september.

KORSØR
I afdelingsbladet Kompasrosen skriver afde-
lingsformand Lindy Olsen blandt andet, at Kor-
sør Marineforening er klar til at deltage aktiv 
under eventen Maritime Folkemøde Korsør, 
der går i luften for første gang den 25. august 
2018. Maritimt Folkemøde Korsør udspringer 
som en event i forbindelse med De Maritime 
Kulturdage.  

– Der er åbent hus på Flådestationen. Vi del-
tager igen i år med en udstillingsstand. Derud-
over holder vi åbent hus i Marinestuen. Vores 

fantastiske kor underholder fredag i teltet på 
stejlepladsen, så kom glad til disse arrange-
menter, opfordre Lindy Olsen. 

SLAGELSE
I Slagelse Marineforening er der to rangeringer 
på spil ved fregatskydningerne. Ifølge afde-
lingsbladet Mastekranen er der pokaler og vin-
derbandolerer til såvel en korvet- som en fre-
gatkaptajn. Korvetkaptajnen er den skytte, der 
har sænket skrog forskib, medens sænkning 
af skrog agter udløser rangen fregatkaptajn. 
Ved skydningen i år skulle de 29 skytter bruge 
351 skud inden det stod klart, at ny regerende 
korvet- og fregatkaptajner 2018 er henholdsvis 
Kristian Falkner og Hans Kargaard Thomsen.

 Kalundborg Lodseris nye lodsbåd ”Danpilot Delta” 
med flag over top i forbindelse med overdragelsen 
den 4. maj 2018. 

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND
OG ØERNE

Skibsfører Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17, 4780 Stege
Mobil: 51 23 50 70
E-mail: hmc.stege@mail.dk 
Næstved, Møen, Køge, Vordingborg, 
Stevns, Haslev, Nakskov, Nykøbing Falster

STEVNS
Det tætte samarbejde mellem de to marinefor-
eningsafdelinger i Køge og Stevns omfatter også 
et informationssamarbejde, således at Stevns 
Marineforening råder over en fast klumme i 
lokalbladet Støt Kurs. Her fremgår det tydeligt, 
at bestyrelsen og medlemmerne i Stevns ikke 
sidder på den lade side. Således har afdelingen 
deltaget i en lang række faglige og sociale tiltag 
hen over de to første kvartaler i 2018. Samtidig 
er der planlagt en række aktiviteter andet halv-
år. Planen omfatter således et større tiltag på 
årsdagen den 11. november i forbindelse med 
afslutningen af 1. verdenskrig 1918. 

MØEN
I forbindelse med Stege bys 750 års køb-
stadsjubilæum deltager Møen Marineforening 
aktivt i en række jubilæumsevents. 
De maritime omdrejningspunkter er et planlagt 
besøg af Søværnets miljøenheder samt brug 
af veteranfærgen ”Møn” til turistikale formål. 
En semimaritim begivenhed var returneringen 
den 26. juni af kirkeskibet ”Justitia”, der efter 
den normsatte 10 års restaurering igen kom på 
plads i Stege Kirke. ”Justitia” er en kopi af lin-
jeskibet JUSTITIA. Modellen er bygget af Hans 
Larsen, der var en norsk sømand fra Bergen og 
blev i 1718 skænket til Stege Kirke. 

DISTRIKT VII

FYN

Maskinmester Erik Jørgen Bodal  
Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg  
Tlf.: 40453011  
E-mail: erik@bodalenergi.dk 
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, 
Assens, Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing, 
Faaborg, Langeland, Middelfart

NYBORG
Den 6. juni kunne bestyrelsen og medlemmer-
ne i Nyborg Marineforening sætte et foreløbigt 
punktum for megaprojektet: Omkalfatring af- 

og monument indvielse på Kongens Skibsbro 
i Nyborg. 

Projektet startede for 3 år siden med afdelings-
formand Kurt Verner som tovholder, og gik i sin 
grundtanke ud på at rejse et monument over 
de 35 søfolk fra Nyborg, der omkom på havet 
under 2. Verdenskrig fra 1939 til 1945. – Øn-
sket om et mindesmærke for krigssejlerne har 
stået på i mange år, siger Kurt Verner således 
til Fyens Stiftstidende. 

Mindesmærket der blev indviet den 6. juni, er 
en 6 meter høj skulptur formet som et synkende 
skib med stævnen pegende mod himlen. Skulp-
turen er sat op på et smukt cirkelrundt funda-
ment, der tjener to symboler: Som kompas for 
søfolkene og som mindesmærke for de drukne-
de søfolk. På stenen er der opsat 4 bronzepla-
der mod de 4 verdenshjørner med mindetekst 
og navnene på de 35 omkomne søfolk.

 De to der har trukket det store læs i forbindelse 
med etableringen af monumentet FORSAVN på 
Kongens Skibsbro i Nyborg er afdelingsformand 
Nyborg Marineforening kommandørkaptajn Kurt 
Verner (tv.) og borgmester Nyborg Kommune 
major Kenneth Muhs. 
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Albani Fonden har ydet den økonomiske støtte, 
der skulle til, for at projektet kunne virkeliggø-
res, medens Nyborg Kommune og borgmester 
Kenneth Muhs har givet den fulde officielle 
støtte, der kræves i forbindelse med de foran-
dringer, der er foretaget på Kongens Skibsbro. 

Glen Bartels fra Nyborg Marineforening fortæl-
ler, at dagens hovedtaler var krigssejler Evald 
Brink på 97 år, der uden manuskript gav delta-
gerne et erindringsindblik, der gav stor respekt 
og tårer i øjnene hos de mange fremmødte. 

Der blev lagt kranse af Nyborg Kommunes 
borgmester, major Kenneth Muhs, Paul Nissen 
fra Albani Fonden, chef Marinehjemmeværnet 
kommandør Henrik Holck Rasmussen, orlogs-
provst Ejgil Bank Olesen sammen med veteran 
Evald Brinck og afdelingsformand Nyborg Ma-
rineforening Kurt Verner.

Den 22. juni var der i Marinehuset reception 
og pressemøde i forbindelse med udgivelsen 
af et mindeskrift, der beskriver hele projektets 
vej fra start til slut samt indeholder retvisende 
informationer om de 35 omkomne søfolk. 

Læs omtale under rubrikken Bøger og Publika-
tioner samt TEMA i oktober udgaven af nær-
værende tidsskrift. 

FAABORG
Sammen med Faaborg Kanonérlaug, HVF 
243 Fåborg samt sangkoret Efterklang deltog 
mandskab fra Faaborg Marineforening den 4. 
maj ved det traditionelle arrangement på det 
grønne område Voigts Minde. Aftenens taler 
var borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune 

Hans Stavnsager. Begivenheden sluttede med 
et traktement i marinestuen.

Afdelingen deltog den 6. juni ved monumentaf-
sløringen på Kongens Skibsbro i Nyborg.

Den 9. juni stod den på sommerudflugt med 
25 deltagere. Dagens hovedattraktion var et 
besøg i Frøslevlejren. Ifølge afdelingsformand 
Hans Johansen var det en god oplevelse, der 
ud over en gennemgang af lejren, også omfat-
tede et retvisende foredrag om stedets historie. 
Efter det faglige stod den på frokost hos kolle-
gaerne i Aabenraa Marineforening. Inden det 
gastronomiske islæt blev serveret, fortalte af-
delingsformand Viggo Hansen om foreningens 
historie og om marinehuset, der ligger vis a vis 
Aabenraa Fjord. 

SVENDBORG
I informationsmailen fra Jim Mollerup fremgår 
det, at Svendborg Marineforening på 30 dage 
fra 5. maj til 6. juni har været aktiv deltager i 5 
eksterne arrangementer. – Den 5. maj deltog 
vi i mindehøjtideligheden i Sct. Jørgens Park. 
Her talte biskop emeritus Kresten Drejergaard 
inden kranselægningen, hvorefter der var min-
desammenkomst i Sognegården. Den 10. maj 
deltog vi som vanligt med flag og et stort antal 
medlemmer ved den årlige march til kriger-
gravene på Assistens Kirkegård, oplyser Jim 
Mollerup.

Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag den 
26. maj fik en dobbeltmarkering i Svendborg 

Marineforening. Afdelingen stillede med flag og 
mandskab til flagparaden på Kongens Nytorv i 
København. Nogenlunde samtidig blev der ser-
veret fødselsdags Riga Balsam i marinestuen.

Den 5. juni var et stort antal medlemmer og 
ledsagere på bustur til Ebeltoft for at se ud-
stillingen Modeller på Podier. Efterfølgende 
blev truppen godt beværtet i Ebeltoft Marine-
forening.

Deltagere fra Svendborg Marineforening del-
tog den 6. juni med krigssejler Evald Brinck i 
spidsen i det smukke arrangement omkring 
indvielsen af monumentet FORSAVN i Nyborg.

ASSENS
Der er også mange sociale og faglige aktiviteter 
i Assens Marineforening. – Vi lægger kræfter i 
her i Assens. Vi har haft mange aktiviteter her 
i det sene forår, og som sæsonen nu rinder ud, 
er der tid til status skriver Ib Helm-Petersen så-
ledes i juni. - Rækken af den månedlige kam-
meratskabs aften sluttede forrige måned med 
en gang traditionel gang stuvet hvidkål med 
frikadeller. Shantikoret sluttede med damer og 
en laksemad. De to gange søndagsmatineer 
har været godt besøgt med over 50 deltagere. 
Begivenhederne været mange: Kongeskibet 
aflagde besøg, dog uden kronede hoveder. 
Skoleskibet ”Georg Stage” er ved at være sejl-
klar og vi var indbudt til et besøg, hvor vi havde 
lejlighed til at beundre det flotte resultat af en 
totalrenovering. En gruppe på godt 40 delta-
gere besøgte bunkeren TIRPITZ ved Blåvand. 
Havnens dag fejres med besøg af NYMFEN, 
lyder det fra Ib Helm-Petersen. 

 Afdelingssekretær Lajla W. Sørensen Faaborg 
Marineforening er synlig tilfreds med informatio-
nerne fra frokostværten Viggo Hansen Aabenraa 
Marineforening.

 Assens Marineforening er her på plads med ret-
visende info- og hvervemateriale om fordelene 
ved et medlemskab af Danmarks Marineforenings 
afdeling i det Nordvestfynske. Afdelingsformand 
Søren Hansen og tidligere havnefoged Niels Gun-
nar Hald-Andersen er her under eventen Havnens 
Dag klar til at informere kommende medlemmer. 

 Biskop emeritus Kresten Drejergaard taler ved 
mindehøjtidelighed den 5. maj i Sct. Jørgens 
Park i Svendborg. /Foto: Jim Mollerup).
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DISTRIKT IX

SYD- OG
SØNDERJYLLAND

Per Dichmann Hansen, 
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 40 43, Mobil: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com 
Esbjerg, Fanø, Tønder, Ribe, Padborg/
Gråsten, Sønderborg, Fredericia, Kolding, 
Haderslev, Aabenraa, Vejle.

KOLDING
Bestyrelsen i Kolding Marineforening havde 
sat alle sejl til for at markere sig under den 
landsdækkende event Havnens dag, der løb 
af stablen lørdag i uge 23. – Der var masser 
af aktiviteter samt levende musik, oplyser 
afdelingsnæstformand og sekretær Michael 
Wittorff. – Vi gentog succesen med grillpølser 
og hjemmelavet kartoffelsalat. Det resulterede 
i megen aktivitet i og omkring marinestuen og 
dermed megen kontakt til muligt kommende 
medlemmer.

I skrivende stund er bestyrelsen sammen med 
kollegaerne fra Vejle Marineforening i gang med 
at tilrettelægge en bustur den 30. juni til udstil-
lingen Modeller på Podier, der vises i fregatten 
JYLLAND ´s store udstillingshal i Ebeltoft.

SKYTTELAVET:
Den 12. maj holdt skyttelavet forårsafslutning. 
Vanen tro var der skydning om Polly Rasmus-
sens vandrepokal og Lone Burchardts ditto. 
Herudover var der skydning til festskiven. 

Polly Rasmussens vandrepokal blev vundet af 
Michael Wittorff medens Lone Burchardts van-

drepokal blev vundet af Erik Schultz. Vinder af 
festskiven blev Henrik Buck. 

AABENRAA
Aabenraa Marineforenings gode køkken og 
marinehusets unikke beliggenhed trækker ofte 
kollegaer fra landets 75 lokalafdelinger forbi, 
når de i forvejen er i det Sønderjyske. Således 
også i juni hvor 25 personer fra Faaborg Ma-
rineforening nød en veltilberedt frokost efter et 
besøg i Frøslev Lejren. 

FANØ
Medlemmer og ledsagere fra Fanø Marinefor-
ening deltager altid i den traditionelle ”Ren-ø-
dag” på Fanø. Således også i år hvor afdelin-
gen sammen med en række virksomheder, 
foreninger, privatpersoner og medarbejdere fra 
Fanø Kommune fjernede stor mængder affald, 
der havde hobet sig op i naturen i løbet af vin-
teren.

Det var, ifølge afdelingssekretær Hans Novrup, 
Fanø Marineforening der den 4. maj sammen 
med foreningen Atlantvolden forestod kranse-
lægningen ved øens mindesmærke for omkom-
ne søfolk fra 2. Verdenskrig. Mindesmærket på 
Vestre Kirkegård blev indviet den 4. maj 1947, 
hvor den blev rejst til minde om de mange sø-
folk fra Fanø, der omkom under denne krig. 
Heraf var der bare fra Nordby alene 23.

Mønsted Kalkgruber vest for Viborg var målet 
for årets udflugt. – Vi var 32 veloplagte delta-
gere, der gik igennem en labyrint af minegange, 
hvor du finder huler så store som Domkirker og 
smalle gange, hvor en voksen mand ikke kan 
gå oprejst. Det er en verden af oplevelser, der 
fortæller om geologi, flagermus og grube ost. 
Turen i minen endte i den store biograf, hvor et 
fantastisk multishow blev vist i 8 graders var-
me og 98% luftfugtighed. Det var en rigtig fed 
oplevelse, skriver Hans Novrup.  

Fra Mønsted gik turen til Randers Marinefor-
ening hvor afdelingsformand Lars Gjættermann 
tog imod og havde sørget for, at gæsterne fra 
Fanø fik en super forplejning. – Bedre er ikke 
indtaget nogensinde før, lyder det fra Hans 
Novrup, der samtidig takker kollegaerne i Ran-
ders Marineforening for et fremragende arran-
gement.

ESBJERG
I maj måned afviklede Esbjerg Marineforening 
årets udflugt med ledsagere. – Det var en vel-
lykket bustur, der både bragte os til den san-
dende og granbevoksede vestjyske natur for 
indtagelse af morgenmad og efterfølgende til 
Bork og vikingehavnen med tilhørende udstil-
ling, oplyser Nils Brandt Petersen. 

Fra Bork gik turen til det nye museum TIRPITZ 
ved Blåvand. – Vi var ikke de eneste. Inden sin 
et års fødselsdag i juni har museet haft over 
270.000 besøgende påpeger Nils Brandt Pe-
tersen. Udflugten sluttede i marinehuset, hvor 
der blev serveret en let forplejning.

Støtteforeningen Esepigerne har heller ikke lig-
get på den lade side. Ifølge det oplyste har de 
arrangeret to vellykkede og velbesøgte arran-
gementer: Tapasaften og modeshow.  Danmarks Marineforenings udstillingssæt vest var med til at gøre de mange gæster, der deltog i Havns 

dag i Kolding, opmærksom på marinehuset.

 Deltagerne ved Fanø Marineforenings udflugt i juni 
er klar til filmforevisning i Mønsted Kalkgruber.

 De små 70 deltagere der deltog i Esbjerg Mari-
neforenings udflugt i maj, er her samlet foran 
museum TIRPITZ ved Blåvand.
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DISTRIKT X

MIDTJYLLAND

Lars Gjættermann
Karetmagervej 51, 8920 Randers NV
Mobil: 29 63 21 13  
Mail: gjaet@post.tele.dk 
Aarhus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg, 
Horsens, Samsø, Skanderborg

– Eneste malurt i bægeret fra det vestjyske er 
aflysningen af den årlige sommerfest. Tilmeldin-
gen er udeblevet og som en konsekvens valgte 
man at aflyse, slutter rapporten fra Esbjerg. 

SKYTTELAVET:
Skyttelavsnæstformand og sekretær Hans 
Novrup glæder sig over, at ikke mindre end 32 
personer den 15. maj deltog i afslutningsfesten 
for vintersæsonen i Esbjerg Marineforenings 

Skyttelav. Med et overdådigt kulinarisk trakte-
ment som omdrejningspunkt blev festen brugt 
til at offentliggøre resultater og uddele præmier. 
Således kom det frem, at resultaterne for vin-
terskydningen i 10 m luft var at Harry Harms 
vandt med 196 point mod Knud Erik Høghs 
191 og Henning Jensens 188 point. 

GRENAA
Mangeårigt medlem af Grenaa Marineforening 
Reymond Dreyer har doneret sit gamle både-
bygger arbejdsgrej til DSI fregatten JYLLAND. 
Det skete den 9. maj 2018 under fejringen 
af Søværnets Dag på fregatøen i Ebeltoft. 
– Reymond Dreyer kom i bådebyggerlære i 
1948, og arbejdede en årrække som både-
bygger i Aalborg og Skagen, inden han slog 
sig ned i Grenaa som tømrermester, fortæller 
afdelingssekretær Steen Poulsen.

Tanken med at overdrage specialværktøjet til 
fregattens medarbejdere er at give det et nyt 

liv i de rigtige omgivelser på fregatværftet. 
Formand Claus Skotte-Lund var begejstret for 
donationen, da det er svært at finde det gamle 
værktøj i ønskværdigt stand.

RANDERS
Som det fremgår af artiklen under rubrikken 
Søværnet og Marinehjemmeværnet samt på 
forsidefotoet, har Randers Kommune lørdag 
den 19. maj 2018 adopteret Inspektionsfar-
tøjet P 572 LAUGE KOCH. Dagens program 
indeholdt blandt andet, som det også fremgår 
i artiklen, overrækkelse af en donation i form 
af et skibsur påsat barometer og vejrstation. Vi 
bringer her den fulde tekst i donationsbrevet:

I forbindelse med markering af Admiral Niels 
Juels 300 års dødsdag den 8. april 1997 ind-
stiftede Randers Skipperlaug & Bombebøsse 
og Randers Marineforening en donation bestå-
ende af et skibsur og et barometer monteret 
på en naturtræsplade med indskrift. Donation 
skulle, hver gang Korvetten Niels Juel gæstede 
Randers, tildeles den af de menige gaster på 
”Niels Juel” valgte ”årets bedste kammerat”.

Randers Skipperlaug & Bombebøsse og Ran-
ders Marineforening ønsker, i forbindelse med 
Randers Bys adoption af Inspektionsfartøjet 
Lauge Koch, at videreføre denne tradition.
Ved fremtidige besøg af ”Lauge Koch” i Ran-
ders. Vil donationen blive overdraget til den, af 
den menige besætning valgte.
Vi skal anmode om, at denne donationsskrivel-
se opbevares hos den til enhver tid værende 
chef på Inspektionsfartøjet Lauge Koch, såle-
des skibets besætning til alle tider er bekendt 
med denne donation.

Randers den 19. maj 2018
John Morgen Lars Gjættermann
Oldermand Formand
Randers Skipperlaug  Randers 
& Bombebøsse Marineforening

 Næstformand i Esbjerg Marineforenings Skyt-
telav Hans Novrup (th.) ønsker fv. Harry Harms, 
Henning Jensen og Knud Erik Høgh tillykke med 
vinterens resultater i 10 m luft. I baggrunden 
skyttelavskasserer Preben Madsen.

 Reymond Dreyer (tv) forærede under 9. maj 
festlighederne på fregatten JYLLAND sit gamle 
bådebyggergrej til fregatværftets formand Claus 
Skotte-Lund. Afdelingsformand Grenaa Marine-
forening Per Schultz Petersen (th) fik lov til en 
kort stund at holde et af klenodierne. 

 Afdelingsformand Grenaa Marineforening Per 
Schultz Petersen i front for flagparaden på plad-
sen foran Randers Rådhus.  

 March i byens gader med Randers Pigegarden 
forrest efterfulgt af vagtfri besætning på LAUGE 
KOCH og medlemmer fra Randers og Grenaa Ma-
rineforeninger.  (Foto: Flemming Rebsdorf)

 En sommerklædt afdelingsformand Lars Gjætter-
mann overrækker fregatpokalen til fregatkaptajn 
Randers Marineforening anno 2018 John Pedersen.
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NORDVESTJYLLAND

Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg, 7870 Roslev
Tlf. (privat): 97 57 46 16 
Mobil (job): 40 15 58 93
E-mail: pertoftum@live.dk 
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande, 
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, 
Thyborøn, Struer.

Fregatskydningen den 27. maj fik ud af 19 
skytter John Pedersen som vinder og dermed 
regerende fregatkaptajn 2018. Han afløser Sø-
ren Jensen, der fik titlen i 2017. 

Den 15. juni havde afdelingen besøg af kolle-
gaerne fra Fanø Marineforening. – Vi havde 
valgt at rykke lørdagsfrokosten én dag frem, så 
medlemmerne fra Randers kunne møde kolle-
gaerne fra Fanø, fortæller John Pedersen. I alt 
deltog 55 personer i det hyggelige frokostar-
rangement, hvor afdelingsformand Lars Gjæt-
termann som tak for besøget gav afdelingens 
våbenskjold til gæsterne. 

SKYTTELAVET
Ole Poulsen fortæller at efterårs- og vinter-
programmet ved at være på plads. Første ar-
rangement er 4- kantskydningen i september. 
Tilmelding på listen i marinestuen. Trænings-
skydningerne i Kærgade begynder først i okto-
ber. Derefter kommer skydningen med Århus.

VIBORG
Der skulle kun bruges en time på skydebaner-
ne ved Danerlyng i Viborgs sydvestlige hjørne 
inden John Jensen den 16. juni kunne udnæv-
nes til fregatkaptajn Viborg Marineforening 
2018. Det fortæller Lars Teibøl. Med god hjælp 
af afdelingens store medlemsgruppe fra Viborg 
Marineforenings Venner var der efter skydnin-
gen grillfest, med alt hvad dertil hører. 

EBELTOFT
En cocktail bestående af gode vine og Marlenes 
luksuscanapéer trak godt 40 medlemmer med 
ledsagere ind i marinestuen til sæsonafslutnin-
gen på afdelingens kammeratskabsaftner. Det 
oplyser Jørgen Brøgger, der også fortæller, at 
der traditionen tro blev afholdt en lille minde-
højtidelighed ved mindestenen på havnen for 
befrielsen i 1945. Ud over afdelingens eget flag 
deltog Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn med fane samt kollegaerne i Grenaa 
med flag.

Som skrevet på tekstsiderne deltog medlem-
mer fra Ebeltoft Marineforening sammen med 
en række øvrige Soldater- og Marineforeningen 
i 9. maj arrangementet på fregatøen ved fre-
gatten JYLLAND.

Den 18. maj var der skafferfest, for de med-
lemmer der hen over året, giver en hånd med 
ved afdelingens forskellige arrangementer.

Efter flagfestgudstjenesten Valdemarsdag den 
15. juni i Ebeltoft Kirke marcherede deltagerne 
med musikledsagelse af Marinehjemmevær-
nets Musik- og Tambourkorps ned til marine-
huset hvor Danmarks-Samfundet uddelte en 
række flag og faner. Blandt modtagerne var 
det dansk-norske Helgolands Lauget samt 
Danmarks-Samfundet ´s lokalforening for Syd-
djurs Kommune.

Såvel Slupkoret som travaljen er i god gænge. 
Koret optræder løbende ved forskellige 
arrangementer medens besætningen i traval-
jen er på vandet hver onsdag.
Medlemmer fra Ebeltoft Marineforening er med 
på fregatøen i forbindelse med et større 29. 
august arrangement.

HANSTHOLM/THISTED
På den første lørdag i maj mødte 35 medlem-
mer og ledsagere frem til chefkok Jens Thom-
sens efterhånden legendariske menu tilbered-
ning. Årsagen var afholdelse af forårsfest med 
dans på banjen. – Musikken blev leveret af en 
duo på harmonika, så det blev en vellykket fest, 
oplyser Orla Mølholt.

Den 9. juni afgjorde 20 mandlige skytter og 10 
kvindelige skytter hvem der skulle være ny fre-
gat- og korvetkaptajn. Her trak Mario de Grothe 
og Alice Sørensen de længste strå, og er nu re-
gerende fregatkaptajn og korvetkaptajn. Efter 
konkurrencen serveres en overdådig tag selv 
fiskeborg fra det Gamle Røgeri. 

SKYTTELAVET:
12 skytter afsluttede de 18. maj sæson 
2017/2018 med en præmieskydning. Ifølge 
det oplyste var der mange gode præmier og 
god forplejning til arrangementet, der først 
sluttede ud på de små timer.

THYBORØN
Medlemmer fra Thyborøn Marineforening stil-
lede med flag og flaggaster under mindehøjti-
deligheden for Jyllandsslaget, der udkæmpes 
nogle få sømil vest for Harboøre Tange den 31. 
maj og 1. juni 1916. Arrangementet startede 
med kanonsalut inden der blev langt kranse, 
afgivet trompetfanfare samt holdt mindetale 
ved pastor emeritus Poul Lilleør. Ud over den 
smukke og retvisende mindetale af Poul Lilleør 

 Viborg Marineforenings nyudnævnte fregatkap-
tajn John Jensen er her omgivet af fv. Martin 
Schmidtke, Per Andersen, Claus Mikkelsen, Jan 
Roager og Niels Jensen.

 Den 5. maj højtideligholdes altid ved den af Ebeltoft 
Marineforening opsatte mindesten for befrielsen i 
1945. Således også i år hvor der deltog medlem-
mer fra Ebeltoft og Grenaa Marineforeninger samt 
Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn. 
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talte Sea War Museum Jutland ´s nyudnævnte 
internationale ambassadør John Jellicoe og 
borgmester I Lemvig Kommune Erik Flyvholm. 
Arrangementet sluttede med en sammen-
komst i Det Røde Hus vis a vis museet.

SKIVE
Som beskrevet under rubrikken Landsledelsen 
var det Skive Marineforening, der fik æren af 
at indvie vest sættet af Danmarks Marinefor-
enings to nyindkøbte Messe- og udstillingssæt. 
Eventen foregik under det nyetablerede ”Skive 
Mødet” hen over Pinsen 2018. Ifølge medlem 
af afdelingsbestyrelsen og distriktsformand for 
Distrikt XI/Nordvestjylland Per Toftum Larsen 
blev det en god oplevelse for såvel Marinefor-
eningen, som de mange gæster der hen over 
udstillingsperioden lørdag besøgte udstillingen. 
– Vi fik på dagen indfanget ét nyt medlem, men 
der var rigtig mange, der tog vore nye info- og 
hvervekort med til nærmere studie, siger Per 
Toftum Larsen. 

Blandt andet benyttede mange sig af tilbud-
det om at blive sejlet fra udstillingsstedet i den 

nordlige del af Skive Havn om til Marinehuset, 
hvor de blev budt på forplejning samt yderligere 
informationer om det at være medlem af Dan-
marks Marineforening.  

MORSØ
Bestyrelsen i Morsø Marineforening har til sta-
dighed fokus på at tilrettelægge så mange fag-
lige og sociale arrangementer som muligt for 
på den måde at skabe interesse i lokalområdet 
for at blive medlem i Danmarks Marineforening.

I maj omfattede eventkalenderen således 
filmaften, deltagelse ved Sendemandsmødet 
i Køge samt besøg og rundvisning på støtte-
skibet ABSALON ved kajen på Flådestation 
Frederikshavn. – Det var vores medlem Michell 
Timmers, der arbejder på flådestationen, der 
inviterede og efterfølgende tilrettelagde et godt 
program, der ud over rundvisningen om bord 
på ABSALON også indeholdt frokost på Bangs-
bo Marinecenter med efterfølgende skydeøvel-
ser på skydebanen, oplyser afdelingsformand 
Lejf Petersen. 

Den 5. maj lagde 13 medlemmer af Sømands-
foreningen i Nykøbing Mors og Morsø Marine-
forening krans ved mindeankret for omkomne 
søfolk fra Mors under de to Verdenskrige. – Vi 
marcherede med flaget ud til mindeankret. Her 
holdt tidligere afdelingsformand Bent Nielsen 
en kort tale, inden vi lagde kransen og returne-
rede til marinestuen, hvor den var forplejning til 
deltagerne, siger Lejf Petersen.

Siden Morsø Marineforening fik residens i 
marinehuset på Havnen i Nykøbing Mors har 
afdelingen været yderst aktiv i forbindelse med 
Skaldyrsfestivalen, der siden midt nullerne er 

afviklet på havneterrænet den første weekend 
i juni. Således også i år, hvor det gode vejr 
gjorde, at mange sagde ja til at deltage i Åbent 
Hus-arrangementet for at nyde en enkelt for-
friskning eller flere. 

Den 16. juni sejlede 3 lystbåde med 11 med-
lemmer og ledsagere til Struer for at besøge 
kollegaerne i Struer Marineforening. Ifølge det 
oplyste blev Morsingboerne beværtet med en 
overdådig buffet tilsat diverse våde vare til at 
skylle maden ned med. Fra deltagerne lyder 
der en stor tak til Struer Marineforening for et 
særdeles godt arrangement.

GLYNGØRE
Afdelingsnæstformand Bent-Ole R. Kristensen 
takker kollegaerne i Morsø Marineforening for 
invitationen til at være med til foredraget den 
20. marts 2018 i Nykøbing Mors om De vest-
indiske Øer. 

Venner-Foreningen til Glyngøre Marineforening 
er hver år værter ved en forårsfest. Under fe-
sten i år modtog afdelingen en flot salutkanon 
opsat på lavet. Kanonen er restaureret af Kai 
Lauridsen medens Frits Jørgensen har frem-
stillet kanonlavetten. Gitta Alsbjerg fra Venner- 
Foreningen forestod overrækkelsen til afde-
lingsformand Svend Poulsen.

9 medlemmer og ledsagere deltog i årets sen-
demandsmøde i Køge. – Alle var fornøjede 
og meget tilfredse med arrangementet, lyder 
det fra Bent-Ole R. Kristensen. – Dameturen 
var spændende med mange interessante op-
levelser. Der blev under samværet fulgt op på 
samtaler med gamle venner og nye venskaber 
blev etableret.   

 Afdelingsformand Thyborøn Marineforening Bent 
Thomsen med Marineforeningens flag under min-
dehøjtideligheden ved Mindeparken den 1. juni 
2018.  

 Per Toftum Larsen (tv.) og Leif Petersen gjorde 
det godt under indvielsen af Danmarks Marinefor-
enings nye messe- og udstillingssæt. 

 Medlemmer fra Sømandsforeningen i Nykøbing 
Mors og Morsø Marineforening lagde den 5. maj 
krans ved mindeankret for omkomne søfolk fra de 
to verdenskrige. 

 Venner-Foreningen til Glyngøre Marineforening 
har foræret denne smukke og velrestaurere salut-
kanon til Glyngøre Marineforening.
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Seniormekaniker Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14, 9310 Vodskov
Tlf.: 98 28 61 21 
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, 
Hals, Hjørring, Hadsund, Hirtshals, Hobro

STRUER
Manden der om nogen skal have æren for gen-
opbygningen af Struer Marineforening, marine-
hjemmeværnsmanden Therkel Ladegaard, har 
i juni valgt at lade sig afløse af orlogskaptajn 
Michael Aarup Kristensen. I et brev til afde-
lingsmedlemmerne og støtteforeningen gør 
Therkel Ladegaard rede for, at beslutningen er 
taget på baggrund af flere fysiske skavanker. – 
Derfor er det min beslutning, at jeg går af nu, 

i stedet for at vente til februar 2019, hvor jeg 
selv havde sat grænsen. Jeg udtræder sam-
tidig af bestyrelsen, men vil fremover stå for 
administrationen af Slopkisten, ligesom jeg vil 
komme i marinestuen og nyde alle medlem-
skabets fordele, skriver Therkel Ladegaard. 

Carsten Trans er ny afdelingsnæstformand me-
dens Mads Lund er indtrådt i bestyrelsen.

Under et besøg i marinestuen i Nykøbing Mors 
i marts 2016 af seniorbesætningen fra HVF 
122 MHV 902 MANØ fremlagde nærværende 
tidsskrifts redaktør over for Therkel Ladegaard 
tanken om at genoprette Struer Marinefor-
ening. Små to måneder senere var der stiftel-
sesgeneralforsamling med små 30 nye perso-
ner på medlemslisten. Sådan.

NIBE
Weekenden den 26. og 27. maj 2018 stod i fes-
tens tegn i Nibe Marineforening. Anledningen 
var afdelings 75 års jubilæumsfest, der som 
beskrevet på tekstsiderne omfattede festmid-
dag lørdag aften efterfulgt af reception søndag 
sidst på formiddagen. Inden afdelingsformand 
Hans Jørgen Christensen søndag bød recep-
tionsgæsterne velkommen, blev der afgivet 
salut fra afdelingens paradekanon. Hovedpar-
ten af afdelingerne i distriktet deltog sammen 
med afdelingens egne medlemmer og Aalborg 
Kommunes 1. viceborgmester Kristoffer Hjort 
Storm i den veltilrettelagte reception. 

AALBORG
Afdelingsformand Charley Frank Pedersen for-
tæller, at afdelingen stillede med 2 sendemænd 
til sendemandsmødet i Køge. Et sendemands-
møde som han i øvrigt roser for den gode til-
rettelæggelse.

Ellers har den hen over forsommeren stået på 
medhjælperfest, jubilæumsdeltagelse i Nibe 
Marineforening samt hovmesterfrokost med 
over 50 deltagere i marinehuset. 

Adoptionsbesøget af Støtteskibet ABSALON 
under Aalborg Regattaen og afdelingsudflug-
ten for medlemmer med ledsagere dannede 
parallel i weekenden den 16. og 17. juni. Men 
da Aalborg Marineforening har mange aktive 
medlemmer, blev begge arrangementer udført 
med succes. Der blev således tid til at deltage i 
velkomsten, receptionen om bord og sammen-
komst i marinestuen for vagtfri besætning med 
alt hvad de kunne spise og drikke samtidig 
med at 51 medlemmer og ledsagere deltog i 
skovturen til Sea War Museum Jutland i Thy-
borøn. Her var kollegaerne fra Thyborøn Mari-
neforening på plads ved såvel rundvisningen på 
museet, som under den efterfølgende frokost i 
Det Røde Pakhus.  

Den 19. august afvikles fregatskydningen. Den 
2. september er der jazzmatine. 

HJØRRING
14 friske drenge og 3 friske piger mødte den 
22. april frem til aktivitetsdagen i Hjørring 
Marineforening. Afdelingsformand Henning 
Pedersen fortæller, at hele huset blev frisket 
op. Som belønning var der efterfølgende for-
plejning. – Med en enkelt snaps til, lyder det 
fra afdelingsformanden. 

Rettidig omhu muliggjorde en god handel med 
Hjørring Kommune med en opvaskemaskine, 
der var blevet tilovers i det kommunale regi. 
– Da vi skulle installere opvaskemaskinen, 
måtte vi indse, at vores køkken var for trangt. 
Vi tog en rask beslutning: brød en væg ned, 
rejste et let skillerum hvilket betød, at vi fik 2,5 
kvadratmeter mere plads, så vi kunne benytte 
de tilhørende stålborde og dermed få det ret-
te flow gennem maskinen, fortæller Henning  
Pedersen. Men god hjælp fra medlemmerne 
og materialesponsorstøtte fra lokale el- VVS- 
og byggefirmaer er etableringsudgifterne holdt 
på et minimum.  
Medlemmer fra afdelingen deltog i Nibe Mari-
neforenings 75 års receptionsfest. Den 4. juni 
var der reception i marinehuset i anledningen 
af tidligere afdelingsformand Ole Stensens 80 
års fødselsdag. 

Den 18. november 2018 er der kl. 1100 recep-
tion i Marinehuset i forbindelse med Hjørring 
Marineforenings 75 års jubilæum. – Afdelingen 
vil gerne være vært ved en frokost. Vi glæder 
os til, at se jer, siger afdelingsformand Henning 
Pedersen.

AFDELINGERNE

 Jakob Søndergaard fra Nibe Avis har her opstillet 
(fv.) afdelingsformand Hans Jørgen Christensen, 
afdelingskasserer Kenneth Kajbjerg, bestyrelses-
medlem og regerende fregatkaptajn Ole Stefan-
sen, tidligere afdelingshovmester Hans Christian 
Hansen og tidligere afdelingssekretær Hans Jørn 
Abildgaard foran Nibe Marineforenings flotte og 
velholdte marinehus. 

 80 års fødselaren Ole Steensen (im.) er i en pau-
se under fødselsdagsreceptionen i Marinehuset i 
Hjørring foreviget sammen med afdelingsformand 
Henning Pedersen på sin højre side og ældste 
medlem i Hjørring Marineforening Thorkild Blach, 
der den 19. juli blev 95 år. 
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Medlemstallet pr. 29. juni 2018: 8.653

Assens
Hans Peter Skov Hansen

Ebeltoft
John Rosborg

Esbjerg
Kendt Hug
Claus Michael Pedersen

Fredericia
Inge Gedsø
Annelie I M Holst
Tina Lambertsen

Frederikshavn
Casper Kjær Jensen
Lars P. Vandborg Olesen

Faaborg
Jan Egedal
Trygve A. Guttesen
Lars Chr. Hostrup-Schultz
Hans Stavnsager

Gilleleje
Ib Mogens Hansen
Morten Larsen
Ole Nielsen
Poul Egon Olesen

Godthåb
Lars Fredsbo
Poul Boas Joel Hansen

Grenaa
Brian Luplau Jensen
Gunnar Thybo Johannesen

Hirtshals
Ole Martin Christiansen
Ove Poulsen

Hørsholm/Rungsted
Kaare Vagner Jensen

Korsør
Per Christiansen
Kim Hansen
Carsten Kraiberg
Kurt Høst Petersen

København
Hans Henrik Bardram
Jørgen H. S. Holm
Niels Olsen
Erik Gerhardt Pedersen
John Leo Schlottmann

Køge
Jens Boel Jensen
Reinhard Kirk Kluge
Bjarne Peter Nielsen

Lemvig
Flemming Kæmpe
Jens Rytter

Marstal
Heine Hestoy
Rune Skau Johansen
Regitze Pia Larsen

Middelfart
Jørgen Nees

Morsø
Karl Møller Bekhøj
Alex Mikkelsen

Møen
Bendt Lund Nielsen

Nyborg
Niels Bay
Benny Fjord Christensen
Erik Rohde Jakobsen
Søren Junker
Jan Steen Jørgensen
Peter Klinck

Odense
Frits Henriksen
Anette Petersen

Randers
Aage Stenz

Roskilde
Jens Åge Andersen

Skagen
Peter Ingemann Rasmussen

Struer
Ken Ørskov

Sønderborg
Erik Hummel Iversen
Peder Jørgensen

Thyborøn
Martin Bødker
Ivan Pedersen
Bent Rom

Ærøskøbing
Hans B. Larsen

Aalborg
John Larsen
Peter Elton Møller
Bonnie Belinda Nolsøe
Olli P. Nolsøe
Leif Rasmussen

Århus
Flemming Lysdal Hansen
Jan Febo Schneider
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SKAGEN
Niels Arne Hansen oplyser, at Skagen Marineforening var med hele vejen, 
da Skagen Festivalen blev afviklet over den 6. 7 og 8. juli. Der var åbent 

i marinehuset alle dage, og vanen tro var det med mange besøgende af 
venner og kammerater fra det ganske land.



En perle af en flagmast er rejst i Brøndby

Hovedparten af Danmarks Marineforenings 75 
lokalafdelinger har opsat flagmast ved marine-
husene rundt i landet. Således også i Brøndby 
Marineforening. Her har konstruktionen dog et 
præg, der gør denne flagmast til én af landets 
smukkeste. 

TO TEMPI
Masten blev den 3. maj navngivet efter maste-
chefbygger Max Rankes hustru Lisbet. Eventen 
havde 130 deltagere og blev markeret med ka-
nonsalut, og hvad der hører sig til ved sådanne 
lejligheder. 
– Brøndby har i forvejen Danmarks højeste 
mast, kaldet Magrethemasten efter vores 
dronning, oplyser afdelingsnæstformand Kim 
von Wowern. Initiativet til Margrethemasten 
blev taget af nu afdøde borgmester i Brøndby 
Kommune, Kjeld Rasmussen. 

Den 26. maj stod den så på reception med invi-
terede gæster, repræsentanter fra kommunal-
bestyrelsen, medlemmer med ledsagere samt 
musisk underholdning ved Kvindelige Marine-
res Musikkorps. Ved starten af arrangementet 
blev flaget nedhalet på halv stang til ære for 

Kjeld Rasmussen, der blev begravet samme 
dag. Herefter blev det ophalet til hel stang for at 
markere Kronprinsens 50 års-fødselsdag. 
– Det var en helt igennem aktiv marinefor-
eningsdag, hvor vi ud over vores egen recep-
tion også deltog i førnævnte begravelse med 
vores flag og senere på dagen i den flagallé, 
der var arrangeret i København i anledningen 
af fejringen af Kronprinsen, fortæller Kim von 
Wowern.

KULTURPERLE I BRØNDBY
I stedet for bare at have en enlig mast stående 
har de byggeansvarlige valgt at sætte masten 
på fast dæk med lønning og øvrigt dæksudstyr 
a la et orlogsfartøj fra sejlskibenes tid. 
– Det hele fremstår som en lille kulturperle 
midt i Brøndby, der et besøg værd, lyder det 
fra Kim von Wowern. – Masten er en marke-
ring af, hvad Brøndby Marineforening og dens 
medlemmer står for, og samtidig markerer den, 
at Danmarks velfærd og historie er knyttet tæt 
til havet og er dermed en værdig repræsentant 
for Danmarks Marineforening formål: At styrke 
nationens interesse for søværn og søfart.

Fakta
• Masten er en mesanmast med mærs. På mærset 

er der monteret en messingattrap af en lille kanon.
• Masten er fremstillet på baggrund af tegninger af 

Tordenskjolds skib LAALAND.
• Der er brugt ca. 765 meter tovværk, og det har 

taget ca. 6.000 timer at fremstille masten.
• Projektet er støttet af afdelingens egne medlemmer 

samt VELUX FONDEN og Lauritzen Fonden.
• Et internt arbejdsteam har haft hovedansvaret 

støttet af afdelingens daglige arbejdshold.


