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Forsvarsforligets opgaver til Hjemmeværnet inden for Host Nation Support er skræddersyet til Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder. Deres kerneopgave er beskyttelse af skibe og
maritim bevogtning. Her trænes eskorte under anløb af Flådestation Korsør. 
(Foto: Kasper Kamuk)
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KOMMENTAR

Det kalder jeg opbakning!
Af Den Kommitterede for Hjemmeværnet MF
(DF) Søren Espersen
Danmarks Marineforening og Marinehjemmeværnet er historisk knyttet tæt sammen helt
tilbage fra før den officielle opstart af Marinehjemmeværnet i 1952, da Marineforeningen
spillede en væsentlig rolle i oprettelsen af de
første flotiller. Siden har der været tætte bånd
mellem de to maritime foreninger, som begge
er repræsenteret i mange danske havnebyer.
2.4 millioner timer. Så meget brugte Hjemmeværnets frivillige på indsættelser, uddannelse
og anden tjeneste i 2017. Omregnet betyder
det, at de knap 14000 aktive frivillige i gennemsnit lagde 23 arbejdsdage i tjenesten hver.
En imponerende indsat til gavn for Forsvaret og
det danske samfund.
Her er Marinehjemmeværnet en væsentlig bidragyder. De frivillige i Marinehjemmeværnet
udgør et unikt frivilligt beredskab, når de på
kort varsel indsættes til opgaverne til søs og i
havnene for Søværnet, politiet og SKAT.
Marinehjemmeværnet bygger på en vilje og en
lyst til at bruge sin fritid på at uddanne sig eller
på at være først på pletten, når havmiljøet eller
menneskeliv er i fare til søs. Det gælder også
de lange weekender på farvandsovervågning
for Søværnet, hvor besætningerne viser tilstedeværelse af grå fartøjer i de danske farvande.
Det kommer også til udtryk, når vi modtager
besøg af udenlandske flådefartøjer, og de frivillige i Marinehjemmeværnets Maritime Force
Protection står klar til – dag og nat – at bidrage
til et sikkert ophold i Danmark.
SKABER TRYGHED
Hjemmeværnets medlemmer er danske borgere med civile jobs og helt almindelige liv, der
vælger at trække i uniformen for at uddanne sig
og støtte løsningen af hovedsagelig Forsvarets
opgaver. Dem bakker befolkningen flot op om.
Den seneste holdningsundersøgelse fra januar 2018 viser, at 86% af danskerne synes,
at Hjemmeværnets opgaver for Forsvaret er
vigtige, og over 90% synes specifikt, at Marinehjemmeværnets støtte til Søværnets opgaver
er vigtig. Samtidig viser undersøgelserne over
tid, at danskerne opfatter opgaverne for både
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Forsvaret, politiet og beredskabet som mere og
mere relevante.
Man bliver både som ansat og frivillig i Hjemmeværnet stolt over, at danskerne tilkendegiver, at Hjemmeværnet er med til at skabe
sikkerhed og tryghed.
FORLIG MED NYE OPGAVER OG MATERIEL
Hjemmeværnets opgaver omkring Danmarks
sikkerhed og tryghed bliver ikke mindre i årene
fremover. Trusselsbilledet og den sikkerhedspolitiske situation har udviklet sig markant i de
seneste år. Det gælder ude i verden, men også
her i Danmark. Derfor har forligspartierne med
det nye forsvarsforlig 2018 – 2023 sikret, at
Forsvaret vil få et substantielt løft – et løft som
vi også kommer til at mærke i Hjemmeværnet,
hvor vi både kan forvente nye opgaver og nyt
materiel.
Med det nye forsvarsforlig er der således skabt
gode rammer for, at Hjemmeværnet fortsat kan
fremstå som en kompetent og relevant samarbejdspartner. Hjemmeværnet skal sammen
med Totalforsvarsstyrken kunne bistå Forsvaret med både at modtage NATO-styrker,
som i kortere eller længere perioder baseres
på dansk territorium i en spændt situation og
samtidigt yde den fornødne støtte i form af
eksempelvis bevogtning af Danmarks militære
installationer og civile infrastruktur som fx havne, broer og lufthavne i tilfælde af krise og krig.
Derfor er det også positivt, at en af de fire

specifikke initiativer i forsvarsforliget for Hjemmeværnet netop er, at vi i forligsperioden skal
analysere os frem til en fremtidig sammensætning af Marinehjemmeværnet flåde. Og
helt specifik skal vi i den sammenhæng også
arbejde videre med at samle yderligere erfaringer med mindre hurtiggående fartøjer. Det
bliver meget spændende.
VI SKAL VÆRE FLERE – OGSÅ TIL SØS
Vi kommer dog ikke udenom, at vores til enhver
tid vigtigste ressource er de frivillige medlemmer ude i underafdelingerne – ude i flotillerne:
Besætningerne, grupperne, førerne, logistikfolket, staben og ledelsen.
Hjemmeværnet – inklusive Marinehjemmeværnet – oplever i disse år en tendens med færre
aktive frivillige til at løse opgaverne. Alligevel
lagde medlemmerne i 2017 tæt på det samme
timeantal, som man leverede i 2015 med flere
frivillige.
Vi skal ikke slide Tordenskjolds soldater op, og
fokus er skarpt rettet mod at holde fast i de
mange gode kræfter, vi har i Hjemmeværnet.
Vi vil samtidig fokusere en del af rekrutteringen imod de hjemsendte værnepligtige, som vi
utroligt gerne vil se som frivillige hos os. For der
ligger nemlig en spændende og relevant fritid
venter i Hjemmeværnet.

LEDER

Aktiv støtte til veterancaféer
Der er i dag etableret en række veterancaféer over hele landet. Caféerne er forankret lokalt, og virker lokalt. Selv om det for det meste er
kommunerne, der driver veterancaféerne, er flere af Danmarks Marineforenings lokalafdelinger aktive deltagere i denne sociale støtte til de
danske veteraner.
Således har blandt andet Gilleleje Marineforening i samarbejde med
repræsentanten for de 240 veteraner i Gribskov Kommune, der inklusive pårørende omfatter små 2.000 personer, stillet Marinehuset og
marinestuen til rådighed én gang om måneden, så veteranerne kan
mødes på deres egne præmisser. Ifølge repræsentanten for gruppen af

veteraner i Gribskov Kommune har veteranerne svært ved at se sig selv
i et frivillighedscenter og er derfor i særdeleshed glade for hjælpen fra
Gilleleje Marineforening.
Initiativet fra de lokalafdelinger, der allerede stiller deres marinestue
til rådighed for veteranerne, kunne være en sag, der følges op på af
marineforeningerne i de kommuner, hvor der endnu ikke er etableret
veterancaféer.



Morten
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PERSONALIA
Direktør, advokat, oberst-R Christian Herskind er pr. 1. april 2018 udnævnt til
brigadegeneral-R. Christian Herskind er dermed den første reserveofficer i det
danske forsvar, der rykker op i general/admiralklassen.
Kommandør Henrik Ryberg afløste den 1. maj kontreadmiral Nils Christian Wang
som chef for Forsvarsakademiet og blev fra samme dato udnævnt til kontreadmiral.
Henrik Ryberg er 55 år og kommer fra en stilling som vicedirektør i
Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Kontreadmiral Nils Christian Wang tiltrådte pr. 1. maj 2018 stillingen
som direktør for Naval Team Denmark.
Tine Kirk Pedersen er pr. 1. juni 2018 ansat som direktør for organisationen
Danske Havne.

BØGER OG PUBLIKATIONER

Informerende årsskrifter
Den landsdækkende forening Danmarks-Samfundet og det mere regionalforankrede Maritimhistorisk Selskab har begge udgivet årsskrifter anno 2018.
Et af de markante tiltag for Danmarks-Samfundet i 2017 var, at det endelig lykkedes at
overrække en Dannebrogsfane til Folketingets
formand Pia Kjærsgaard. Begivenheden fandt
sted den 29. september 20107, hvor fanen
blev behørigt indviet, idet de tre søm blev slået
i af henholdsvis Pia Kjærsgaard samt Folketingets 1. næstformand Henrik Dam Kristensen
og 2. næstformand Kristian Pihl Lorentsen.
Omdrejningspunkterne i Årsskrift 2018 fra Maritimhistorisk Selskab er en historie om kæmpeflyet The Spruce Goose bygget af træ, årets
gang på Sea War Museum Jutland i Thyborøn
samt en historisk fortælling om De Danske Sømandskirkers 150 års virke.
Begge publikationer giver et retvisende vue i
tekst og foto over de to foreningers aktiviteter
gennem 2017.
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Danmarks-Samfundet
Årsskrift 2018

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Udsætningsprojekt for laksefisken helt
Kampen for at bevare truede fiskearter i danske farvande er ikke ny. Det er den løbende
udsætning af laksefisken helt et godt eksempel
på. Uenigheden mellem fagfolk fra fiskeriet og
fiskeribiologer er heller ikke af nyere dato. Begge påstande er den løbende udsætning af helt i
Ringkøbing Fjord et godt eksempel på.
– Siden 1916 er der med afbrydelser udsat
heltyngel i Ringkøbing Fjord. Disse udsætninger blev standset i 1967, blandt andet
fordi fiskeribiologerne på baggrund af egne
og udenlandske undersøgelser mente, at udsætningerne ikke havde nogen væsentlig betydning for heltbestandens størrelse, fortæller
Niels Kastbjerg Jensen, der til dagligt arbejder
i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. – – De lokale
fiskere mente derimod, at udsætningerne var
af meget stor betydning, og på deres initiativ
blev udklækningen genoptaget i begyndelsen
af 1970’erne. De første år slog udklækningsarbejdet fejl, enten på grund af uheld eller fordi
man ikke kunne fange tilstrækkelige moderfisk, uddyber Niels Kastbjerg Jensen.
I 1970’erne var helten næsten væk i Ringkøbing Fjord. Dette skyldtes især de store afvandinger og reguleringer af vandløbene i Skjern
Å-dalen, mener Niels Kastbjerg Jensen. Men
en udsætning på 1 mio. stk. heltyngel i 1975
fik bestanden på fode igen, så fangstmængden
i 1978 begyndte at stige markant. Udsætningsarbejder var frem til 1985 i alt væsentlighed varetaget på private initiativer.
Men i 1985 overtog foreningen ”Heltklækkeriet
i Ringkøbing Fjord” projektet, og siden da har
arbejdet fundet sted i den vestjyske landsby
Bjerregård med Chr. Bollerup som projektmager og i Hvide Sande i Fiskeriets Hus med tilsyn
fra biolog Knud Rasmussen.
FRA LARVE TIL SPISEFISK
Foreningen ”Heltklækkeriet i Ringkøbing Fjord”
har tilladelse til at fange og efterfølgende stryge moderhelt for rogn.
– Heltens første 100 dage som æg er tilbragt
i klækkeriet i Bjerregård. Herefter flyttes opfostringen til Fiskeriets Hus, hvor larverne i løbet
af 50 til 55 dage bliver store nok til at kunne
sættes ud i Ringkøbing Fjord sidst i maj. Det
er vigtigt, at lys og temperatur er konstant for

Niels Kastbjerg Jensen fodrer heltyngel i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.

at ynglen trives. Der klækkes og udsættes nu
årligt 4 mil. heltlarver og 250.000 sættefisk.
Fangsterne har de sidste år været mellem 63
og 93 tons årligt. På fiskeauktionen betaler
fiskerne en afgift på en krone pr. kilo landet
helt + tilskud fra fiskeplejemidler, som går til
udklækningsarbejde. Heltudklækningen i Ringkøbing Fjord er et reelt naturgenopretningsprojekt, der har sin fortjeneste i lokale personers
vedvarende indsats. Arbejdet har bevaret den
yndede spisefisk til glæde for mange vestjyder
og turister, oplyser Niels Kastbjerg Jensen.
Helten lever kun i de koldere områder på den
nordlige halvkugle. Den lever i søer, floder og i

brakvand. Ved den sydlige del af dens udbredelsesområde lever den i dybe kolde søer.
Helten er totalfredet fra 1. november til 31. januar.

Årets udsætningsyngel er næsten klar til
udsætning i Ringkøbing Fjord.

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

Danmarks Marineforening
for SØVÆRN og SØFART | 5

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Anholt er klar
til sæsonen

DIN ØL
DIN SMAG
Anholt Havn er, ud over fiskeri-, færge-, og erhvervshavn, en af de største
Marinaer i Norddjurs Kommune. (Foto: Anders Tue Møller)

Anholt og øens havn er ved at gøre klar til sommersæsonens store rykind af sejlende turister. Der er tradition for et væld af sommeraktiviteter
på Kattegat-øen, og Anholt-festivalen i uge 30 betragtes af mange som
et af sommerens højdepunkter. Overskuddet fra Anholt Festival går til
Anholt Skole og Børnehave.
ANHOLTS ’ØRKEN’ KÅRET
Anholts unikke natur er netop blevet hædret ved, at Realdania har udpeget Anholts ’Ørken’ som en af de smukkeste naturattraktioner i Danmark. Området består af klit- og hedelandskaber, der blandt andet er
bevokset med forskellige slags lav. Mange ekstremt sjældne planter har
gode betingelser i dette landskab, som virkelig er et besøg værd
SEJLERNE FORKÆLES
Anholt Havn - som drives af Grenaa Havn - har de seneste par sæsoner
virkelig satset på at forkæle sejlerfolket. Ikke mindst har havnens nye
hæk-fortøjningsbøjer vakt begejstring blandt sejlerne. Hæk-fortøjningsbøjer er en luksus, man ikke møder i alle havne.
– Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser om de nye fortøjningsbøjer, som sikrer en nem og stabil fortøjning, fortæller havnefoged
Klaus Jensen. Han har tilmed udvidet havnens i forvejen gode service
for at markedsføre de nye fortøjninger lidt ekstra. – På de tider af dagen, hvor vi får flest anløb, er vi i en gummibåd sejlet ud og har modtaget sejlerne ude i havnebassinet. Vi guider dem på plads og hjælper
med agterfortøjningen, så mandskabet om bord kan koncentrere sig
om fortøjningen til kajen. Det er mange glade for – og det betyder, at vi
får havnen ”pakket” på den rigtige måde, siger Klaus Jensen.
Blandt andre fornyelser på Anholt Havn i år kan nævnes, at Sailor House
sidste år blev moderniseret med solceller, så det nu er naturen, der
leverer det varme vand til sejlerfolket. Desuden er der anlagt en ”krabbebro”, som især har været et hit blandt de yngste turister på havnen.
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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

DET SKER
Februar til december 2018:
Fregatten JYLLAND præsenterer i samarbejde med Danmarks Marineforening særudstillingen Modeller på Podier. Tjek åbningstider på sitet:
fregattenjylland.dk
Lørdag den 9. juni 2018:
Kystartilleriforeningen afholder fra kl. 1100 til 1600 Kystartilleriforeningens jubilarstævne på Dragør Fort.
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.

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.
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.
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.

Søndag den 26. august 2018:
Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet Jubilarstævne
på Nyholm fra kl. 1000 – 1600

ER DU VORES NYE GAST?
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
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APROPOS
…I 1949 forærede Danmarks Marineforening det
dengang nyoprettede Kvindelige Mariners Musikkorps en tambourstav. Efter 68 års brug blev staven
tilbagekaldt, restaureret og tilbageleveret under jubilarstævnet 2017 på Nyholm. Efterfølgende har den
nyrenoverede tambourstav været en tur forbi Aarhus
Possementfabrik for at få påsat ”drejet snor med
spegathovedkvast og drejede kantilier”. Inden staven blev afleveret til chef og tamburmajor for Kvindelige Mariners Musikkorps MHV-premierløjtnant
Anita Skov Jensen tog Danmarks Marineforenings
landsnæstformand Søren Konradsen dette retvisende foto af den nu totalrenoverede tambourstav…

…Fra tidligere afdelingsformand i Ebeltoft Marineforening Jørgen Brøgger har vi modtaget følgende efterlysning.: HALLØJ ALLE FYLLA-GASTER,
ÅRGANG 1968. Skal vi mødes til jubilarstævnet
på Holmen den 29. august i år - 50-året for vores
indkaldelse? Vi er nogle stykker, der synes, at det
kunne være rigtigt morsomt at mødes igen ”alle
mand”. - Sørg hver især selv for tilmelding (og betaling).
Hvis i samtidig mailer til jb@joergen-broegger.dk
(”den lille tømrer”), at I har tilmeldt jer, så vil vi
forsøge, om vi kan få det arrangeret sådan, at vi
kommer til at sidde samlet ved frokosten. - På forhåbentligt festligt gensyn. På vegne af ”Den lange
tømrer”, ”Vaskebjørnen”, ”Signalen”, ”Magda”
”Jens 205”, ”Den hvide neger”, ”Mejeristen” og
Kim m.fl. Jørgen Brøgger ”Den lille tømrer”…

…To af Danmarks Marineforenings mangeårige frivillige medarbejdere på landskontoret, Ib Ketler og
Palle Mosegaard, har været en smut forbi Cypern.
I den forbindelse har redaktionen modtaget denne
beretning med vedstående foto, der viser Palle Mosegaard (84) tv. efterfulgt af græskcyprioten Phillippos (88) og Ib Ketler (74). - Vi har lige været en uge
på Cypern hos Phillippos og hans talrige familie til et
barnebarns bryllup med hele landsbyen og os som
indbudte gæster, skriver Palle Mosegaard. - En dejlig hjertevarm oplevelse. Jeg har kendt Phillippos og
familie i 50 år fra dengang i 1968, da jeg som FN-udsendt politimand med kone og to børn lejede hus hos
dem i 6 uger i Kyrenia på Cyperns nordkyst. I 1974
blev de flygtninge i eget land. I 1967 var Ib FN-soldat på Cypern i et halvt år. Samtidig var jeg udsendt
blandt 40 af dansk politi på Cypern. Jeg var også
udsendt til øen i to perioder mere i 1968-70. Ib har
ikke været på Cypern siden 1967, men jeg har haft
løbende kontakt. Det var kun meget lidt vi to kunne
kende på øen, men der var altid hjælp at hente, når
vi spurgte om vej. Vi måtte gennem grænsekontroller
frem og tilbage over ”Den grønne linie” mellem den
græske sydlige del og den nordlige tyrkiske, lyder
det fra den tidligere FN-politimand…
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LANDSLEDELSEN

Årsmøde i Folk & Sikkerhed
LANDSNÆSTFORMAND SØREN KONRADSEN OG REDAKTØR
LEIF MORTENSEN REPRÆSENTEREDE DANMARKS MARINEFORENINGS 9.000 MEDLEMMER VED FOLK & SIKKERHEDÅRSMØDET DEN 20. APRIL PÅ RYES KASERNE I FREDERICIA.
Som Danmarks Marineforening har den store samlende forsvarspositive
organisation Folk & Sikkerhed også besluttet at sætte turbo på medlemshvervning.
– Foreningen har i løbet af 2017 ikke formået at knække det faldende
medlemstal, sagde formand Peter M. Andersen, advokat, oberstløjtnant-R, blandt andet i sin mundtlige årsberetning. – Her skal det tilføjes, at strategien for et øget medlemstal er forbundet med en øget
aktivitet, og da disse aktiviteter først er effektueret i slutningen af 2017
og i begyndelsen af 2018 jævnfør bestyrelsens strategi for foreningen,
så er dette noget, som var forventet, lød det fortrøstningsfuld fra Folk
& Sikkerhed-formanden.
Et spinkelt individuelt medlemstal på 899 personer ved udgangen af
2017 får dog et gevaldigt løft gennem foreningens 15 medlemsorganisationer, der samlet bringer Folk & Sikkerheds direkte og indirekte
medlemstal op på omkring 75.000 medlemmer.
DANSKE SOLDATER- OG MARINEFORENINGERS FÆLLESRÅD
STILLER MED 50.437 MEDLEMMER
De 4 organisationer i Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd
(DSM) udgør med samlet 50.437 medlemmer en markant og aktiv
gruppe i Folk & Sikkerhed.
Medlemstallene (2017) i DSM fordeler sig som følger: Danske Soldaterforeningers Landsråd – 31.346 medlemmer fordelt på 24 landsforeninger med 190 lokalforeninger. Danmarks Marineforening – 9.114
medlemmer fordelt på 9 distrikter med 75 lokalforeninger. Flyvevåbnets Soldaterforening – 1.644 medlemmer fordelt på 4 afdelinger med
12 lokalforeninger. De Danske Forsvarsbroderselskaber – 8.333 medlemmer fordelt på 11 kredse med 82 selskaber.
Folk & Sikkerhed er stiftet den 1. januar 2013 og er en almennyttig
landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.

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

Jubilarstævne 2018
til minde om indkaldelsen til Søværnet
afholdes på Holmen/Nyholm

søndag d. 26. august 2018 kl. 10-16
Årets stævne er for indkaldelsesårgangene med endetal
3 & 8 (25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- og 80 år).
Deltagelse er ikke betinget af medlemskab af Marineforeningen.
Ikke-jubilarer blandt Marineforeningens medlemmer kan også
tilmelde sig - jubilarer har dog fortrinsret.
Tilmeldinger ud over 200 personer sættes på venteliste.

DELTAGERPRIS:

Medlemmer 
kr. 300,Ikke-medlemmer  kr. 350,-

STÆVNEPROGRAM:
kl. 10-10:20 Ankomst og registrering ved Nyholmsporten
kl. 10:25
Samling, andagt & kranselægning
kl. 10.40
Kort march m. Kvindelige Marineres Musikkorps
kl. 11-11:45
Stævnets officielle del afholdes i Planbygningen
kl. 11:50-12:50 STÆVNEPAUSE med holdvis fotografering
kl. 13:00
Skafning & kammeratligt samvær i Planbygningen
kl. 16:00
Tak for i dag

SKRIFTLIG TILMELDING OG BETALING
Der skal være landskontoret i hænde senest

fredag d. 27. juli 2018
sendes til (mail foretrækkes):

landskontoret@marineforeningen.dk
POSTADRESSE:

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5 kld., 2100 København K.
Betaling skal ske til Giro 200 1608 (kortart ’01’) el.
bankkonto: 1551 000 200 1608.
Indbetaling mærkes ’JUBILARSTÆVNE’, og skal være ledsaget
af tydeligt: navn, post- & el. mailadresse, tlf. nr.,
indkaldelsesårgang & primært tjenestested.
Medlemmer bedes desuden påføre afdelingsnavn
og hovednummer.

VEL MØDT!
Gert A. Larsen
Marineforeningens Jubilarudvalg
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Marinehjemmeværnsfartøj
med i mindeseance for britiske flyvere
VED TO MINDEARRANGEMENTER I
ESBJERG OG FREDERICIA MINDES
AMERIKANSKE OG BRITISKE FLYVERE,
DER I 1943 OMKOM EFTER STYRT I
NORDSØEN OG LILLEBÆLT.
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste,
distrikt Nordjyske Kreds med kredsformand
flyverløjtnant (p) Franz Strehle som tovholder, arrangerede den 4. marts 2018 på 75
års-dagen for det første nedskudte fly i dansk
territorialfarvand en mindehøjtidelighed for de
faldne US Air Force-flyvere i Danmark under
2. Verdenskrig.
Arrangementet startede med en mindegudstjeneste i Treenighedskirken i Esbjerg forrettet
af sognepræst Inger Lisby Schmidt. Efter gudstjenesten kørte deltagerne ud til Gravlunden
nord for Esbjerg, hvor der blev lagt kranse ved
det store mindekors.
Første krans var fra den amerikanske ambassade i København lagt af United States Air Forces attaché Lieutenant Colonel (oberstløjtnant)
Scott G. Johnson. Efterfølgende blev der lagt
krans af major Peter Borre, major Oluf Eriksen,
kaptajn Erik Hansen, 1. viceborgmester Esbjerg
Kommune Susanne Dyhreborg samt flyverløjtnant Franz Strehle. Højtideligheden i Gravlunden afsluttedes med overflyvning i lav højde af
2 F-16-fly fra jagerberedskabet i Skrydstrup.
Danmarks Marineforenings distrikt IX/Syd- og
Sønderjylland var repræsenteret ved distriktsformand Per Dichmann Hansen.
MHV 909 SPEDITØREN STATIST VED
MINDEHØJTIDELIGHED I FREDERICIA
Seks dage efter arrangementet i Esbjerg for de
omkomne amerikanske flyvere arrangerede Forsvarsbrødrene for Fredericia og Omegn et mindeevent ved mindestenen for den britiske besætning
på RAF Lancaster-bombeflyet MK 1 ED 305, der
den 10. marts 1943 styrtede ned på den jyske
side af Lillebælt i nærheden af Lyngsodde. Besætningen på 7 mand blev aldrig bjærget.
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United States Air Forces attaché ved den amerikanske ambassade i København Lieutenant Colonel Scott G.
Johnson lagde den 4. marts 2018 krans ved mindestenen i Gravlunden nord for Esbjerg.

Ved opsætningen af mindestenen i 1973 deltog
HVF 134 Fredericia med MHV SPEDITØREN
som sejlende mindeplatform i forbindelse med
kranseudkast i vandet ud for Lyngsodde.
– Det var en smuk og gribende begivenhed,
som arrangørerne ønskede skulle gentages på
75 års-dagen for nedskydningen, siger flotillechef MHV-kaptajnløjtnant Jan Jensen. – I år
agerede vi også det tyske vagtskib ADLER, der
afgav de sidste skud mod det britisk fly, der i
forvejen var skudt i brand af en tysk natjager.
Under den historiske seance passerede et
Britten Norman Defencer-fly fra Flyverhjemmeværnet Lillebælt på samme rute som Lancaster-flyet den 10. marts 1943. Dagen sluttede
med mindesejlads ud til nedstyrtningsstedet
for de pårørende om bord på MHV 909 SPEDITØREN.

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn rejste den 10. marts 1973 denne
smukke mindesten for den britiske besætning på
RAF Lancaster-bombeflyet MK 1 ED 305.

Info:
• Det første nedskudte USAF-fly over Danmark under 2. Verdenskrig var en B 17F 42–
5370, som tilhørte 8th Air Force, Bomber Group 91BG, Sqd. 324.
• Ca. 300 allierede fly styrtede under 2. Verdenskrig ned over Danmark.
• Ca. 50 allierede fly styrtede i havet.
• Der omkom ca. 1.700 allierede flyvere, hvoraf omkring 500 forsvandt i danske farvande.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
MHV SPEDITØREN spillede en aktiv rolle under mindehøjtideligheden
ved og på Lillebælt den 10. marts 2018

Søværnets Officersskole
forhaler efter 79 år fra Holmen
FREDAG DEN 13. APRIL 2018 SLUTTEDE
SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE PÅ
HOLMEN, MANDAG DEN 16. APRIL
INDTOG KADETTER OG LÆRERE
FORSVARS-KADEMIET FOR AT BLIVE
EN DEL AF CAMPUS MED BL.A.
FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE.
Svanemøllens Kaserne bliver det ottende sted,
som Søværnets Officersskole har haft til huse
siden grundlæggelsen i 1701. Med sine 317
år er Søværnets Officersskole verdens ældste
fungerende af sin art. Det nye hovedsæde for
skolen er fuldstændigt nyistandsat, og med et
kæmpe anker på hjørnet og to flådekanoner
ved hovedtrappen er der fysisk sørget for et
maritimt udtryk.
Vi bringer her chefen for Søværnets Officersskole, kommandør Jens Bjørnsteens tale i sin
fulde længde:
Kære tidligere og nuværende kadetter, kære
stab, nuværende og tidligere lærere, venner af
skolen – kære alle sammen. Jeg må indrømme, at jeg er oprigtigt glad for, at så mange
kunne – og har valgt – at komme forbi netop i
dag og på den måde være med til at tage pænt
afsked med den epoke, hvor Søværnets Officersskole har været på Nyholm.
For lige så vel som det er vigtigt at fejre og
festligholde en indflytning i nye omgivelser (det
kommer jeg tilbage til), så er det også vigtigt,

at vi tager afsked med skolen her på Nyholm
på en ordentlig og respektfuld måde. Det synes
jeg, at vi skylder skolen, som i generationer har
dannet de perfekte rammer for uddannelse af
søofficerer, og det skylder vi os selv.
Hvis skolens samlede 317 års historie skulle
beskrives i kapitler baseret på de steder, den
har været placeret i København, er vi i dag færdige med kapitel 7 – det hed Nyholm. Det har
været et godt kapitel. Et kapitel vi alle kan tænke tilbage på med stolthed, respekt og en god
mavefornemmelse. Det kan vi, fordi skolen her
på Nyholm i de sidste 79 år har dannet ideelle,
trygge og solide rammer for uddannelse af officerer til søværnet.
Vi har haft en skole, hvor kadetterne indledningsvist boede i den østlige fløj og fik undervisning her i hovedbygningen. Og selvom
skolen i en årrække ikke har fungeret som kostskole, har jeg kunnet konstatere, at skolen til
det sidste er blevet anvendt i næsten alle døgnets 24 timer - samt i ferier. Det har ofte været
sent, inden den sidste kadet har lukket skolen
efter en lang dag. Skolen har på den baggrund
favnet mere end blot det at være skole; den har
samtidig udgjort rammen for et godt studieliv
og ikke mindst træningsmiljø.
Noget andet, som har været helt specielt for
skolen her på Nyholm, er selvfølgelig vores ikoniske aula med Danmarks største kalkmaleri.

Aulaen har igennem tiderne dannet helt fantastiske og festlige rammer for udnævnelser,
kadetbal, fester, eksamener, mønstringer og
meget, meget mere. Jeg tror, at vi er mange,
som i en rum tid vil have et billede af aulaen her
gemt på nethinden.
Sidst, men ikke mindst har skolens placering
på Nyholm selvfølgelig haft en direkte relation til
flådens historie. I slutningen af 1600-tallet blev
”flådens leje” etableret, da flåden skulle flytte
ud fra det indre København. Siden den dato har
Holmen - herunder Nyholm - haft en helt central rolle i flådens historie.
Men i takt med at flåden flyttede ud fra Holmen,
var det en uundgåelig konsekvens, at skolens
placering på Nyholm kom i fokus. Der var ikke
længere den pulserende maritime flådeaktivitet
på Holmen, som netop skabte den røde tråd
mellem skole og flådefartøjer. Vi har på den
baggrund - et eller andet sted - været forberedt
på at skulle flytte skolen endnu en gang.
Med det seneste forsvarsforlig blev beslutningen truffet, og vi har nu pakket køjesækken
med vores minder og vores traditioner – vi skal
igen videre.
Hvis vi sætter flytningen fra Nyholm til Svanemøllens Kaserne i et historisk perspektiv, så har
opgaven faktisk været overkommelig - selvom
der også har været udfordringer, men det har
for SØVÆRN og SØFART | 11
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SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
Fredag den 13. april 2018 blev flaget ved Søværnets Officersskole på
Holmen fløjtet ned for sidste gang. (Foto: Emma Kirketerp)

alle flytninger. Skolen er flyttet op til flere gange
tidligere, men det er nok selve oprettelsen af
Søkadetkompaniet i 1701, som måske er det
bedste eksempel på, at der ikke nødvendigvis
skal gå lang tid fra en beslutning er taget, til den
bringes til udførelse og bliver implementeret.
Hvis vi skruer tiden lidt tilbage, så forholdt det
sig sådan, at Admiralitetets præsident, generaladmiral Ulrich Christian Gyldenløve den 26.
januar 1701 indgav en forestilling til Kongen
- Frederik den 4 - om oprettelsen af Søkadetkompagniet.
Blot en måned senere - den 26. februar 1701
- approberede Kongen Gyldenløves indstilling,
idet man samtidig udbad sig et forslag til en
kommende chef og uniform for kompagniet. To
måneder senere - den 26. april 1701 - godkendte Kongen dels den nye chef - kommandør
Christian Thomsen Sehested - dels en grå uniform med rødt for og messingknapper. Den 9.
august 1701 blev sø-akademiet indviet.
I løbet af 6½ måned havde søværnet/flåden
fået en officersskole, en chef og tilmed en uniform. Det var ikke så ringe endda. Men en af
årsagerne til, at det lykkedes, var måske, at det
var før FIIN, Captia og Demars m.v. Så selvfølgelig kunne vi også nå flytningen af SOS på 2½
måned. Vi skulle naturligvis blot - netop med
baggrund i historien – midlertidigt adoptere lidt
kortere kommandoveje, skyde et par genveje
og lukke vores Outlook.
Jeg fik i denne uge meldingen ”Alt er klar til
undervisning i vores nye domicil på Svanemøl-

lens Kaserne”. Vi går derfor i ”manøvrerulle”
mandag den 16. april kl. 0830. Som det hører
sig til ved sådanne lejligheder, har vi naturligvis
meddelt vores ankomst derhen, at Søværnets
Officersskole inkl. Tambur marcherer ind på
Svanemøllens Kaserne kl. 1000, og vi skal nok
sørge for, at ingen er i tvivl om, at Søværnet
er ankommet til den gamle Ingeniørkaserne på
Østerbro.
Mange ting har naturligvis ændret sig i de sidste
317 år af skolens historie. Men skolen er og forbliver fortsat – uanset geografi - en institution,
der synligt bærer en stærk kultur. En kultur, der
har rod i skibe og deres element, faglig stolthed
udtrykt i professionalisme, socialt samvær med
deraf afledt forståelse, accept, respekt og tillid.
Et fælles ”Command Aim”, hvor alle er alles ansvar, og hvor hver enkelt tæller, også når det
virkeligt gælder. Det er det, som gør skolen og
tjenesten i søværnet noget helt specielt.
Da jeg tiltrådte som chef for skolen den 1.
november 2017, fortalte jeg kadetterne, at de
kunne glæde sig rigtig meget til at komme ud
at gøre tjeneste i ”det virkelige søværn” - på søværnets skibe. Det er en helt speciel tjeneste,
hvor en professionel tilgang, traditioner, teamwork og kammeratskab forenes på bedste vis.
Jeg fremhævede samtidig det, som jeg kalder
”skibets puls”.
Mange her i dag vil vide, at skibets puls er
kendetegnet ved den rytme, der er i skibet,
når besætningens rutiner ”kører”, og når hele
besætningen samarbejder som et team med
fokus på skibets opgave eller command aim.

Skibets puls genereres dermed af besætningen
- ikke af skibet. Eller med andre ord - ingen
besætning, ingen puls.
Om lidt lukker vi ”officielt” Søværnets Officersskole på Nyholm - og skolens puls på Nyholm
vil ebbe ud. Men på mandag vil Søværnets Officersskoles 317 års gamle puls - som i øvrigt er
verdens ældste puls for søofficersskoler - begynde at banke i vores nye skole på Svanemøllens Kaserne. Det ser vi frem til. Vores sømilitære DNA ligger ikke begravet i disse bygninger,
men ligger i vores samlede historie - en historie
vi kan være stolte af.
Indvielsen af vores nye skole vil blive gennemført den 14. juni 2018. Til den tid har vi fået
pakket det sidste ud og fået sat lidt mere maritimt præg på skolen. Vi gennemfører samme
dag en udnævnelsesparade, og de, som har
lyst til at komme og se skolen den 14. juni, skal
være velkomne.
Jeg vil som afslutning gøre mig til talsmand for
såvel gamle som nuværende kadetter på skolen og takke for den ballast, som skolen i sin tid
på Nyholm har givet mange søofficerer i form af
god uddannelse og træning.
En æra på Nyholm er slut - og det kan bl.a.
udtrykkes ved de to første linjer af Kim Larsens
sang ”Om lidt”: ”Om lidt bliver her stille. Om lidt
er det forbi.”.
Jeg vil gerne bede jer om at følge med ud på
plænen, hvor vi på traditionel maritim vis vil fløjte flaget ned for sidste gang på Nyholm.
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TEMA
Afdelingsformand for Skagen Marineforening Per Sloth
(tv.) og forstander for Martec Skagen Anders Christian
Toft Andersen har sat en retvisende kurs for et fortsat
godt samarbejde. (Foto: Frede Svendsen)

Når de besøgende ankommer til Martec Skagen, tidligere kendt som Skagen Skipperskole, møder
de som noget af det første en væg, hvor navnene på skolens mange sponsorer er nævnt. At Skagen
Marineforening er med på listen, er ikke en tilfældighed. Skagen Marineforening og Martec Skagen
har gennem mange år haft et godt og tæt samarbejde. Samarbejdet betyder blandt andet, at medlemmer fra Marineforeningen er faste deltagere ved de årlige dimissionsfester, hvor de medbringer
en række dimissionsgaver til de studerende. For at fortælle en retvisende historie om Danmarks
eneste skipperskole har vi i dette tema allieret os med forstander Anders Christian Toft Andersen,
der her beskriver historikken og de nuværende forhold på Martec Skagen.
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Martec Skagen er hele Nordens skipperskole
SØFARTSSTUDERENDE FRA DE FEM
NORDISKE LANDE FREKVENTERER
SKIPPERSKOLEN PÅ JYLLANDS TOP.
To gange om året er der dimission på Martec
Skagen. På de høje stole sidder nyuddannede
kyst- og sætteskippere, fiskeskippere af 1. og
3. grad og skibsførere. På de lave stole sidder
pårørende og gæster, hvoriblandt der altid er
medlemmer af Skagens Marineforening at finde. Således indleder forstander Anders C. T.
Toft sin beretning om den traditionsrige skole
i Skagen. Men han indleder med lidt historie
og fakta.
SKIPPERSKOLE I SNART 100 ÅR
Der har været skipperskole i Skagen siden
1921, altså snart i 100 år. Skolen har haft til
huse forskellige steder i Skagen, og siden 2011
har adressen heddet Kuttervej 13 i skolens nye
domicil.
Med Kuttervej 13 begyndte en ny æra for skolen. Den nye skole er opført til det formål at
være navigations- og skipperskole, hvilket ikke
har været tilfældet før. Det var nødvendigt med
et nyt skolebyggeri, da kravene til blandt andet
brug af simulatorer i undervisningen ikke lod
sig gennemføre på den gamle adresse. Udviklingen mod betydeligt færre skoler medførte
også flere studerende, og ikke mindst skolens
tilladelse til også at uddanne skibsførere har
nødvendiggjort en ny og større skole.
I 2017 blev Skagen Skipperskole fusioneret
med Martec i Frederikshavn, og vi hedder nu
Martec Skagen. Det samlede Martec er det
eneste sted i Danmark, hvor det er muligt at
uddanne sig til alle stillinger om bord på skibe,
hvilket i den grad sætter Nordjylland på danmarkskortet for maritime uddannelser.
MARTEC RÅDER OVER 3 LOKATIONER
SAMT SKOLESKIBET ”DANMARK”
• Martec Kragholmen:
Skibsassistentuddannelsen og
kursusvirksomhed
• Martec Hånbækvej:
Maskinmester- og maskinistuddannelser
• Martec Skagen:
Navigations- og skipperuddannelser
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Totaktmotoren ”Lille Skagen” var op gennem 1920’erne synonym med fiskeriet fra den nordjyske fiskerby.
Denne model er en 15/18 hk-motor med 1 cylinder. Motorerne blev fortrinsvis brugt af fartøjer, der drev
fiskeri med rusetejner, garn, kroge, snurrevod og bundgarn. En lidt speciel anvendelse af ”Lille Skagen” var
i Østgrønland, hvor et eksemplar drev nødgeneratoren på Siriuspatruljens base.

Martec Skagen har ca. 100 årsstuderende. Vi
har optag 2 gange årligt i juli og i januar. De
studerende er fordelt på 5 semestre, hvor et
semester er et halvt år.
• 1. semester er kystskippere og fiskeskippere
af 3. grad
• 2.-3. semester er sætteskippere og fiskeskippere af 1 grad
• 4.-5. semester er skibsførere.
GRUNDUDDANNELSE
FRA SØFART ELLER FISKERI
Alle, der vil starte på uddannelserne, skal have
en grunduddannelse fra søfart eller fiskeri og
skal desuden have erhvervet sejltid i relevante
skibe, inden man kan starte på skolen. Er sejltiden fra handelsskibe, starter man på uddannelse til kystskipper, og er sejltiden fra fiskeriet,
starter man på uddannelse til fiskeskipper af
3. grad.
Alle starter på 1. semester og kan derfra fortsætte på de øvrige uddannelser. En del stopper efter 1. semester og tager arbejde som for
eksempel kystskipper, men vender dog tilbage
til skolen senere for at bygge oven på uddannelsen.
Danmark og ikke mindst Nordjylland er afhængige af veluddannede søfolk, der skal holde liv i

ikke bare et hæderkronet, men også særdeles
værdifuldt erhverv. Den maritime sektor har
stor betydning for hele Danmarks økonomi og
Nordjyllands i særdeleshed.
VÆLG SØFART SOM ERHVERV
For at kunne uddanne kommende søfolk, hvilket for Martec Skagens vedkommende er navigatører og skippere, skal vi have unge mennesker til at vælge søfart som erhverv. Søfart
er som alle andre erhverv i skarp konkurrence
om de unge. Søfart er desuden et erhverv, som
mange ikke kender til, og som der i værste fald
også eksisterer en del fordomme omkring.
OPBAKNING FRA SKAGEN MARINEFORENING
Vi er derfor utroligt taknemmelige for den opbakning, vi altid har fået fra Skagen Marineforening. Marineforeningen stiller altid op til
dimissioner og andre arrangementer. Medlemmerne møder op, og der er altid fine præmier til
de studerende fra Marineforeningen, hvilket er
med til at festligøre og fejre de, som er færdige
med deres uddannelse.
Vi er meget bevidste om Marineforeningernes
store oplysningsarbejde. Jeg er meget bevidst
om, at de mange lokale afdelinger er med til at

TEMA

Studerende under sejlads i fullmissionsimulatoren.

Studerende og gæster ved dimission.

Stemningsbillede fra 1. sal på Martec Skagen.

Masser af aktive studerende i klasserum 0.

sætte det maritime erhverv på en positiv dagsorden. Den spredning af
viden om et hæderkronet erhverv, der udgår fra foreningerne og det enkelte medlem og videre ud til alle de mennesker, den enkelte er i berøring
med, er af største værdi for søfartserhvervet, som alt for mange har alt
for lidt viden om.
MANGE SPÆNDENDE JOB
Den maritime verden kan i dag tilbyde rigtig mange og spændende job
og karriereforløb. Der er i dag meget gode muligheder for et særdeles attraktivt arbejdsliv både i handelsflåden og i fiskeriet. Muligheden for korte udmønstringer gennem én-til-én-ordninger gør, at dette
sagtens kan kombineres med et fornuftigt familieliv.
Også i land er der gode muligheder for en attraktiv karriere. Søfolk er
en eftertragtet vare i mange maritime landjob, hvor man er meget opmærksom på nødvendigheden af erfaring fra søen og ikke mindst på de
kompetencer, man optjener til søs.
Se mere om Martec på www.martec.dk og www.skipperskolen.dk
(Foto: Frede Svendsen og Martec Skagen)

Studerende modtager radioundervisning ved radiosimulatorerne i radiorummet, der også huser 3 rigtige radiostationer.
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Landsskyttestævnets værter
vandt holdpokalen – igen
19 AF DANMARKS MARINEFORENINGS
21 SKYTTELAV STILLEDE MED 156
SKYTTER TIL ÅRETS LANDSSKYTTESTÆVNE I NYBORG.
Det var de regerende holdskyttemestre og deres kolleger fra Nyborg Marineforenings Skyttelav, der i weekenden 17. til 18. marts havde
det praktiske ansvar for såvel de sociale som
de faglige arrangementer i forbindelse med
Landsskyttestævnet 2018.
Ifølge skytteudvalgsformand Pierre Jensen
løste fynboerne opgaven til alles tilfredshed.
– Skydningen blev afviklet på Nyborg Skytteforenings baner, mens kammeratskabsaftenen
og søndagsfrokosten med præmieuddelingen
blev afholdt i et til lejligheden opstillet telt ved
marinehuset på Nyborg Havn, siger Pierre Jensen. Han oplyser også, at selv om marts er en
forårsmåned, havde Kong Vinter ikke sluppet
sit tag i vejrrummet over Nyborg. En isnende
kulde i teltet blev dog holdt på afstand af nogle
velfungerende varmekanoner.

Nyborg Marineforenings Skyttelavsformand Jørn Ladegaard slutter Landskyttestævnet 2018 med at sige
tak til deltagerne for en fair konkurrence. Tv. skytteudvalgskasserer Gunnar Kristensen.

BORGMESTER VISIT
Under konkurrenceskydningen på skytteforeningens baner fik deltagerne besøg af Nyborg
Kommunes borgmester, major Kenneth Muhs.
Med sin militære baggrund kunne han glæde
sig over de relativt gode skydninger.
NY LANDSKYTTE
Mens Jørn Mortensen fra Ebeltoft Marineforenings Skyttelav blev veteranlandsskytte som
flere gange tidligere, og Nyborg Marineforenings Skyttelav for 6. gang i streg vandt holdpokalen og dermed sikrede sig den gamle pokal som ejendom, fik skytterne ny landsskytte.
Det er Carl Kr. Nielsen fra Hanstholm/Thisted
Marineforenings Skyttelav, der efter stævnet er
regerende landsskytte 2018.

Landsskytte 2018 Carl Kr. Nielsen (tv.) og veteranskytte 2018 Jørn Mortensen modtager deres mesterskabspokaler af skytteudvalgsformand Pierre Jensen.

Resultater ved Landsskyttestævnet 2018
•
•
•
•
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Landsskytte:
Veteranskytte:
Holdpokal:
Fremgangspokal:

Carl Kr. Nielsen
Jørn Mortensen
Nyborg Marineforenings Skyttelav.
Kongens Lyngby Marineforenings Skyttelav.

Hundested Marineforening
runder i god gænge de 100 år
7. APRIL 1918: DANMARKS
MARINEFORENINGS LOKALAFDELING
NR. 21 STIFTES I FREDERIKSVÆRK.
I foråret 1918 ser tre lokalafdelinger i Danmarks Marineforening dagens lys. Skælskør i
februar, Frederiksværk i april og Frederikssund
i maj. Afdelingen i Frederiksværk har allerede
fra starten de fleste medlemmer bosat i Hundested, der med en driftig fiskerihavn anlagt i
1862 har mange søfarende boende i byen. Andelen af medlemmer fra Hundested bliver hen
over 1920’erne og 1930’erne øget så markant,
at Danmarks Marineforenings hovedbestyrelse
(i dag landsbestyrelse) den 13. januar 1937 giver tilladelse til, at afdelingen ændrer navn fra
Marineforeningen for Frederiksværk og Omegn
til Marineforeningen for Hundested og Omegn.
I 1944 bryder en del frederiksværkere så ud
af Hundested Marineforening og danner deres
egen afdeling i Frederiksværk.
RECEPTION OG FESTMIDDAG
På stiftelsesdagen ankom omkring 120 personer til en overdådig jubilæumsbuffet og reception i afdelingens flotte og pompøse marinehus
på havnen i Hundested. Gæsterne omfattede
ud over afdelingens egne medlemmer med ledsagere en række medlemskolleger fra såvel distrikt II/Nordsjælland, distrikt I/Storkøbenhavn,
Grønland og Bornholm samt landsbestyrelsen
repræsenteret af landsnæstformand Søren
Konradsen, landssekretær Birger Tykskov og
distriktsformand Palle Pedersen.
Aftenens festmiddag var forlagt til Hundested
Kro, hvor de festklædte deltagere ifølge Hans
Jørgen Hansen havde en rigtig god aften med
festmenu, dans til 4-mandsbandet ”Miami” og
afsluttende med natsuppe.
STOR OG DRIFTIG AFDELING
Afdelingsformand Jens Peter Hyldborg kunne
i sin velkomsttale glæde sig over afdelingens
gode tilstand.
– Dette er dagen, hvor Hundested Marineforening opstod heroppe i dette område. Vi har
haft mange bosætninger, inden vi i 1996 flyt-

Afdelingsformand for Hundested Marineforening, Jens Peter Hyldborg (nr. 2 fh.) med jubilæumsgaven fra
Danmarks Marineforening. Fv. ses landssekretær Birger Tykskov, landsnæstformand Søren Konradsen,
Jens Peter Hyldborg og distriktsformand Palle Pedersen.

tede ind i disse lokaler efter en gennemgribende ombygning. Der er sket meget i de år, men
sammenholdet fejler bestemt ikke noget, lød
det fra en stolt afdelingsformand.
Og med 240 medlemmer og eget hus - dog på
lejet havneareal - har afdelingen god grund til
at holde flaget højt over den nordsjællandske
afdeling.
Landsnæstformand Søren Konradsen kom i sin
tale omkring afdelingens 100 års historik med
opstart i Frederiksværk.
– I har sammen med især Frederiksværk-afdelingen medlemsmæssigt nydt godt af i sin tid
Arresødallejrens og senere Auderødlejrens rigtig mange faste tjenestegørende fra Søværnet
og de store indkaldelsesårgange til Søværnet
gennem årene, sagde Søren Konradsen, Han
konstaterede også, at lukningen af færgeruten
Grenaa-Hundested og Søværnets Grundskole i
Auderød ikke har ramt afdelingen væsentligt.
– I har evnet at holde niveau og holde sammen, og det er i særdeleshed prisværdigt, sagde landsnæstformanden, inden han på vegne
af Danmarks Marineforening overdrog en af de
populære fregatlamper fra fregatten JYLLAND
til afdelingsformand Jens Peter Hyldborg

Landsnæstformand Søren Konradsen (tv) overdrager Danmarks Marineforenings 100 års-jubilæumsgave til Hundested Marineforenings afdelingsformand Jens Peter Hyldborg.

De 120 receptionsgæster fyldte godt op på begge
etager i Marinehuset i Hundested.
(Foto: Hans Jørgen Hansen.)
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FOTOKLUMME

Søndag den 11. marts kunne distriktsformand Henrik Marrill Christiansen byde 29 medlemmer fra de 8 afdelinger i distrikt 4/Sydsjælland og Øerne velkommen til
distriktsmøde i Stege. Med Niels Kristian Rasmussen som dirigent kom afdelingsformændene på skift godt rundt i krogende under beretningen om den daglige
drift i lokalafdelingerne. Henrik Marrill Christiansen fik med applaus forlænget sit formandsmandat frem til 2021. Distriktsformandssuppleant blev Niels Kristian
Rasmussen fra Køge Marineforening. Nærværende tidsskrifts redaktør gav på bagkandt af mødet en uddybende information om Danmarks Marineforenings beslutning om gennem deltagelse i større messe- og udstillingsarrangementer at øge presset på medlemsoptaget i organisationen. Afdelingsformand i Vordingborg
Marineforening Jes Hansen har her fanget deltagerne i pausen mellem det faglige møde og det sociale islæt skafningen.

Det var kun Fredericia Marineforening, der ikke var repræsenteret, da 16 medlemmer fra 10 af de 11 afdelinger i distrikt 9/Syd- og Sønderjylland lørdag den 24.
marts mødte frem til forårsdistriktsmødet i marinestuen i Kolding. Det oplyser distriktsformand Per Dichmann Hansen. Meldingerne fra de enkelte afdelinger
viste, at der er god gænge i alle distriktets afdelinger. Landssekretær Birger Tykskov deltog i mødet for at give en retvisende information og status omkring etablering og opstart på det nyindkøbte Edb-anlæg på Landskontoret, samt Danmarks Marineforenings nye messe- og udstillings strategi. Her er mødedeltagerne
fotograferet foran Kolding Marineforenings smukke marinehus på havnen i den sydøstjyske havneby.

På distrikt 12/Nordjyllands distriktsmøde i Skagen den 10. marts 2018 gav distriktsformand Charley Frank Pedersen en uddybende orientering om Danmarks
Marineforenings nye Edb-system samt betydningen af den nye persondataforordning. Afdelingsnæstformand i Frederikshavn Marineforening Torben Madsen
begrundede under indlæggende fra lokalafdelingerne, sin beslutning om at træde ud af den i 2016 nedsatte strukturarbejdsgruppe. Her er deltagerne foreviget i
forårsskarp solskinsvejr foran marinehuset i Skagen.
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FOTOKLUMME

Korsør ProduktionsHøjskole ´s Værfts projekt ”kanonjolle” er efterhånden ved at tage form. Kølen til
den 15 meter lange kanonjolle ”Corsør” blev strakt
i april 2016. På de to år har skroget dagligt udviklet
sig til det, der ses på ovenstående foto. Det er lærlinge og elever fra Korsør ProduktionsHøjskole, der
under ledelse af værftsleder Christian Dyrløv og assistent Kristian Jakobsen i et inkluderet arbejdsfællesskab, har skabt det flotte arbejde. Efter planen
skal ”Corsør” søsættes i foråret 2019. Men allerede
den 25. august 2018 bliver det ufærdige skrog rullet
ud af værftet for at give plads til borde og bænke
samt lyttende gæster ved det kommende Maritim
Folkemøde Korsør, som finder sted for første gang.
På vue fotoet ses skroget i sin nuværende form. På
det andet foto er Tobias Olsen i gang med at slå pullerten ned gennem lønningen ved bagbordside af
kanondækket. (Foto: Korsør ProduktionsHøjskole)
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Det får du hos GF
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

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

SENDEMANDSMØDE 2018

Velkomponeret sendemandsmøde
SELV ET LIDT USTABILT FORÅRSVEJR
ARTEDE SIG PÅ BEDSTE VIS, DA DANMARKS
MARINEFORENING MED KØGE MARINEFORENING SOM VÆRT AFHOLDT SENDEMANDSMØDEARRANGEMENT NUMMER 106.
Vanen tro var det den politiske ledelse på rådhuset, der lagde rum til sendemandsmødets
første sociale arrangement. Således også i år
hvor 1. viceborgmester i Køge Kommune Bent
Sten Andersen og Ulla Madsen fra borgmestersekretariatet var vært ved modtagelsen af
landsbestyrelsen med ledsagere samt medlemmer af Køge Marineforenings bestyrelse
ligeledes med ledsagere store bededag kl.
1400. I sin velkomsttale gav viceborgmesteren
en kort status over Køge Kommunes historie,
udvikling og fremtidsplaner. Han kom også ind
på det gode samarbejde med Køge Marineforening og sagde blandt andet:
– Det, der kendetegner Marineforeningen i
Køge og jer alle sammen, tror jeg, er de værdier, som I har båret med jer fra jeres tjeneste
i Søværnet. Der er altid styr på tingene. Der
bliver holdt på formerne, men altid på en rar
og uhøjtidelig måde. Det er gennem sådan et
fællesskab, at vores fælles historie i Køge bliver
fortalt og husket, blandt andet ved den årlige
kranselægning den 1. juli ved monumentet over
Slaget i Køge Bugt, som står på havnepladsen.
I en tid hvor udviklingen buldrer derudaf, er det
vigtigt, at vi har fællesskaber, som husker at
mindes vores fælles historie, lød det fra Bent
Sten Andersen.
Landsformand Jens Ole Løje Jensen takkede
viceborgmesteren for de pæne ord og slog i sin
tale fast, at med de to store søhelte Niels Juel
og Iver Huitfeldts kampe i Køge Bugt, er der en
god maritim historie at fortælle.
– Og jeg ved, at det ligger Køge Marineforening
meget på sinde at fortælle denne historie og
synliggøre den ved foredrag og kranselægninger med mere. Ligesom Køge Marineforening
sammen med byen er meget aktiv, når der er
besøg af jeres adoptionsskib, som nu er Flådens største og nyeste enhed, nemlig fregatten
NIELS JUEL, sagde Jens Ole Løje Jensen, inden han overrakte Danmarks Marineforenings
våbenskjold til 1. viceborgmesteren.

Afdelingsformand for Køge Marineforening, John Engskov (tv), lægger sammen med landsformand Jens
Ole Løje Jensen krans ved monumentet over Slaget i Køge Bugt 1677 og 1710.

1. viceborgmester Bent Sten Andersen med det synlige bevis på, at Danmarks Marineforening afholdt
deres sendemandsmøde 2018 i Køge. Fv. Henrik Marrill Christiansen, Jens Ole Løje Jensen, Ulla Madsen
og yderst th. John Engskov.

Der var fyldt godt op ved bordene under kammeratskabsaftenen.

Distriktsformand Henrik Marrill Christiansen,
distrikt 4/Sydsjælland og Øerne, kunne som

sidste taler bekræfte det gode samarbejde mellem Køge Marineforening og Køge Kommune.
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Søværnets Tamburkorps i spidsen for de 15 flaggaster og resten af marchdeltagerne ved paraden gennem bymidten i Køge.

Danmarks Marineforenings æresmedlem nummer 46 Ole Julsrud har netop modtaget diplom
og æresmedlemsemblem af æresmedlem nummer 45, landsformand Jens Ole Løje Jensen.

Orlogskaptajn Michael Kristensen (th) modtog på
vegne af Struer Marineforening fremdriftsskruen
2017 af sin tidligere kollega, landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen.

2017 ET GODT ÅR FOR
DANMARKS MARINEFORENING
Landsformand Jens Ole Løje Jensen gennemgik under den politiske del af sendemandsmødet et kort, men retvisende og fyldestgørende
uddrag af årsberetningen 2017. Med en velfungerende PowerPoint-præsentation som visuel
opbakning gennemgik han Marineforeningens
overordnede indsats og samarbejder gennem
2017. Inden han gennemgik de særlige og almene forhold og begivenheder gennem året,
slog han fast, at Danmarks Marineforening står
vagt om dansk forsvar, politi og beredskab:
– Og vi står også vagt om vores vigtige søfarts- og fiskerierhverv, der udgør grundlaget
for Danmark som en søfartsnation. Marineforeningen er politisk uafhængig, men forsvarspositiv, og som sådan bidrager vi til udbredelsen
af kendskabet til samfundets maritime dele,
Søværn og Marinehjemmeværn såvel som
Handels- og Fiskeriflåderne og andre maritime
erhverv, sagde Jens Ole Løje Jensen blandt
andet.
Danmarks Marineforenings virksomhed hen
over 2017 har hele vejen rundt været præget af
en række positive samarbejder med de mange
foreninger og organisationer, der udgør sfæren
omkring Marineforeningen. Selv om medlemstallet er under pres, kunne landsformanden i
årsberetningen også glæde sig over, at tilgangen af nye medlemmer i 2017 var på 585 personer.
– At Marineforeningen kan tiltrække rundt 600
medlemmer årligt viser, at foreningen efter 105
års eksistens stadig appellerer til danske borgere med maritim baggrund eller interesse.

mod et budgetteret underskud på kr. 40.000
og dermed et positivt spring på kr. 158.695
viser, at der stadig er fokus på omkostningerne.

Med et 100 års-jubilæum som et godt argument lykkedes det afdelingsformand Per Sloth
fra Skagen Marineforening at få overbevist
de fleste af sendemændene om, at det skal
være byen og Marineforeningen på den jyske
nordspids, der til den tid skal stå for det store
arrangement.

GODKENDT ØKONOMI
Landskasserer Flemming Heden Knudsen fik
på samme vis, som landsformanden fik for den
politiske beretning, applaus for den økonomiske beretning. Et driftsoverskud på kr. 118.695
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GENVALG
Landsformand Jens Ole Løje Jensen, Brøndby,
og landssekretær Birger Tykskov, Frederikssund, fik fornyet deres mandat til 2021. Der
var også revisorgenvalg for en ny etårsperiode
til Kurt Kaysen og Torben Tranberg Jensen,
begge Svendborg, samt revisorsuppleant Ida
Nørgaard, Odense.
DANMARKS MARINEFORENINGS
ÆRESMEDLEM NUMMER 46
Tidligere afdelingsformand i Assens Marineforening, tidligere distriktsformand og landsbestyrelsesmedlem for distrikt 7/Fyn samt
tidligere medlem af Danmarks Marineforenings
forretningsudvalg Ole Julsrud blev under sendemandsmødet optaget i den eksklusive kreds
af personer, der siden 1913 er blevet udnævnt
til æresmedlem i Marineforeningen. Den fortjente hæder sker på baggrund af Ole Julsruds
mangeårige lokale, regionale og landsdækkende indsats til gavn for landets store støtteorganisation for dansk Søværn og søfart.
FREMDRIFTSSKRUEN TIL VESTJYLLAND
For andet år i streg kunne sendemandsdelegationen fra Struer Marineforening modtage
Fremdriftsskruen for nettooptagelse af medlemmer, der er eller har været tjenestegørende
under orlogsflaget.
KAMPVALG OM VÆRTSKAB
Den positive synliggørelse af lokalafdelingerne under de årlige sendemandsmøder har
stor bevågenhed blandt Danmarks Marineforenings 75 lokalafdelinger. Således ønskede
både Ærøskøbing Marineforening og Skagen
Marineforening at håndtere værtskabet i 2021.

De sociale elementer
var på plads
Store bededags aften deltog godt 200 sendemænd og ledsagere i en god og hyggelig
kammeratskabsaften. Festen var forlagt til en
af de lokale skoler, hvor en pyntet gymnastiksal
med indbygget scene dannede ramme om forplejning med indlagt musisk underholdning af
husbandet Kuling fra Øst.
Med Karen Richardt som en veloplagt og god
fortæller fik det indlagte event for de ledsagende damer lørdag en særdeles god modtagelse
af deltagerne. Ifølge flere tilfredse kilder var turen rundt i den centrale bymidte garneret med
forplejning i marinehuset og afsluttende besøg
i Køge Miniby en stor succes.
Også festmiddagen lørdag aften med omkring
150 deltagere på Hotel Comwell Køge Strand i
lokalet, der tidligere på dagen dannede ramme
om den faglige del af sendemandsmødet, kom
godt fra land. Ifølge redaktionens research var
der fra alle sider kun flotte anmeldelser af såvel
forplejning som service, underholdning og det
musikalske set-up.
Såvel fredag som lørdag og søndag var marinestuen bemandet. Barmandskabet beværtede med professionel hånd de mange sendemandsmødedeltagere, der med ledsagere
rundede marinehuset.

Redaktør Leif Mortensen laver overenskomstaftale mellem damerne og herrerne under sendemandsmiddagen på Hotel Comwell Køge Strand.
(Foto: Jerry Katz, Jim Mollerup, Søren Konradsen)

Fakta og noter fra sendemandsmødet 2018 i Køge:
• Årsberetning 2017 kan læses på sitet marineforeningen.dk/organisation/sendemandsmøder
• Referatet fra sendemandsmødet 2018 lægges snarest op samme sted.
• 54 af Danmarks Marineforenings 75 afdelinger deltog med i alt 159 sendemænd.
• I alt deltog 200 medlemmer i årets sendemandsmøde.
• Kurt Flatau blev valgt som dirigent.
• Blandt de 200 deltagere var 5 af de nuværende 7 æresmedlemmer af Danmarks Marineforening. Det var Jens Ole Løje
Jensen, Ib Ketler, Elo Henriksen, Kurt Flatau og Edward Jelen.
• Fremdriftsskruen 2017 for størst nettotilgang af medlemmer, der er eller har været tjenestegørende under orlogsflaget,
blev for andet år i træk tildelt Struer Marineforening.
• Afdelingsformand Charley Frank Pedersen overdrog sendemandsmødepokalen til afdelingsformanden for Køge Marineforening, John Engskov. Efterfølgende modtog Aalborg Marineforening erindringsbægeret for sendemandsmødet 2017.
• Der blev afsendt telegrammer til Hendes Majestæt Dronningen, Danmarks Marineforenings æresformand, H
ans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, chefen for Marinestaben og chefen for Marinehjemmeværnet.
• Sendemandsmødet 2019 afholdes i Randers. I 2020 skal sendemændene til Svendborg, mens sendemandsmødet i 2021
forlægges til Skagen. I 2022 har marineforeningerne i såvel Horsens som Esbjerg et ønske om at afholde arrangementet.
• Kammerherre, oberst Flemming Rytter, formand for Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, deltog sammen
med Georg Ferdinandsen, vicepræsident Øst, De Danske Forsvarsbroderselskaber, som eksterne gæster.
• På talerstolen var: John Engskov, Jens Ole Løje Jensen, Kurt Flatau, Ole Julsrud, Flemming Heden Knudsen, Lars
Gjættermann, Leif Mortensen, Jan Ruddy Christensen, Per Sloth, Birger Tykskov, Hans Jørgen Westermann, Kurt Verner,
Rasmus Lohse, Keld Christensen, Martin Thiris, John Koudal, Niels Arne Hansen og Flemming Rytter.
• Tidligere afdelings- og distriktsformand samt medlem af Danmarks Marineforenings Forretningsudvalg Ole Julsrud,
Assens, blev under sendemandsmødet udnævnt til æresmedlem af Danmarks Marineforening.
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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,
Bornholm, Godthåb

overnatninger på Hotel Ærø i Marstal, hvor mad
og hygge var i særklasse. Der var også tid til et
besøg hos Riise Bryggeri samt en bustur rundt
på øen, oplyses det.
Medlemmer fra de to Marineforeningsafdelinger i Ærøskøbing og Marstal optrådte under
besøget som frokostværter, by guider og gode
værtskollegaer. – Tusinde tak til de to Marineforeninger for deres gæstfrihed. I var med til
at gøre vores tur til noget helt særligt, lyder
det fra Kim von Wowern. Såvel Marstal som
Ærøskøbing modtog som tak for godt værtskab
Brøndby Marineforenings plakette.
Udflugtstilrettelæggerne var bestyrelsesmedlemmerne Søren Andersen og Erik Tofte.
KØBENHAVN

Afdelingsnæstformand Kim von Wowern fortæller, at titlen Årets Mariner i år skulle deles
ud på flere skuldre. – Vi udnævnte nemlig vore
dygtige mast byggere Max Rank, Ole Præst,
Steffen Pedersen, Ole Fussing, Finn Knudsen
og Flemming Jørgensen. De er hovedansvarlig
for, at vi har fået sådant et enestående resultat,
lyder det fra Kim von Wowern, der samstemmende med Carsten Sørensen også oplyser, at
44 medlemmer og ledsagere har haft en tre
dags udflugt til Ærø. – En fantastisk tur med to
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Under generalforsamlingen i februar udnævnte afdelingsformand Leif Larsen Per Vilstrup
til Årets Mariner, motiveret med et rigtig godt
kammeratskab, stor hjælpsomhed og ivrig
ajourføring af facebookgruppen. Mogens Larsen valgtes til banjemester og til hans hidtidige
suppleantplads blev Frank Petersen valgt. Andre valg var genvalg.
Et par dage før deadline til denne rubrik i MTUD
fik afdelingen besøg af oberst Lenni Fredskov,
der kunne fortælle yderst interessant om russisk tankegang, som har lærte meget om i sin
tid som militærattaché ved Den danske Ambassade i Moskva. Fredskov er chef for HVJ
Landsdelsregion Øst. Han understregede bl.a.,
at mens vores tankegang i vesten er præget af
demokratiet, er det geopolitik og magtpolitik,
som er fremherskende i Rusland.
ROSKILDE
Kristian M. Pedersen fortæller, at der den 22.
februar var et spændende foredrag i marinestuen af Lis M. Frederiksen der fortalte om sit
liv i Roskilde, tiden til søs, arbejdet i kongehuset og på ambassaden i Washington, USA.

De 44 deltagere på Brøndby Marineforenings udflugt til Ærø ankom til Ærøskøbing om bord på MF
”Skjoldnæs”, der her har passeret Svendborgsundbroen for udadgående.

BRØNDBY
Det omfattede medlemstilbudspalet i Brøndby
Marineforening indeholder også et motions- og
naturelement under navnet Maritim Fastelavnsmarch. På den baggrund mødte 112 deltagere
plus en række hjælpere weekenden medio februar op ved Marinegårdsen for at bevæge sig
ud i naturen omkring Brøndby. Brøndby Strand,
Avedøre Holme og Vestvolden. Ifølge Carsten
Sørensen kunne deltagerne vælge at gå henholdsvis 7, 14 eller 21 km.

Grønnedal. Han begyndte som menig “skruestikarbejder” og endte som kaptajnløjtnant.

Oberst Lenni Fredskov (tv.) holdt foredrag i marinestuen den 12. april og blev takket af København
Marineforenings afdelingsformand Leif Larsen.
(Foto: Erik Staffeldt.)

Henved 50 tilhørere var der 8. marts til afdelingsnæstformand Erik Hansens morsomme
foredrag om sin tjeneste i danske ubåde. Det
skriver Erik Staffeldt. Foredraget var spækket
med anekdoter og fotos. Det første foto var
blankt hav og Erik Hansen spurgte – med et
citat af nylig afdøde tv-vært Piet van Deurs:
Hvad er dette? Svar: neddykket ubåd. Billedet
rummer kernen i ubådens egenskaber. For omverdenen kan den være uset, ukendt og ”ikke
eksisterende” i dage og uger, ja måneder.
Erik Hansen trådte til, da H. K. H. Prins Joachim
meldte forfald på grund af hofsorgen i anledning af H.K.H Prins Henriks død. Det gav straks
Hansen titlen Hans Kongelige Stedfortræder.
Han har været næstformand henved 10 år,
sejlede med DELFINEN, SPÆKHUGGEREN OG
AGDLEQ og havde tjeneste på Flådestation

Den 22. marts var det så Niels Erik Sørensen
der berettede om inspektionsskibet VÆDDEREN´s eksotiske togter til Sydøstasien og
Sydafrika i 1993-1994. Igen var det et godt og
spændende fagligt indslag i marinestuen.
4 medlemmer deltog den 7. april i receptionen
i Hundested Marineforening i anledningen af
afdelingens 100 års fødselsdag.
Lørdagsfrokosterne under tilvirkning af Søren
Nielsen er blevet populær, og trækker efterhånden op til 25 medlemmer ind i stuen hver gang.
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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

HUNDESTED
Som omtalt på tekstsiderne stod den lørdag
den 7. april 2018 på 100 års festivitas i Hundested Marineforening. I alt deltog ca. 200
gæster i frokostreceptionen i Marinehuset og
den efterfølgende aftenfestmiddag på Hundested Kro.
Hans Jørgen Hansen var med hele dagen, og
lavede i den forbindelse en fotoserie, der kan
ses på Hundested Marineforenings site: http://
galleri.hundested-marineforening.dk/#!home

GILLELEJE
Som det fremgår i nærværende tidsskrifts
leder i denne udgave, leder, har Gilleleje Marineforening i samarbejde med tovholdere fra
veterangruppen i Gribskov Kommune etableret
en månedlig veterancafeevent i marinehuset.
Initiativet er blevet godt modtaget af såvel veteranerne som medlemmerne i afdelingen.
HØRSHOLM/RUNGSTED
I Hørsholm/Rungsted Marineforening havde vi
store planer omkring afholdelse af afdelingens
75-års jubilæum. Det skriver afdelings- og
distriktsformand Palle Pedersen, der sender
denne beretning her gengivet i let redigeret
form:
- Vores tanker gik selvfølgelig til Hørsholm
Kommunes to adoptionsskibe, skolefartøjerne
THYRA og SVANEN, som vi gennem årene,
sammen med de skiftende besætninger, har
haft stor glæde af. Vi ville gerne have arrangeret et flådebesøg i Rungsted Havn, for at fejre
vores jubilæum. Havnechefen blev spurgt, og
sagde ja. Kvindelige Mariners Musikkorps blev

Der lyttes til landsnæstformand Søren Konradsens vedkommende tale for 100 års jubilaren Hundested
Marineforening.

FREDERIKSSUND
Lørdag den 5. maj stod den på 100 års jubilæumsfest i Frederikssund Marineforening.
Arrangementet omfattede kranselægning,
march gennem byen, festgudstjeneste med
efterfølgende reception i Kulturhuset Elværket.
Jubilæet omtales mere specifikt i nærværende
tidsskrifts augustudgave.

En mail tikkede ind fra chefen for SVANEN,
kaptajnløjtnant Martin Engelhardt, der fortalte,
at begge sejlkutteres master var tæret og skulle
skiftes snarest, og at bådene således var på
værft over hele sommeren, hvor de elles skulle
have været på eksotisk besøg i Rungsted: hvor
ærgerligt.
Martin Engelhardt, var oprigtig ked af situationen, men var selvfølgelig glad for udsigten
til nye og sikre master, men hvad kunne vi så
gøre? Vi aftalte hurtigt en ny dato for besøget,
men det krævede selvfølgelig, at alle de andre
involverede ville og kunne flytte sig. Dette gik
over al forventning. Så forfra igen: nye aftaler,
ny planlægning og nu skulle vi så også tage
højde for det, måske, kolde sensommervejr.
I mellemtiden ville vi alle gerne beholde den
gode kontakt, vi havde oparbejdet her i første
planlægningsfase, så vi blev enige om en foredragsaften hurtigst muligt.
Martin Engelhard og jeg fandt en kalender, blev
enige om en dato, og gik i gang med at annoncere seancen lokalt. Kokken blev varskoet
til ostemadder og kaffe. Dagen oprandt, som
nævnt med kort varsel, og vi var samlet lige
knap 30 mand. Herligt. Vi var alle enige om, at
selv det umulige nogle gange kan lade sig gøre,
hvis der er vilje og lyst omkring opgaven. Martin gav en fantastisk oplevelse ved at fortælle
om turen til ”over there” og retur, besvarede
spørgsmål, men havde også lidt travlt. I og med
begge skolefartøjer var på værft, var han udlånt
til anden tjeneste, og skulle således påmønstre
DANNEBROG samme aften kl. 2200, hvorfor
han skulle med et tog fra Rungsted Station senest kl. 2100.
Alt blev nået, og alle havde haft en herlig aften.
Vi glæder os allerede til næste gensyn, men
forhåbentlig både med besætning og skibe.
Hermed en stor tak til Martin Engelhardt, slutter indlægget fra Palle Pedersen.

spurgt, og sagde ja. Søværnets Tamburkorps
blev spurgt, og sagde ja.
Nu manglede der så bare det formelle: at Hørsholm Kommunes borgmester, sammen med
Søværnet, skulle få ideen vedr. flådebesøg/
adoptionsbesøg! – Men så ramlede det hele
sammen.
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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
Ud over de månedlige lørdagsfrokoster og pudsedage, afslutter Kalundborg Marineforening
første halvår 2018 med en sommerfest.
Festen pågår ultimo juni, hvorefter der er dømt
sommerferie. – Men det betyder blot, at vi går
i gang med nødvendig indvendigt vedligehold,
der blandt omfatter en gang maling på marinehusets førstesal, fortæller Ole Flemming
Nielsen.

Skyttelav blev Niels Hacke med 184 point. –
Ros til vore kollegaer i Nyborg for et godt arrangement både lørdag og søndag, lyder det
fra Ole Flemming Nielsen.

SKYTTELAVET:
Forårets skydninger sluttede den 5. maj med
fregatskydning. Skyttelavet deltog med 10
skytter ved Landsskyttestævnet i Nyborg.
Bedste skytte fra Kalundborg Marineforenings

SLAGELSE
Under punktet eventuelt på generalforsamlingen i Slagelse Marineforening tildelte afdelingsformand Jørgen Overgaard Hansen to sæt
hædersbevisninger.

Bestyrelsen i Slagelse Marineforening anno 2018 er her fv.: Bestyrelsesmedlem Jens Alfred Jensen,
bestyrelsesmedlem Hans Erik Møller, bestyrelsesmedlem Bent Jensen, kasserer Henrik Faber, sekretær
Steen Wührnfeldt Buchart, bestyrelsesmedlem Jørgen Mejlgård, formand Jørgen Overgaard Hansen, og
næstformand Peter Lotinga.

blev vundet af Michael Eissert fra Burg, Femarn der blev en af dagens store skytter med
i alt 4 præmier. Øvrige præmiemodtagere var
Flemming Andersen, Karsten Laugesen, Henry
Leth, Erik Ravn, Henning Larson, Harry Michaelsen og Jens Jensen

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

NAKSKOV
Mogens Andreasen oplyser, at 20 medlemmer
har afgjort hvem der skal være fregatkaptajn i
Nakskov Marineforening anno 2018. Med 20
skytter fra henholdsvis København Marineforening, Deutscher Marinebund i Burg, Femarn
og Nykøbing Falster Marineforening var der
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Flemming Smith Hansen og Werner Jensen
blev velfortjent udnævnt til Æresmedlemmer
i Slagelse Marineforening. Efterfølgende fik
Hans Kargaard Thomsen og Steen Wührnfeldt
Buchart overrakt Danmarks Marineforenings
Hæderstegn i Sølv tildelt af lokalfedelingen.

Fra præmieseancen ved fregatskydningen i Nakskov Marineforening ses fh. Henning Larson,
Henry Let, Niels Hasen og siddende tv. Johannes
Norrens fra Burg. (Foto: Henri Holm)

igen tale om en semiinternational skydekonkurrence. - Skydningen foregik i Ravnsborgs
Skytteforenings lokaler hvor vores faste og stabile Fru. Nielsen stod for morgen- og middagsskafningen, skriver Mogens Andreasen.
Fregatkaptajn blev værternes egen Niels Lund
Hansen. Såvel Riffel- som pistolskydningen

VORDINGBORG
Den massive fotodækning i afdelingsbladet
Trellegrunden viser, at der stadig er fuld fart på
såvel det faglige som sociale aktivitetsniveau
i Vordingborg Marineforening. Eksempelvis
stillede afdelingen med repræsentanter til Falsterske Fodregiments Soldaterforening Vordingborg 75 års jubilæum medio januar samt
Vordingborg Kassernes 105 års fødselsdagsreception ultimo samme måned. Der er også
fotoreportage fra HVF 256 Storstrømmens nytårsparole den 8. februar 2018 i Flotillens lokale
på Masnedøfortet.

AFDELINGERNE
Afdelingen var også repræsenteret ved Stevns
Marineforenings 80 års jubilæum samt ved distriktsmødet i Stege den 11. marts.

kapital, der blandt andet er brugt til at forære
Vordingborg Marineforening nye stole. Det kom
frem under generalforsamlingen den 15. februar.

Støtteforeningen for Vordingborg Marineforening har gennem en række gode aktiviteter
som bankospil og modeshow samlet en egen-

Ellers er bestyrelsen så småt begyndt at forberede sig på Vordingborg Marineforenings 80
års jubilæum den 2. december 2018. Dagen

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

Skoleskibet ”Georg Stage” fik over vinteren
2017/2018 en grundig overhaling på Assens
Skibsværft. Her har Ib Helm-Petersen ultimo
marts 2018 fotograferet den smukke tremastet
fuldrigger ved monteringskajen.

ASSENS
Ove Jensen blev efter eget ønske afløst af tidligere bestyrelsesmedlem Søren Hansen som
afdelingsformand i Assens Marineforening, da
afdelingen havde generalforsamling i februar.
Det oplyser Ib Helm-Petersen.
Ellers er de tre forårsmåneder brugt til at shine
marinehuset og haven op på den udendørs
front medens afdelingens sociale arrangementer omfattede kammeratskabsaftner i april og
maj samt forårsudflugt med ledsagere til Tirpitz
Museet ved Blåvand.

Et andet forårstegn i den nordvestfynske havneby var, at skoleskibet ”Georg Stage” kom i
vandet efter vinterdokning og diverse reparationer på Assens Skibsværft.
ODENSE
Som et led i bestræbelserne på at få så mange
medlemmer sm muligt til at møde frem ved de
faglige og sociale tiltag i Odense Marineforening, har bestyrelsen besluttet at indkøbe
et 65” Tv-skærm med diverse hjælpeudstyr.
- Skærmen kan bruges til billedfremvisning i
forbindelser med foredrag, film og TV-udsendelser, foruden som oplysningstavle ved kammeratskabsaftener. Mulighederne er mange,
da vi fra en PC kan styre og lave en masse ting
på skærmen. Bestyrelsen håber, at dette tiltag
vil give et frisk pust i Marinestuen, fortælle afdelingsformand Ole Bøwig.
SVENDBORG
De maritime foredrag i Svendborg Marineforening handlede i marts om problematikken
omkring den sejlende kulturarv – de bevaringsværdige gamle sejlskibe og i april om ”Heering
Kirses” forlis i december 1971. Asger Nørlund
Christensens indlæg om hvilke skibe der er bevaringsværdige, og hvad man skal bruge dem
til i fremtiden, og ikke mindst spørgsmålet om
hvem der skal betale for dette arbejde, sluttede
med en god debat mellem deltagerne og foredragsholderen.
Beretningen om ”Heering Kirses” forlis var
yderst nærværende alt den stund, at de to
foredragsholdere, ægteparret Karin Andersen
og Ole Steen Andersen, begge var forhyret på
skibet da det forliste med tabet af 4 besætningsmedlemmer til følge.
I april stod den først på kammeratskabsaften
den 19. april inden 20 deltagere den 26. april
sluttede sæsonens maritime foredrag med et

fejres med en reception i marinehuset lørdag
den 1. december 2018 fra kl. 1100 til 1400.

besøg på Svendborg Søfartsskole. Forstander
Jens Frederiksen gav her en retvisende og informativ beretning om skolens daglige virke.
Lørdag den 23. juni er der indkaldt til Sct.
Hansfest med spisning, bål, musik og dans.

Formand i Esbjerg Marineforening John Koudal
(th.) takker formandskollegaen i Middelfart Marineforening Flemming Worsøe for den flotte model
af en bomtrawler.

MIDDELFART
Efter en hyggelig filmaften i marts besøgte tidligere brandmester i Fredericia Kommune Hans
Dal den 3. april marinehuset for at fortælle om
den marinarkæologiske udgravning i Gamborg
Fjord. Hans Dal har været med til at udgrave
bopladserne ved Tybrind Vig og Ronæs Skov,
fortæller Carl Vittrup. – Bopladserne ligger på 2
til 3 meter vand, og stammer fra Jægerstenalderen. Der blev blandt andet fundet 3 stammebåde og 14 padleårer. Jægerstenalderen i Danmarks spænder sig fra år. 12. 800 før Kristus til
år. 3.900 før Kristus, oplyser Carl Vittrup, der
også fortæller, at foredraget sluttede med forplejning til de 28 medlemmer, der var mødt op.
Den 7. april aflagde 4 medlemmer et besøg hos
kollegaerne i Esbjerg Marineforening. – Formålet med besøget var, at overdrage Esbjerg
Marineforening en model som vores nu afdøde
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medlem, søløjtnant af 1. grad Ib Bjarne Andersen havde bygget. Vores afdelingsformand
Flemming Worsøe overrakte afdelingsformanden for Esbjerg Marineforening John Koudal
modellen. John Koudal takkede mange gange
og bød budbringerne på en fin frokost sammen

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.

AABENRAA
Som det fremgår på tekstsiderne, rundede
Aabenraa Marineforening den 26. marts 2018
de 75 år. Jubilæet blev markeret med en reception i marinehuset. Blandt de mange gæster var borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andersen, landssekretær Birger Tykskov
og distriktsformand Per Dichmann Hansen.

med afdelingen andre frokostgæster, oplyser
Carl Vittrup.
Bestyrelsen i Middelfart Marineforening udtrykker et ”Æret være hans minde” for afdelingens meget afholdte og aktive medlem, tidli-

øste af sin enorme viden om emnet. – Mange
minder hos de tilstedeværende dukkede op,
efterhånden som Jørgen Dichmann kom igennem, historien og specielt da man nåede frem
til perioden, hvor ens egen hukommelse rakte
tilbage til, lyder det fra Nils Brandt Petersen.
Ifølge det oplyste skulle der 40 kilo torsk til at
for at mætte de 61 deltager ved ulkeaftenen
Efter deadline til nærværende udgave har afdelingen haft sangaften, udflugt til Bork Vikingehavn og Tirpiz Museet i Blåvand.
SKYTTELAVET
Skyttelavet i Esbjerg Marineforening tæller også
medlemmer fra Fanø Marineforening. Således
deltog en enkelt skytte fra Fanø da skyttelavet
sendte 13 skytter til landskyttestævnet i Nyborg. Stævnet er omtalt på tekstsiderne, med
det skal nævnes, at delegationen fra Esbjerg
Marineforenings Skyttelav takker kollegaerne i
Nyborg for et veltilrettelagt stævne.
– Vi opnåede et overraskende godt resultat,
fortæller Hans Novrup. – Ja faktisk lige så godt
et resultat som året før, selv om vi ikke havde
de to bedste skytter med. Vi fik en 2. plads for
hold kun 3 point efter vinderne fra Nyborg.

En stolt formand for skyttelavet i Esbjerg Marineforening Lars Raunsbæk med pokalen for bedste
hjemmebaneskydning for hold 2017-2018. Tidligere formand Johan Stærh (tv) er også stærkt
fornøjet med resultatet.

ESBJERG
Nils Brandt Petersen skriver, at Esbjerg Marineforening har haft et velbesøgt foredrag over
emnet Esbjerg By og Havn. Foredragsholderen
var Jørgen Dichmann fra Esbjerg Museum, det
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gere matros på grønlandsfarten K. B. Hansen,
der stille er gået fra borde den 5. april 83 år
gammel.

FANØ
Samarbejdet med Esbjerg Marineforenings
Skyttelav indeholder blandt andet en årlig
fællesskydning. Skydningen foregik i år den
9. januar. – I år blev det Esbjerg, der løb med
sejren. Men de havde også flest deltagere og
kunne der for lettere stille med et godt hold.
Men de fik kamp til stregen, lyder det fra Hans
Novrup, der samtidig takker kollegaerne i Esbjerg for en dejlig dag. – Vi ser frem til at flere
fra Fanø deltager næste år. Man behøver ikke
at kunne skyde eller være med. Alle er velkomne, bare man kommer med godt humør.

Holdet fra Fanø til fællesskydningen i Esbjerg var
fv. Hartmann Kunze, Bente Novrup og Hans Novrup.

Den 10. februar var der nytårskur med spisning og efterfølgende dans. Da der ifølge Hans
Novrup ikke var mange deltagere, blev arrangementet flyttet fra Håndværker og Industriforeningens lokaler Strien til marinestuen.
HADERSLEV
Afdelingsformand John Guul benyttede lejligheden til at gennemgå årets gang i Haderslev
Marineforening, da der den 13. januar blev afholdt nytårsparole i marinehuset. Han takkede
også alle, der gennem året har støttet op om
bestyrelsens arbejde i den Sønderjyske afdeling.
25 medlemmer deltog den 24. februar i generalforsamlingen. Med tidligere afdelingsformand Svend Detlefsen som en kompetent
dirigent blev arrangementet afviklet på en retvisende måde.
Såvel afdelingsformand John P. Gull som afdelingskasserer Carl-Erik Knudsen ´s beretninger
blev godkendt, også selv om regnskabet viste
et mindre underskud.
Kontingentet er uændret kr. 550,00 hvoraf kr.
150,00 går til landsorganisationen. En opfordring om at deltage mere aktiv i ulkeafterne
blev taget til følge.

AFDELINGERNE
terne Willy Huusmann og Leif Bruun Eriksen fik
også forlænget deres mandat. Det gjorde revisorerne Heine Christiansen og Uwe Bennecke
samt revisorsuppleant Palle Kok også.
Sendemænd blev Egon Selch og Poul Erik
Schmidt. De tekniske poster som flagbærer
og reserveflagbærer gav genvalg til Carl-Erik
Knudsen, Egon Selch og Willy Huusmann.

VUC i Haderslev lagde den 24. februar 2018 baggrundsvæg til fotooptagelsen af deltagerne ved generalforsamlingen i Haderslev Marineforening.

Der var genvalg til afdelingsnæstformand Stig
Winther, afdelingskasserer Carl-Erik Knudsen,

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND
Lars Gjættermann
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Mail: gjaet@post.tele.dk
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husansvarlig Poul Emil Schmidt og bestyrelsesmedlem Per Koustrup. Bestyrelsessupplean-

ønskede Flemming Nielsen at bliver afløst. Nyt
bestyrelsesmedlem blev Allan Hansen.
Efter den politiske del af arrangementet var der
efter optagelse af tre nye medlemmer, tildeling
af 40 års medlemsemblemer til Flemming Nielsen og Lars Gjættermann. Poul Christensen,
Gunnar Kristensen og Niels Aagesen modtog
25 års medlemsemblem. Ærestitlen som Årets
Marinekammerat i Randers Marineforening gik
til Allan Hoe.

Egon Selch fik overdraget årets Ærespullert for
sin aldrig svigtende hjælpsomhed. Til tidligere
afdelingsformand Poul Erik Schmidt var der 40
års anciennitetsmedlemsemblem. Endelig blev
Stig Winther udnævnt til Æresmedlem i Haderslev Marineforening.

præmier til årets skytter. Hos herrerne var det
Gunnar Kristensen, Niels Høeg, Torben Bruzen,
Preben Birkeskov og John Pedersen. Erene
Kristensen blev årets skytte på damesiden.
13 skytter deltog i landsskyttestævnet i Nyborg.
Bedste holdskytte fra Randers blev Jørgen Steffensen efterfulgt af Torben Bruzen og Niels Høeg.
Ved skydningen med De Samvirkende Soldaterforeninger fik Marineforeningen en velfortjent 2. plads efter Pionerforeningen, der vandt
Tørringpokalen. Bedste skytte blev Gunnar
Kristensen. Bedste veteran blev Torben Bruzen. Bedste dameskytte blev Bodil Bruzen.
Halvårsskydningen med skyttekollegaerne fra
Aarhus Marineforening fik det resultat, at pokalen endte i Randers, der fik 485 point mod
462 point til Aarhus.

De 4 af 5 medlemsjubilarer fra generalforsamlingen i Randers Marineforening er har fv. Flemming Nielsen,
Poul Christensen, Gunnar Kristensen og Lars Gjættermann.

RANDERS
John Pedersen oplyser, at 56 medlemmer den
23. februar deltog i afdelingens generalforsamling. Efter 32 år i bestyrelsen som henholdsvis
kasserer, sekretær og afdelingsnæstformand

SKYTTELAVET
Katteskydningen den 10. marts endte med, at
Bente Nielsen fik tildelt titlen som kattedronning, medens Søren Jensen blev kattekonge.
Ved den efterfølgende frokost blev der uddelt

VIBORG
40 medlemmer deltog i marts måneds kammeratskabsaften med stegte ål og film om
det gode skib ”Martha”. En af afdelingens nye
medlemmer, Tom Schou, fortalte på et medlemsmøde i april om sin tid på Station Nord i
Nordøstgrønland. Ifølge Lars Teibøl var det en
særdeles god aften.
Den 16. juni afvikles fregatskydningen på skydebanerne ved Danerlyng. Efter konkurrencen
er der budt til grillfest i marinestuen.
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AFDELINGERNE
Sensommerudflugten går den 9. september til
Grenaa for at besøge den legendariske dykker
og vragfisker ”Dynamit Aage” samt Grenaa
Maskinfabrik. Frokosten forlægges til kollegaerne i Grenaa Marineforenings marinehus.

af forfaldende opgaver inden- som udendørs,
inden man slutter af med en velfortjent øl. Den
3. april havde ”tirsdagstræffet” inviteret alle til
påskefrokost, hvor 30 medlemmer hyggede sig
i hinandens selskab tilsat det kulinariske islæt.

Marinestuen holder kun sommerlukket i juli
måned. Er der kollegaer fra Danmarks Marineforening, der på en torsdag anduver den
smukke Domkirkeby, er de meget velkommen
i marinestuen, der på torsdage har åben fra kl.
1300 til 1600.

SKYTTELAVET
Fregatskydningen i marts havde 65 deltagere.
Efter 3 timer og 53 minutter på skud nummer
205 blev fregatten skudt i sænk, så Steen
Zacho kunne udnævnes til fregatkaptajn. Steen
Zacho vandt også 1. skyttepræmien medens
Peter Brøgger vandt 2. skyttepræmien.

EBELTOFT
Generalforsamlingen den 22. februar startede
med tildeling af en række medaljer, emblemer
og tegn. Ud over et nyt medlemsemblem til
Jørgen Madsen, var der 50 års anciennitetsmedlemsemblem til Peter A. Nielsen, Torben
Iversen og Arne Stubmark. Tom Skarritsø og
Mogens Rasmussen fik 40 års emblemer
medens der var 25 års medlemsemblemer
til Flemming Hjort, Bo Møller, Arne Sørensen,
Vagn Pedersen, Ole Møller, Erik Sejersen, Jens
Lindberg, Ronald Pedersen, Søren Ravn og
Hans Kirkegaard.
Marineforeningens tredjehøjeste udmærkelse,
Danmarks Marineforenings Hæderstegn i Sølv
tildelt af lokalafdelingen, blev tildelt Erik Lyager
og Ove Mikkelsen.
Tre af afdelingens medlemmer, Kjeld Thejl, Nils
Jørgen Tastum og Flemming Hjorth modtog
foreningen De Blå Baretters - nu Danmarks
Veteraner - Fredsprismedalje for FN-tjeneste
efter 1. januar 1989.
Valghandlingen gav nyvalg som 2. suppleant
til bestyrelsen til Mark Bjerg, der afløste Lasse
Bonde Mikkelsen, der ikke ønskede genvalg.
Hans Skov fik nyvalg som revisor, da Erik Grønlund ikke ønskede et fortsætte på posten.
Et nyt socialt initiativ er et lille men hyggeligt
sammentræf med kaffe og snaps på afdelingens stiftelsesdag den 28. februar. – Et af de
bedste tiltag i afdelingen er ”tirsdagstræffet”,
lyder det fra Jørgen Brøgger, der uddyber: Hver tirsdag kl. 1000 til 1200 mødes de medlemmer, der har tid og lyst, i marinestuen, hvor
der indledes med kaffe og rundstykker. Derefter går alle i gang med hvad der står for tur
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Den 11. marts stillede afdelingen skydebaner,
banekommandører samt øvrigt mandskab
til rådighed da jagtforeningen i den tidligere
Ebeltoft Kommune afholdt deres årlige interne
salonskydekonkurrence kaldet Kommunemesterskabet.
Som skrevet på tekstsiderne vandt Jørn Mortensen veteranmesterskabet ved landsskyttestævnet i Nyborg. I holdkonkurrencen fik
skytterne fra Ebeltoft en 5. plads.
Jørn Mortensen vandt også den landsdækkende hjemmebaneskydning 2017-2018 for
veteranskytterne. Her blev det til en 11. plads
på holdniveau.
Makkerskydningen den 4. april fik Gert Agger
og Jørn Mortensen som vinder med Svend
Rasmussen og Carl Erik Schmidt på 2. pladsen.
GRENAA
I informationerne fra Grenaa Marineforening
fremgår det, at der var udskiftning af afdelingskasserer, afdelingssekretær og skyttelavsformand ved generalforsamlingen ultimo februar.

Der påskehygges i Grenaa Marineforening.

En forslag om en røgfri marinestue blev forkastet med 27 nejstemmer mod 24 jastemmer.
25 mødte i marts frem til den traditionsrige
Marthafrokost. I Grenaa kommer flere deltagere til denne event udklædt som besætningsmedlemmer fra kultfilmen ”Det gode skib
”Martha””. Således også i år hvor såvel gnisten
som filmens rorgænger deltog i arrangementet.
Påskedag bød på en velbesøgt påskefrokost
for medlemmer med ledsagere.
Besætningsmedlemmer fra HVF 114 Aalborg/
Hals MHV 816 PATRIOTEN var den 7. april til
morgenskafning i marinestuen. Efterfølgende
deltog interesserede medlemmer i sørejsen fra
Grenaa til Ebeltoft, hvor kollegaerne fra Ebeltoft
Marineforening havde inviteret til frokost.
Medlemmer fra Grenaa Marineforening er med
på det vagthold, der frem til december 2018
på udvalgte datoer deltager som informanter
og guider ved specialudstillingen Modeller på
Podier. Udstillingen er opbygget i den store
fregathal på fregatøen i et samarbejde mellem
DSI fregatten JYLLAND og Danmarks Marineforening.
SKYTTELAVET
Grenaa Marineforenings Skyttelav deltog med
5 skytter ved landsskyttestævnet i Nyborg.
Den 6. april var der skydeafslutningsfest. Her
kunne skyttelavsformand Søren Holck overrække præmier til de 3 bedste skytter hen over
året. Det blev i nævnte rækkefølge Bent Nielsen, Per Schulz Petersen og Henrik Møller.
Fregatskydningen 2018 er programsat til den
25. august.

AFDELINGERNE
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MORSØ
Foredragsholder og medlem af Nibe Marineforening Lars Hansen trak fuldt hus, da han den
20. marts gav et godt og retvisende indlæg om
historikken og fakta i forbindelse med overtagelsen, driften og til sidst salget i 1917 af de
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HJØRRING
Afdelingsformand Henning Pedersen oplyser,
at der hen over februar er blevet knoklet for
at renovere køkkenet i marinehuset. Renoveringen indbefatter såvel mure- som tømrer og
elektrikerarbejder samt opsætning af udluftningshætte og nyt fuldautomatisk opvaskemaskine.
Medlemmer fra Hjørring Marineforening blev
den 5. marts 2018 inviteret til skydning hos
den lokale Garderforening. Skydningen foregik
på skydebanerne under Vendia Hallen. I alt deltog 18 skytter fra Garderforeningen, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.
I en indlagt serieskydning fik Ole Mønsted fra
Hjørring Marineforening fuldt hus med 100

Vestindiske Øer, nu US Virgin Island i Caribien.
Den fyldte marinstue skyldtes ikke mindst det
efterhånden tætte samarbejde mellem afdelingerne i Nykøbing og Glyngøre. For at få et
indtryk af hvordan dette samarbejde fungere
var der også til dette arrangement inviteret deltagere med fra Skive Marineforening.
– Vi kan huse rundt 50 personer til vore sociale
og faglige arrangementer, siger afdelingsformand Morsø Marineforening Lejf Petersen. Det kan vi lige så godt udnytte til gavn for vore
kollegaer i naboafdelingerne, uddyber Lejf Petersen, er også fortæller, at samarbejdet også
omfatter udflugter på land i bus samt turistturbådssejlads på den vestlige del af Limfjorden.
Morsø Marineforening har meldt sig ind i foreningen Limfjorden Rundt. – Limfjorden Rundt
arrangerer som navnet antyder, træskibssejlads rundt i den vestlige del af Limfjorden, siger

point ud af 100 mulige. – Så sig ikke, at gamle
orlogsgaster ikke kan skyde, lyder det fra Henning Pedersen.
Det totale renoverende køkken fik sin ilddåb
ved forårsmønstringen den 9. marts. Med Jørgen Larsen og Jens Jørgen Jørgensen, godt
hjulpet af deres hustruer som kompetent cateringspersonale, blev den gastronomiske opsætning en stor succes.
Efter at Ole Mønsted havde redegjort for det
store arbejde med renoveringen, modtog han
sammen med Erling Gregersen, Erik Dybro,
Ole Steensen og Tom Nielsen nogle flotte
kuglepenne med indgraveret navn Hjørring
Marineforening. Sluttelig roste Ole Steensen
afdelingsformand Henning Pedersen for det
store arbejde med at tilrettelægge hele forløbet - Selv om bølgerne til tider gik højt, så
endte det heldigvis ikke med storm, så vi kom
godt i havn, skriver Henning Pedersen.
AALBORG
I forbindelse med distriktsmødet i Skagen den
10. marts, hvor Aalborg Marineforening stillede
med 2 mand, drejede afdelings- og distriktsformand Charley Frank Pedersen ind omkring
Hjørring for at overrække Ib Hørstrup sit 60 års

Lejf Petersen. – Det er ikke så meget for at
støtte selve sejladsen, men mere for at støtte op om de gamle erhverveskibe, et stykke
dansk kultur som vi gerne vil bevare.
HANSTHOLM/THISTED
Orla Mølholt oplyser, at der stillede 30 gaster til
pudseaftenen i april. Efter færdigt arbejde stod
den på Jens Thomsens i særklasse gode gule
ærter.
SKYTTELAVET
Det er også Orla Mølholt der fortæller, at afdelingens skyttelav stillede med 6 skytter til
landsskyttestævnet i Nyborg. Der var arrangeret samkørsel med kollegaerne fra Skive Marineforening. Han oplyser ikke nogle resultater,
med er af den formening, at det var en god
og hyggelig tur, og at Nyborg Marineforenings
Skyttelav havde arrangeret et godt stævne.

medlemsemblem. – Ib kunne desværre ikke
deltage i generalforsamlingen, så han var meget glad for, at jeg kom hjem og klarede overrækkelsen, siger Charley Frank Pedersen.
Seniorsergent i Søværnet, MHV-kaptajnløjtnant
og chef for HVF 114 Aalborg/Hals Allan
Schmidt gav under kammeratskabsaftenen
den 8. marts et godt og retvisende foredrag
om sine oplevelser som udsendt til Afrika.
Den 21. april var der underholdning af Lime
River Jazzband ved stiftelsesfesten, der også
bød på en tre retters festmenu.
Sommerskovturen går den 16. juni til Sea War
Museum Jutland i Thyborøn.

Ib Høstrup fik i marts besøg af afdelingsformand
Aalborg Marineforening Charley Frank Pedersen
der overrakte ham 60 års medlemsemblemet.
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Sønderjysk afdelingsjubilæum
Danmarks Marineforenings afdeling nr. 68 blev
stiftet i Aabenraa fredag den 26. marts 1943
under navnet Marineforeningens afdeling for
Aabenraa og Omegn. På den baggrund arrangerede bestyrelsen lørdag den 14. april 2018
en jubilæumsreception i marinehuset, Strandvej 3 i Aabenraa.
Blandt de mange receptionsgæster var kollegaer fra Danmarks Marineforenings afdelinger i Sønderborg, Kolding, Padborg/Gråsten,
og Esbjerg. Herudover deltog landssekretær
Birger Tykskov, borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen, distriktsformand distrikt IX/Syd- og Sønderjylland Per Dichmann
Hansen, formand for Aabenraa Roklub Carsten
Yndigeng samt udviklingschef for Aabenraa
Havn Per Grove Stentoft.

Afdelingsformand Viggo Hansen, Aabenraa Marineforening (th.) modtager af landssekretær Birger Tykskov
et våbenskjold fra Danmarks Marineforening i anledning af afdelingens 75 års-jubilæum.

I sin velkomsttale berettede afdelingsformand
Viggo Hansen om afdelingens opstart i 1943
og om den lange og vanskelige vej til 75 års jubilæet. – I perioder er det gået som til søs – op
og ned – med marinestue på mange forskellige adresser i byen og med perioder i mølpose,
som i 2002 endte med opsætning af tre pavilloner på nuværende adresse. De blev i 2011
renoveret såvel ud- som indvendig. I 2014 kom
flagmasten til, sagde Viggo Hansen blandt andet, inden han sluttede med at konstatere, at
Aabenraa Marineforening i jubilæumsåret har
88 medlemmer, en god økonomi og at afdelingen er på sikker kurs med en god fart over
grunden.
Efter velkomstindlæg fra afdelingsformand
Viggo Hansen causerede landssekretær Birger
Tykskov over afdelingens historik gennem de
75 år. – I er en afdeling, der sørger for at blive
set i bybilledet, sagde Birger Tykskov og uddybede: – I har blandt andet hvert år besøg af Søværnets Tamburkorps i forbindelse med byens
store ringridningsevent. Samtidig har I gode
forbindelser og passer på bedste vis værtskabet for Aabenraa Kommunes adoptionsskib,
inspektionsfartøjet P 571 EJNAR MIKKELSEN.
EJNAR MIKKELSEN ligger på nuværende i
Halifax, Nova Scotia, Canada, men jeg håber,
at de snart kommer på besøg her i adoptionskommunen.
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En del af receptionsgæsterne ved Aabenraa Marineforenings 75 års jubilæumsreception er her foreviget
ved flagmasten foran det smukke marinehus på nordsiden af Aabenraa inderfjord.

Borgmester Thomas Andresen glædede sig i
sit indlæg over det altid gode samarbejde mellem bestyrelsen i Aabenraa Marineforening og
Aabenraa Kommune. Borgmesteren slutte sit
indlæg med at overrække afdelingsformand
Viggo Hansen en vejrstation med ønsket om
god vind fremover.
Den officielle del af receptionen inden skafningen sluttede med en præsentation af afdelin-

gens jubilæumsskrift. – Ud over de trykte eksemplarer der er fremlagt her i stuen i dag, er
jubilæumsskriftet lagt ud på foreningens hjemmeside: aabenraa.marineforening.dk, fortalte
afdelingskasserer Lars Hvenegaard Petersen,
der også oplyste, at der til brug i marinestuen
er produceret et ringbind med jubilæumsmateriale.

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING
Assens
Niels Gade
Christian Lohmann

Gilleleje
Gert Zichau Beldring
Niels Børgesen

Bogense
Hans Peter Andersen
Peter Hansen
Frede Bruno Larsen
Bjarne Nielsen

Godthåb
Michael Løbnifz Bager
Peter Banke
Sune Eliasen
Daniel Hansen
Frede Jeremiassen
Tinnie S. Dahl Meyer
Mads Bisgaard Rasmussen
Stefan Vestergaard

Ebeltoft
Ea Skaaning Vinkel
Fanø
Iben Gejl Christensen
Henrik Haar
Jacob B.Berg Jensen
Bente Sjøgren
Fredericia
Martin Due Gottfreiedsen
Klaus Kjølby
Frederikshavn
Pia Pennerup
Frederikssund
Pia Lis Andersen
Doris Nielsen
Frederiksværk
Lars Thomas Andersen

Grenaa
Flemming Albertsen
Kurt Schacht
Hals
Mikkel Nielsen
Helsingør
Lars-Göran Persson
Hirtshals
Benny Sejr Gotfredsen
Holbæk
Michael Wilhelm Kristiansen

Horsens
Kurt Peder Bertelsen
Knud Salling
Birgit Tirsvad
Hundested
Michael R. Larsen
Korsør
Søren Martin Albertsen
Martin Glaw
Britton Jørgensen
Lemvig
Palle Jakobsen
Andreas Nielsen
Marstal
Klaus Andreassen
Dan Barsballe
Henrik Faurskov
Andy Hansen
Finn Dam Kristensen
Bent Staalhøj
Nibe
Erik Møller
Nyborg
Ib Carl Valentin Hansen
Villy Karlsson
Kim Larsen

Roskilde
Per Nielsen
Skagen
Niels Andreas Hansen
Peter Laier
Gert Lyngholt Pedersen
Carl-Heinrich Thomsen
Bruno Walther
Stevns
Niels Walther Christensen
Struer
Arne Johannes Andersen
Richard Jessen
Per Stephansen
Svendborg
Bent Aage Andersen
Ole Steen Andersen
Flemming Børge Eriksen
Just Frederiksen
Hans Henrik Rasmussen
Vejle
Jørgen Christensen
Bjørn Hyldgaard Pedersen
Aalborg
Morten Christensen
Århus
Erik Helge Mogensen

Marineforeningen
Medlemstallet pr. 7. maj 2018: 8.731
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Politisk rundbordssnak i
Officersklubben Flådestation Frederikshavn
Ultimo marts 2018 havde Officersklubben på
Flådestation Frederikshavn sat områdets lokale
medlem af Folketinget Bjarne Laustsen stævne
i Officersmessen Tordenskiold på Flådestationen. Under overskriften ”Forsvarsforliget - dets
tilblivelse og konsekvenser” gav Bjarne Laustsen en retvisende forklaring på, hvordan han
havde oplevet forligets tilblivelse og ikke mindst
de mange benspænd undervejs. Hovedvinklen
i indlægget drejede sig i sagens natur først og
fremmest om forhold i Frederikshavnområdet
såsom Flådestation Frederikshavn kontra Flådestation Korsør og de arbejdspladser, der dér
er på spil.
FLERE VÆRNEPLIGTIGE
Ud over lokale forhold drejede mødet sig også
om de mere overordnede tiltag.
– En af forligets knaster har været antallet af
værnepligtige. Efter opgaverne med grænsebevogtning og efter angrebet på Krudttønden
og Synagogen har politiet stået fast vagt ved
jødisk ejendom i København, mens Hjemmeværnet er blevet brugt efter udtrykkeligt ønske
ved grænseovervågning, sagde Bjarne Laustsen blandt andet. Resultatet blev 500 ekstra
værnepligtige årligt.
NYE MILJØSKIBE
Uroen om Søværnets nye miljøskibe blev også
rundet.
– De nye miljøskibe er nu defineret så bredt,
at da der som bekendt sjældent forekommer
store miljøkatastrofer i danske farvande, så
skal skibene i mellemtiden tjenstgøre som
krigsskibe, hvormed de får dobbeltfunktion.
Derfor behøver vi ikke spørge EU om lov, og vi
kan gennemføre en indenlandsk udbudsrunde
blandt de danske værfter. Da det vil skabe 400
arbejdspladser over et år, ville det være glimrende at få ordren placeret på danske værfter,
lød det fra Bjarne Laustsen.

Ordstyrer Hans Smidt Andersen (th) udæsker folketingsmedlem Bjarne Laustsen under den konstruktive debat.

Efter indlægget styrede medlem af klubben
Venner af Tordenskiold, Hans Smidt Andersen,
en længere debat mellem de 28 fremmødte og
det enlige folketingsmedlem, der dog på dagen
havde hjælp af partikollegaen, borgmester i
Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen.

Officersklubben Frederikshavns formand, orlogskaptajn
Jan Quist Jakobsen, byder velkommen til debatmødet.

