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Suomen Merivoimat på finsk, Finlands Sjøstridskrafter på svensk eller på dansk Den Finske Flåde blev 
grundlagt i 1918. Jubilæet blev fejret den 8. til 10. juli 2018 i Turku/Åbo. Blandt de mange finske og 
udenlandske orlogsfartøjer, der i anledning af jubilæet besøgte byen, var patruljefartøjet DIANA fra det 
danske søværn.   (Foto: Søren Konradsen)
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Af afdelingsformand for Esbjerg  
Marineforening, John Koudal. 

De fleste foreninger kæmper i dag for at fast-
holde medlemstallet og eventuelt øge det. Vi 
arbejder hver især - på lokalt plan og på vores 
egen måde - på at gøre vores marineforening 
kendt og dermed tiltrække flere medlemmer. 
Ikke mange af os er professionelle markedsfø-
ringsfolk, så det bedste, vi kan gøre, er at lære 
fra andre. 

Nogle af de måder man kan gøre sig synlig på, 
er ved at deltage i udadvendte aktiviteter som 
f.eks. Den Nationale Flagdag den 5. september 
og som her i Esbjerg Den Søfarendes Dag/Day 
of The Seafarer.
 
Esbjerg Marineforening har deltaget begge 
dage i de år, dagene har været afholdt, og vil 
gøre det fremover, hvis det giver mening. Så-
fremt det ikke profilerer afdelingen på anden 
måde end som et ”kanonlav”, man bare kan 
bestille til gratis underholdning, siger vi fra. 
Vi er ikke underholdning til tante Møhges 90 
års-fødselsdag.

I Esbjerg har vi i samarbejde med Fiskeri- og 
Søfartsmuseet affyret kanonen ved Den Søfa-
rendes Dag, og for Esbjerg Kommune saluteret 
kanonen ved starten af det netop afholdte Tall 

Ships Race. I samme forbindelse er der på Es-
bjerg Hovedbibliotek en fin lille udstilling med 
lånte effekter fra marinestuen, og her arbejder 
vi på at lave en årlig udstilling i forbindelse med 
Den Søfarendes Dag. 

Ved alle arrangementerne er det vigtig at være 
opmærksom på, at foreningen bliver nævnt i 
annonceringer og presseomtale for maksimal 
synliggørelse. 

Vi har endvidere en samarbejdsaftale med Fi-
skeri- og Søfartsmuseet, som indebærer, at vi 
skal holde åbent hus en gang årligt, og mu-
seet kontrollerer årligt vores samling. Vi holder 
åbent hus i forbindelse med Esbjerg Festuge, 
og det giver ofte et par medlemmer.

Vores medvirken i det netop afsluttede Tall 
Ships Race indskrænkede sig til kanonsalute-
ring - som dog blev nævnt i borgmesterens vel-
komsttale - men såfremt Esbjerg igen i 2022 
bliver vært for arrangementet, vil vi gøre en 
indsats for at være meget mere synlige. Der var 
skønsmæssigt 500.000 besøgende på 4 dage 
- det er noget af en eksponeringsflade. Der er 
uden tvivl mange lokale muligheder, som den 
enkelte afdeling kan udnytte til at synliggøre og 
profilere Danmarks Marineforening.

Tag chancen, og prøv.

Synlighed

Aftalen mellem Esbjerg Marineforening og Fiskeri- og Søfartsmuseet

KOMMENTAR

 Esbjerg Marineforenings udstilling på Esbjerg Hovedbibliotek giver god respons.

Esbjerg Marineforening er stiftet den 5. ok-
tober 1922. Som så mange andre marine-
foreninger har også denne oplevet gode og 
mindre gode tider. Således var foreningen i 
slutningen af 1980’erne i medlemskrise, men 
gode folk på havnen gjorde en stor indsats og 
fik en del fiskere og søfolk indmeldt samtidigt 
med, at en ny bestyrelse fik styr på sagerne. 

Bestyrelsen havde et lejemål ved Texaco i den 
nuværende bygning, men kom nu til at mang-
le plads, og efter forhandlinger med oliesel-
skabet enedes man om en pris på bygningen. 

Pengene havde man dog ikke. Men igen, som 
set så mange gange i Esbjergs historie trådte 
gode folk til med hjælp, og det lykkedes for 
socialdemokraterne i byrådet at få flertal til 
et mandat, der gjorde, at kommunen kunne 
hjælpe Esbjerg Marineforening med et rente- 
og afdragsfrit lån på 200.000 kr., som først 
skal tilbagebetales ved salg af huset.

GODKENDT MUSEUM
Der blev også lavet en samarbejdsaftale med 
Fiskeri- og Søfartsmuseet fra 1. januar 1994 
på foranledning af byrådet, så vi årligt mod-

tager et tilskud fra Fiskeri- og Søfartsmuse-
et. Vi måtte til gengæld foretage en ændring i 
vedtægterne: I museumsmæssig henseende 
er Esbjerg Marineforenings genstande og 
lokaler herefter en integreret del af Fiskeri- 
og Søfartsmuseet, og ved eventuelt ophør af 
Esbjerg Marineforening tilfalder foreningens 
genstande Fiskeri- og Søfartsmuseet som en 
særsamling, der herefter forbliver inden for 
Esbjerg Kommunes grænser. 
I dag ejer Esbjerg Marineforening bygningen, 
men modtager stadig et årlig tilskud fra Es-
bjerg Kommune.
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Den omsiggribende og altødelæggende plastforurening i havene har fået 
en værdig modstander. Det er 15 danske organisationer og virksomhe-
der, der gennem partnerskabet Ocean Plastic Forum sætter fokus på 
bortskaffelse af plast i havet. 

Og godt for det. En britisk undersøgelse konkluderer, at 70 % af det ma-
ritime affald er plast, og at mængden af plast i verdenshavene forventes 
at blive fordoblet hen over det næste årti. Det er især asiatiske lande, der 
med et bidrag på over halvdelen af den samlede plastforurening i havene 

udgør et problem. Der er dog en stigende bevidsthed og interesse i disse 
lande for at gøre noget ved problemet. 

De maritimtekniske redskaber til opsamling af plasten er til rådighed. 
Blandt andet udviklet af et af medlemmerne i Ocean Plastic Forum. Tilba-
ge er så at skabe de nødvendige budgetter på verdensplan til at etablere 
en flåde af specialenheder, der får tyngde nok til at gøre et reelt indhug 
på de store plastøer, der flyder rundt i verdenshavene. 
 Morten

Plastforureningen skal ud af havmiljøet

Danmarks Marineforening

LEDER

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling 
og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes interesse 
og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen 
mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.
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2100 København Ø
Tlf. 3315 2886
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Leif Mortensen
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Marineforeningen Tidsskriftet ”Under
Dannebrog” ´s læsergruppe er forhenværende
og nuværende personel ved Søværnet og
Marinehjemmeværnet samt søfartsrelaterede
brancher og interessegrupper.

Herudover modtager alle medlemmer af
Folketingets Forsvarsudvalg, borgmestre, 
militærattachéer på danske ambassader samt
dagblads- og TV redaktioner magasinet.

MTUD udkommer seks gange årligt i et
printoplag pr. udgave på 10.600 ex. samt
som e-magasin på sitet: marineforeningen.dk
- Anslået 50.000 læsere/brugere pr. udgave.
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PERSONALIA

Ved en ceremoni den 14. juni 2018 på Sø-
værnets Officersskole, Svanemøllens Kaserne 
modtog 22 kadetløjtnanter deres udnævnelse 
til premierløjtnanter. Andreas Roed Wehage og 
Asbjørn Normann Stourup var desværre tjenst-
ligt forhindret i at deltage i ceremonien. På bil-
lede ses i forreste række fv.: Mikkel S. Rohde,  
Rasmus S. Jokumsen, Patrick Bergenser, sko-
lechef kommandør Jens Bjørnsteen, Emil T. 
Møller-Nielsen, Mikkel B. Baudtler og Nikolaj 
K. Jensen
Midterste række fv.: Karsten L. Vendelbjerg, 
Dennis Olsen, Carsten B. Gade, Tobias M. 
Bruun, Bjarke Pedersen, Simon V. Pedersen og 
Morten Viborg. 
Bagerste række fv: Rune A. Viborg, Peter Visby- 
Jensen, Asger C. Ladegaard, Mike Vad, Søren  
Geerthsen, Alexander Ramlov og Michael B. 
Larsen.

Pr. 1. januar 2019 overtager vicechef for Mari-
nestaben, kommandør Gorm Bergqvist posten 
som chef for 1. eskadre i Frederikshavn. Fra 
samme dag at regne vil kommandør Mikael 
Anker Jensen Bill, nuværende chef for Marine-
stabens Styrkedivision, afløse Gorm Bergqvist. 
Stillingen bliver fra 1. januar 2019 benævnt: 
Søværnskommandoens Stabschef til forskel fra 
den i dag anvendte betegnelse Vicechef.  

Søren Nørby, Ph.d., Institut for Militærhistorie, 
- Kulturforståelse og Krigsteori (IMK) på For-
varsakademiet, er blev ansat som Søværnets 
Historiske Konsulent. Denne opgave indebæ-
rer, at Søren Nørby fremadrettet ”skal varetage 
opgaver som formidler af Søværnets historiske 
begivenheder og betydning for Søværnets tra-

ditioner i et nutidigt perspektiv samt varetage 
opgaver såsom dokumentere søværnsmæssi-
ge begivenheder”. Den nye opgave varetages 
sideløbende med jobbet ved IMK.

Kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp 
udnævnes til kommandør og tiltræder som 

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og 
Chef for Kongeskibet DANNEBROG, når den 
nuværende pensioneres.

Kommandør Steen Engelbrecht er den tilgåen-
de chef for 3. Eskadre i Frederikshavn.

Danmarks Marineforening

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

Nyhed 
Vandtæt forret 
vinterjakke med 
hætte, ærmevindfang 
og store lommer. 
Leveres i størrelserne: 
S, M, L, XL, 
2XL,3XL og 4XL.
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3 års tjeneste fra 1954-1957 som math i Søværnet, heraf 2 år som ma-
trosmath i ubådene STØREN og SÆLEN, er den søværnsmaritime bag-
grund for journalist og PR-mand Kaj Hvolgaards fortælling om tjenesten 
om bord på 2 af de 3 de engelske ubåde, som Danmark lejede i 1946, 
og som gennem de næste 13 år udgjorde rygraden i Søværnets indsats i 
Østersøen under den kolde krig. 

Som forfatteren selv gør opmærksom på, er bogen ”Dyk – når I kan” 
ikke en ubådsteknisk fortælling, men en autofiktion om livet over og 
under vandet i de 3 år, han gjorde tjeneste i Søværnet. Gennem sam-
taleerindringer med skibskammerater fra mathgruppen kommer bogen 
godt omkring den virkelighed, der herskede op gennem 1950’erne og 
de forskelle, der var mellem tilværelsen som ubådsgast og hjemmet i et 
snævert indremissionsk miljø i en midtsjællandsk landsby.

”Dyk – når I kan” er udgivet på eget forlag og er ifølge det oplyste den 
første bog om livet i de gamle engelsk-danske ubåde fra 1955-1957.

Miljøet og oplevelserne i fortællingen er genkendelig for de fleste søfa-
rende, der i efterkrigsårene frem til slut 1980’erne gjorde tjeneste i dansk 
søfarts 3 segmenter – Søværnet, handelsflåden og fiskeriet. 

DYK – NÅR I KAN
”Dyk – når I kan” er udgivet af forlaget Hvolgaards Ubåd i samarbejde 
med Saxo.com. Forfatteren Kaj Hvolgaard er født den 1. juli 1938. Efter 3 
år i Søværnet fra 1954-1957 blev han uddannet journalist. I 1966 etable-

rede han Nordsjællands først PR-bureau, som han drev i 44 år. Arbejder i 
en alder af 80 år stadig som freelancer og borgerjournalist ved Helsingør 
Dagblad. 272 sider med 12 originale foto fra STØREN samt en steriliseret 
tegning af ubåden. 
Pris: kr. 249,95. Kan købes på Saxo.com og hos alle boghandlere. 
20 pct. rabat hos Saxo.com. Rabatkode: dannebrog18
ISBN: 978-87-409-5981-9

Marinehistorikeren Søren Nørby, Ph.d., Institut for Militærhistorie og Krig-
steori på Forsvarsakademiet og netop ansat som Søværnets historiske 
konsulent, har på 75 års-dagen for Flådens sænkning den 29. august 
1943 på forlaget Turbine sendt en revideret udgave af bogen ”Sænk 
skibene”, der første gang udkom i 2003, på gaden. 

”Sænk skibene” giver en gennembearbejdet og retvisende beskrivelse 
af forholdene i Søværnet fra det, forfatteren kalder ”Skammens dag” 
den 9. april 1940 og frem til den 29. august 1943, hvor viceadmiral Aa. 
H. Vedels ordre om at sænke den danske flåde efterfølgende var en af 
hjørnestenene, da de allierede efter krigen skulle beslutte, om Danmark 
skulle tælles mellem Tysklands fjender. 

Søren Nørby kommer godt rundt om det historiske perspektiv og giver 
samtidig faktuelle oplysninger om, hvordan situationen var og udviklede 
sig for hver enkelt af Søværnets enheder hen over døgnet den 29. august 
1943. 

SÆNK SKIBENE 
FLÅDENS SÆNKNING DEN 29. AUGUST 1943
Forfatter: Marinehistoriker Ph.d. Søren Nørby.
Udgivet på forlaget Turbine med støtte fra Marinehistorisk Selskab/ 
Orlogsmuseets Venner og Wismann Proberty Consult A/S.
Forlagsredaktion: Pia Sloth Poulsen. Sats: Vinnie Andersen.
190 sider, rigt illustreret med foto, kort og stregtegninger.
Vejledende pris. kr. 249,95
ISBN: 978-87-406-5090-7

Dyk – når I kan

Sænk skibene
Flådens sænkning den 29. august 1943

BØGER OG PUBLIKATIONER
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Tall Ships Races 2018 anduvede  
150 års-jubilarerne Esbjerg By og Havn
Da det i 1868 blev besluttet at anlægge Esbjerg 
Havn, var det stadig sejlførende enheder, der 
fragtede varer og passagerer over verdensha-
vene. Den tid er nu en saga blot. Men tid til 
anden bliver Esbjerg Havn igen fyldt op med 
sejlskibe, når det årlige sejlskibsevent The Tall 
Ships Races beslutter at lægge Esbjerg ind i 
sejlplanen. Det gjorde de så i år. Hen over 4 
dage i uge 29 besøgte over en halv million 
gæster de mere end 60 sejlskibe, der sammen 
med deres besætninger på godt 2.300 befarne 
og ubefarne søfolk og kadetter satte byen på 
danmarkskortet.

The Tall Ships Races 2018 blev afviklet over 
3 ben med opstart fra Sunderland, England. 
Herfra gik sejladsen via Esbjerg til Stavanger i 
Norge med retursejlads ned gennem Nordsøen 
til Harlingen i Holland. 

Ud over de mange søfolk og besøgende var 
der ifølge Esbjerg Kommune også et stort antal 
engagerede personer – ansatte og frivillige – 
der med klimaks i uge 29 har bidraget med 
en kæmpeindsats gennem mange måneder for 
at skabe optimale rammer for eventet. Blandt 
denne gruppe var Esbjerg Marineforening, der 
med afdelingens kanonérlaug som besætning 
afgav velkomstsalut ved åbningen af det om-
fattende program.

ESBJERG HAVN ER BLANDT LANDETS ELITE
Siden den spæde start med anlægsbeslutnin-
gen i 1868 har Esbjerg Havn gennemgået en 
række forandringer. Havnens rolle som Dan-
marks største fiskerihavn og base for passa-
gertrafikken til og fra Storbritannien er afløst af 
havnens nuværende position som eksporthavn 
samt nøglespiller i energisektoren. 

Et vigtigt element i havnens store omsætnings-
volumen er havnens rolle som primær ser-
vice- og forsyningshavn til den danske olie- og 
gasindustri samt positionen som knudepunkt 
for godstransport, herunder særligt transpor-
ten af gods på lastbiltrailere der rulles af og på 
RoRo-skibene. Vindmølleindustrien fylder også 
godt på havnearealerne. Mere end fire femte-

dele af den nuværende havvindmøllekapacitet, 
der er installeret i Europa, er således udskibet 

fra Esbjerg Havn. Havnens godt 200 virksom-
heder beskæftiger over 10.000 medarbejdere. 

 Besætningen fra Esbjerg Marineforenings kanonérlaug, der med salut åbnede The Tall Ships Races i 
Esbjerg, er f.v. Henning B. Svinth, Bjarne Lindberg Lauridsen, Knud Erik Skytte og John Koudal.

 Som det fremgår, var der run på under The Tall Ships Races 2018’s besøg i Esbjerg. 
 (Foto: Esbjerg Kommune og Esbjerg Marineforening)
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Polarforskeren Roald Amundsens ”Maud” tilbage i Norge

 Skoleskibet ”Georg Stage” anførte udsejlingen fra Esbjerg, da de over 60 sejlførende lørdag den 
26. juli begav sig ud på konkurrencens tredje ben, der var bound for Stavanger i Norge. 

SELV OM DEN SPECIALBYGGEDE 
SKONNERT ”MAUD” KUN FIK 8 ÅR UNDER 
NORSK FLAG, UDGØR SKIBET EN VIGTIG 
DEL AF DEN NORSKE KULTURARV. 

Selv om den specialbyggede skonnert ”Maud” 
kun fik 8 år under norsk flag, udgør skibet en 
vigtig del af den norske kulturarv.

Med lånt rigning fra polarskibet ”Fram” kunne 
polarforskeren Roald Amundsen i sommeren 
1917 navngive sit eget skib ”Maud”. Mens Ro-
ald Amundsen havde lånt ”Fram” til sin sydpol-

sekspedition, hvor han den 14. december 1911 
som den første nåede den geografiske sydpol, 
ville han nu med fod på eget dæk sejle gennem 
Nordvestpassagen for at udforske ukendte om-
råder i Polhavet. Nordøstpassagen havde han, 
ligeledes som den første, gennemsejlet om 
bord på ”Gjøa” fra 1903 til 1906.  

UHELDIGT PROJEKT
Mens Roald Amundsen havde stor succes på 
sine første ekspeditioner, gik det rimelig galt 
med Nordvestpassage-projektet. Efter en ræk-
ke menneskelige og økonomiske katastrofer 

blev ”Maud” i 1925 solgt af Amundsens kon-
kursbo til Hudson Bay Company og omdøbt til 
”Baymaud”. I 1931 sank skibet på lavt vand 
nord for Hudson Bay i Canada.

HJEMME IGEN
I 2011 begyndte norske interesser at arbejde 
med en plan for at hæve skibet og få det hjem 
til Vollen i Norge, hvor det blev søsat. Det skete 
så lørdag den 18. august 2018, hvor det om-
givet af en stor folkefest igen anduvede norsk 
fastland. 
(Kilder: Skipsrevyen.no mf.)

Fakta om Esbjerg Havn:
• Position: 55 grader, 28 minutter nordlig bredde/8 grader 26 minutter østlig længde. 
• Havnen råder over 4,5 mio. m2 havneareal og har over 12 km kaj.
• Havnen er i dag en kommunal selvstyrehavn under ejerskab af Esbjerg Kommune.
• Ole Ingrisch er direktør, mens bestyrelsen ledes af Flemming Enevoldsen.
• Ud over Fanø-Færgen havde havnen i 2016 6.626 skibsanløb.
• Havnen håndterer årligt omkring 4,5 mio. tons gods.
• Havnen er Danmarks største havn for bilimport. I 2016 blev der importeret over  

70.000 nye biler via Esbjerg Havn.
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DET SKER

FEBRUAR TIL DECEMBER 2018:
Fregatten JYLLAND præsenterer i samarbejde med Danmarks 
Marineforening særudstillingen Modeller på Podier. 
Tjek åbningstider på sitet: fregattenjylland.dk

SØNDAG DEN 28. OKTOBER 2018:
Tordenskiold ´s 328-års fødselsdag markeres i Holmens Kirke i 
København kl. 1300. Alle er velkomne. 

SØNDAG DEN 28. OKTOBER 2018:
Tordenskiold´s 328-års fødselsdag markeres med kranselæg-
ning ved Tordenskiold statuen på Fisketorvet i Frederikshavn. 

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018:
Hjørring Marineforening holder kl. 1100 75 års jubilæumsrecep-
tion i Marinehuset. 

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

LØRDAG DEN 4. MA J 2019:
Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer 
fra lørdag den 4. til fredag den 10. maj 2019 læserrejse num-
mer 31. Rejsens hoveddestination er Bodensøen. Som vanligt er 
dagene spækket med en række militærhistoriske og kulturelle 
oplevelser, når vi under turen besøger Tyskland, Østrig, Liech-
tenstein og Schweiz. 

LØRDAG DEN 15. JUNI 2019:
Blandt Danmarks-Samfundet mange tiltag i forbindelse med 
Dannebrogs 800 års jubilæum indgår blandt andet et stort Flag- 
arrangement i København. Flag og faner fra hele landet føres fra 
Den Kongelige Livgardes Kaserne ved Rosenborg Slot gennem 
det indre København til opstilling på Rådhuspladsen, hvor der er 
tilrettelagt et omfattende arrangement. 

TJEK ARRANGEMENTERNE I DE LOKALE MEDIER 
SAMT HJEMMESIDER

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

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

Find os på hjv.dk 

ER DU VORES NYE GAST?
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…Jørn Balch, medlem af Morsø Marineforening  fortæller, at 4 gaster fra 
Inspektionsskibet FYLLA ´s 1968 togt til Færøerne og Grønland her 50 år 
senere i sommeren 2018 igen havde Kronborg om styrbord, da de om 
bord på lystbåden ”Westway” var på rejse fra Nykøbing Mors til Rungsted. 
De 4 tidligere VP-Orlogsgaster, der ud over Jørn Balch fra Nykøbing Mors 
var Bent Hansen fra Varde, Jens Holger Geil fra Aarhus samt Peter Sten-
der fra Aalborg havde ifølge det oplyste en fantastisk sejltur, hvor minder 
og historier blev genfortalt og debatteret… 

…Nærværende Tidsskrifts flittige informant Ib Ketler fortæller, at han un-
der en ferie på Lolland blandt andet besøgte Nakskov Skibs- og Sø-

fartsmuseum. Her arbejder flere medlemmer fra Nakskov Marineforening 
som frivillige. På dagen hvor Ib Ketler med familie besøgte museet var 
det Inge og Henri Holm samt Marianne og Mogens Andreasen der hav-
de vagten. Og det gjorde de rigtig godt. Skipperen på postbåden ”Vesta”, 
der blandt andet sejler mellem Nakskov og Slotø i Nakskov Fjord med ru-
inen af Engelsborg Slot og flådeværft, Otto Paludan er ligeledes medlem 
af Nakskov Marineforening. – På Slotø gav Otto Paludan en inspirerende 
orientering om stedets historie. Der var heller ikke slinger i valsen med 
sproget, da de tyske turister fik info, lyder det fra Ib Ketler…

 Postbåden ”Vesta” med skipper Otto Paludan agerer dagligt som turisttransport- og guide på Nakskov Fjord.     

APROPOS

FOTOKLUMME

 De 48 deltagere der i juni deltog i distrikt 1´s sommerudflugt, er her linet op ved bagbord side af fregatten JYLLAND. Fotografen Jørgen Skovsende fortæller, at 
udflugtens tema var en guidet rundvisning på skibet efterfulgt af fri manøvre i Prins Henriks Hal, hvor deltagerne så specialudstillinger Modeller på Podier, der 
er arrangeret i et tæt samarbejde mellem DSI fregatten JYLLAND og Danmarks Marineforening. – Frokosten havde bestyrelsen i Ebeltoft Marineforening sørget 
for. Her fik vi også tid til at se os om i de spændende lokaler, inklusive deres imponerende 2 etagers skydebane, skriver Jørgen Skovsende. Efter et kort ophold 
i Roskilde landede de sidste deltagere i Brøndby kl. 1900.  Der er stor ros til Søren Andersen fra Brøndby Marineforening, der på bedste vis kørte turen. 
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LANDSLEDELSEN

Flot Nordisk Orlogsstævne i Finland

Tekst og foto: 
Landsnæstformand Søren Konradsen.

Danmarks Marineforenings broderforening i 
Finland, ”Laivaston Kilta r.y.” havde tilrettelagt 
det XIX Nordiske Orlogsstævne ved Finlands 
Flådemuseum Forum Marinum i Turku (Åbo) 
i dagene 8. til 10. juli - præcis samtidig med 
Den Finske Orlogsflådes 100 års-jubilæum, 
der blev behørigt fejret samme sted. I sin vel-
komst til deltagerne skrev den finske flådechef, 
viceadmiral Veijo Taipalus bl.a.: – At I har valgt 
at deltage i årets stævne, er et positivt signal 
om en dybere forståelse for samarbejde, sam-
menhold og broderskab. Tilsammen udgør I 
mere end summen af deltagerne.

Der var stor gensynsglæde blandt mange 
af de 55 medlemmer fra hhv. Finland (19), 
Sverige (10), Norge (12) og Danmark (14). 
Der var lagt et bredspektret og spændende 
maritimt program med relevante briefinger, 
besøg i den Versailles-lignende have ved den 
finske præsidents sommerresidens Gullranta 
i Nådendal, kranselægning, skonnertsejlads, 
kammeratskabsaften, overværelse af flådens 
100 års-jubilæumsparade, festmiddag og mu-
seumsbesøg. 

Indkvarteringen fandt sted i kahytter i det tid-
ligere krydstogtskib ”Bore” (bygget 1960), så 
også de praktiske rammer var maritime og 
perfekte.

Til orlogsflådens jubilæumsfestligheder var 
indbudt skibe og besætninger fra en række 
nordeuropæiske lande. Fra Danmark kom pa-
truljefartøjet P520 DIANA.

Vi danske stævnedeltagere ser nu tilbage på 
et meget veltilrettelagt og flot afviklet stævne 

- stor tak til vores finske kammerater i ”Laiva-
ston Kilta r.y.” for et dejligt ophold med prima 
vejr i Turku.
Tillykke med Den Finske Flådes 100 års-jubi-
læum.

Danmarks Marineforening byder velkommen 
til det XX Nordiske Orlogsstævne i Danmark 
i 2020. 

 Den danske delegation, siddende fra venstre: Bent Flemming Jørgensen (Brøndby), Brian H. Svendsen (Roskilde), Charley F. Pedersen (Aalborg) og Preben A. Hansen 
(Brøndby). Stående fra venstre: Lars O. Nielsen, flagbærer Ib Ketler og Erik Tofte (alle Brøndby), Peter B. Jensen (Bornholm), landsnæstformand og rejsekoordinator 
Søren Konradsen (Amager), landsformand og delegationsleder J. Ole Løje Jensen, Gert A. Larsen (Brøndby), Karl Erik Knaack (København), Ebbe Grønne og Pierre 
Jensen (begge Brøndby) - alle fotograferet foran Den Finske Flådes sejlskoleskib (1930-60) ”Suomen Joutsen” (”Finlands Svane”).

 Kranselægning ved Orlogsflådens mindesmærke i Nådendal.
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SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Dansk-canadisk  
øvelsessamarbejde  
ved Grønland

Operation Nanook er en tilbagevendende øvelse, som Royal Canadi-
an Navy (RCN) gennemfører hvert år i de arktiske egne. I år deltog 
enheder fra Søværnet i øvelsen, der kulminerede medio august med 
den del, der handlede om hævdelsen af suverænitet: ”Hvordan for-
hindres et skib i at aflytte kommunikationskabel på havbunden ved 
Grønland?”.

Primo august sejlede en ”fremmed” stats forskningsskib ”Yeti” fra 
Reykjavik i Island med kurs mod Grønland. ”Yeti” blev spillet af det 
canadiske flådefartøj KINGSTON. Undervejs skjulte ”Yeti” sig, så 
Arktisk Kommando i Nuuk prøvede afsløre ruten med hjælp fra Chal-
lenger-flyet, som var udsendt til Luftgruppe Vest i Kangerlussuaq 
samt inspektionsskibet F 359 VÆDDEREN og inspektionsfartøjet P 
570 KNUD RASMUSSEN. 

Det viste sig, at det fremmede skib fulgte det store undersøiske kom-
munikationskabel, som forbinder Grønland med omverdenen. På et 
tidspunkt lå ”Yeti” stille tæt på Nuuk og opererede med udstyr, som 
måske kunne udspionere kommunikationskablet. Ifølge øvelsesleder 
for den danske del, orlogskaptajn Peter Gram fra Arktisk Kommando 
i Nuuk, skulle mandskabet i Arktisk Kommando så løbende beslutte, 
hvordan der skulle reageres over for det ”fremmede” fartøj. Sam-
men med kolleger i København sørgede Peter Gram så for, at der 
hele tiden blev spillet nye dilemmaer ind i øvelsen: Var ”Yeti” inden 
for territorialgrænsen på 3 sømil, eller skulle man inddrage den 200 
sømil store økonomiske zone i forhold til de forskningstilladelser, 
som skibet havde fået? Var det spionage eller krænkelse at sætte 
en ubådsrobot i søen ved et kommunikationskabel? Og hvad kunne 
denne robot?

Ifølge det oplyste blev den dansk-canadiske flådeøvelse udført med 
succes.

 Det fremmede forskningsskib ”YETI” alias RCN KINGSTON, bliver her 
observeret fra inspektionsskibet VÆDDEREN. 

 (Kilde og foto: Værnsfælles Forsvarskommando, mf.)

 DIN ØL 
 DIN SMAG

BRYGGET MED STOLTHED & ÆRE

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

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

Maritimt Folkemøde i Korsør har  
Flådestationen som omdrejningspunkt
Danmarks Marineforening deltog aktivt, da 
Flådestation Korsør, Korsør Erhvervshavn, 
Korsør Marina, Slagelse Kommune og Korsør 
Produktionshøjskoles Værft for første gang ud-
videde de Maritime Kulturdage til også at sæt-
te fokus på mulighederne og udfordringerne i 
hele det maritime segment. Marineforeningens 
Kommunikationsudvalg og Korsør Marinefor-
ening bemandede Danmarks Marineforenings 
nye udstillingssæt på Flådestationen, hvor de 
sammen med en række maritime og forsvars-
relaterede organisationer og foreninger gav en 
regelret information til de 8.802 gæster, der i 
anledningen af Flådestationens Åbent Hus-ar-
rangement besøgte Søværnets store vestsjæl-
landske base. 
– Det nye udstillingssæt er bare perfekt, siger 
afdelingsformand for Korsør Marineforening, 
Lindy B. Olsen og uddyber: – Den nye pavil-
lon og det tekniske informationsudstyr udgør 
sammen med vores flyers og eksemplarer af 
vores tidsskrift en god kontaktplatform til de 
gæster, den hen over dagen besøgte den store 
hal, hvor vi stod sammen med de øvrige for-
eninger og organisationer. Et slag på tasken er, 
at vi med denne indsats får lige under 10 nye 
medlemmer med i Danmarks Marineforening, 
lyder det fra Lindy B. Olsen.

MARITIM DEBAT
Nærværende tidsskrifts redaktør Leif Morten-
sen deltog på vegne af Danmarks Marinefor-
ening som indleder ved en debat og oriente-
ringsevent på Korsør Produktionshøjskoles 
Værft, hvor byggeriet af en kanonjollereplika 
anno 1804-1814 er gået ind i den sidste og 
afgørende fase. Sammen med leder af værf-
tet, Christian Dyrløv, gennemgik redaktøren for 
et talstærkt publikum det historiske og faglige 
forløb i projektet, som de facto tager udgangs-
punkt i Danmarks Marineforenings 100 års-ju-
bilæumsprojekt anno 2013. Direkte forespurgt 
gav Christian Dyrløv den melding, at kanonjol-
len ”Korsør” er sejlklar og bliver søsat ved et 
maritimt event på grundlovsdag, onsdag den 5. 
juni 2019.

 Redaktør Leif Mortensen (t.h. og leder af Korsør Produktionshøjskoles Værft Christian Dyrløv samtaler 
om kanonjolleprojektet. 

 Danmarks Marineforenings nye udstillingssæt gjorde sig godt i Flådestation Korsørs store hal. Her foto-
graferet inden mange af de 8.802 besøgende vendte forbi udstillingen. 

 (Foto: Martin Fabricius Buchwald og Birger Tykskov)

 Kanonjollereplikaen ”Korsør” bliver søsat ved et maritimt event på grundlovsdag, onsdag den 5. juni 2019.
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Mindegudstjeneste og  
kranselægning i Holmens Kirke
75-året for samarbejdspolitikkens ophør, besættelsesmagtens overfald 
på dansk militær og flådens sænkning den 29. august 1943 blev mar-
keret ved en mindegudstjeneste i Holmens Kirke og med kranselægning 
ved busten af viceadmiral, dr. phil. h.c. (æresdoktor) Aage Helgesen Ve-
del i Kapelsalen. 
Det smukke og højtidelige arrangement var tilrettelagt og arrangeret af 
Søværnet, Danmarks Marineforening og Frihedskampens Mindefond. 
Søværnets Tamburkorps og Holmens Kantori sørgede sammen med en 
flag- og faneparade fra 14 marine- og soldaterforeninger for at skabe 
den rette stemning i kirken. 
Forsvaret var blandt andet repræsenteret med forsvarschefen, general 
Bjørn Bisserup, cheferne fra de tre værn og repræsentanter fra regimen-
ter og flådestationer. Særligt indbudte var modstandsfolk, krigssejlere og 
indsatte i koncentrationslejre og deres efterladte. Folketingets formand, 
Pia Kjærsgaard og forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen deltog sam-
men med statsminister Lars Løkke Rasmussen også i mindegudstjene-
sten.

EN SÆRLIG TAK TIL DANMARKS MARINEFORENING
Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen takkede i sin tale Danmarks Marinefor-
enings landsformand Jens Ole Løje Jensen og landsnæstformand Søren 
Konradsen for deres store indsats i forbindelse med tilrettelæggelsen og 
koordineringen af de to højtideligheder i kirken og Kapelsalen. Statsmi-
nisteren slog i sin tale fast, at det specifik var Flådens sænkning den 29. 
august 1943, der efterfølgende gjorde, at Danmark efter denne dato blev 
betragtet som en del af de allierede. – Vi må aldrig være nok i os selv, lød 
det fra Lars Løkke Rasmussen.

BUSTEN AF VICEADMIRAL AAGE HELGESEN VEDEL
På initiativ af Danmarks Marineforening blev der i 1988 nedsat en komi-
te med Søværnets chef fra 1965-1980, viceadmiral Sven S. Thostrup, 
som ordfører og Dronning Ingrid som protektor. Komiteens opgave var at 
etablere en buste af Aage Helgesen Vedel. Busten blev afsløret i Orlogs-
museets foyer den 29. august 1993 af H.M. Dronning Ingrid.
Ved Forsvarets salg af Søkvæsthuset på Christianshavn i 2016 blev en ny 
placering af busten undersøgt. Nationalmuseet fandt ikke plads til den i 
det projekterede nye Frihedsmuseum, så for at busten ikke skulle henstå 
i magasin på Nationalmuseet, rettede Danmarks Marineforening henven-
delse til Holmens Kirke, som viste stor villighed til at lade busten opsætte 
i kirkens kapelsal blandt buster af andre af danmarkshistoriens søhelte. 
Busten blev opsat på sin nye plads i Holmens Kirke i 2017.  

HØJTIDELIGHED I KAPELSALEN
Efter højtideligheden i kirken var der under ledelse af chef for Marine-
staben, kontreadmiral Torben Mikkelsen, kranselægning i Kapelsalen. 
Der blev lagt 7 kranse af kransebærere fra Søværnets Tamburkorps: For 
Folketinget ved Folketingets formand Pia Kjærsgaard. For regeringen ved 
statsminister Lars Løkke Rasmussen. For Søværnet ved chefen for Mari-

nestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen. For familien Vedel ved Inger 
Drewe, datter af viceadmiral Vedel, og orlogskaptajn Steen Vedel. For 
Danmarks Marineforening ved landsformand, kommandørkaptajn Jens 
Ole Løje Jensen. For Marinehistorisk Selskab ved kommandør Gustav 
Lang og for Frihedskampens Mindefond ved oberstløjtnant, kammerher-
re Christian Eugen-Olsen.

 Chef for Marinestaben, kontreadmiral Torben Mikkelsen, taler ved kranse-
lægningen i Kapelsalen. 

 Syv kranse blev lagt ved busten af viceadmiral Aa. H. Vedel.
 (Foto: Chris Dam og Søren Konradsen)
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STORT 
monumentprojekt 
løftet i samarbejde 
mellem kommune  

og lokal  
marineforening

TEMA
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TEMA

Den 13. december 1913 tog de godt 9.000 indbyggere i den gamle Danehof købstad, 
færgebyen Nyborg, godt imod Danmarks Marineforening, da premierløjtnant Herman 
Ewald på Royal fik 50 af egnens søfarende til at oprette organisationens blot femte 
lokalafdeling. Det tætte og gode samarbejde mellem den til enhver tid siddende borg-
mester og Nyborg Marineforenings skiftende bestyrelser har hen over de 105 år udgjort 
et maritimt pejlemærke, der med afsløring af mindesmærket FORSAVN igen blev under-
bygget og bekræftet. Et sublimt samarbejde mellem formanden for Nyborg Marinefor-
ening, søofficeren kommandørkaptajn Kurt Verner og borgmester i Nyborg Kommune, 
hærofficeren major Kenneth Muhs, har skabt et unikt kunstnerisk og historisk miljø på 
det gamle havneanlæg Kongens Skibsbro. I nærværende TEMA forsøger vi at fortælle 
historien om kommunen og Marineforeningen, der bare ville skabe noget godt sammen.

 Flag og faner fra fynske soldater-og marineforeninger på plads.

 Søværnets Tamburkorps stod for det musikalske islæt under monumentindvielsen i Nyborg den 6. juni 2018.
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TEMA

• Monumentet FORSAVN er skabt af kunstneren Lars Abrahamsen.

• FORSAVN er 6 meter høj, formet som et synkende skib og udført i aluminium. 

• Skulpturen er sat på et cirkelrundt fundament, der fungerer som to symboler: Som kompas og 
som mindesmærke over de druknede søfolk.

• Skulpturen kan dreje i vinden og vil derfor altid være i bevægelse. 

• Der er på fundamentet opsat bronzeplader mod de fire verdenshjørner. Her er mindetekst og 
navnene på de omkomne søfolk fra Nyborg. 

• Hoveddonationen til projektet kommer fra Albani Fonden. Herudover har en række lokale virk-
somheder ydet en stor gratis indsats under etableringen af totalprojektet på Kongens Skibsbro.

• Museumsdirektør ved Østfyns Museer, Erland Porsmose, har under hele processen ydet en uvur-
derlig hjælp.

• Talerne ved indvielsen den 6. juni 2018 var: museumsdirektør Erland Porsmose, orlogsprovst Ejgil 
Bank Olesen, krigssejler Evald Brinck, direktør for Albani Fonden Paul Nissen, afdelingsformand 
for Nyborg Marineforening Kurt Verner og borgmester for Nyborg Kommune Kenneth Muhs. 

• Projektarbejdsgruppen bestod af: Tina Andersen, Susanne Nielsen, Peter Holm, Lene Zinck,  
Jesper Larsen, Ebbe Rasmussen, Mogens Larsen og Erland Porsmose.

• Nyborg Marineforenings navneresearchgruppe bestod af Mogens Larsen, Preben Mühring og 
Jørgens Frederiksen. 

Fakta:

 Krigssejler Evald Brinck fra Svendborg holdt en stærk erindringstale. Under hele seancen havde han Nyborg 
Kommunes sekretariatschef Tina Andersen som fast holdepunkt. 
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”Skal vi så komme i  
gang med arbejdet igen?”

TEMA

PROJEKTET, ETABLERINGEN AF  
MONUMENT FORSAVN, HAR AFSÆT I 
KRIGSSEJLEREN JACOB FREDERIKSENS 
INDSAMLING I MIDTFIRSERNE AF  
OPLYSNINGER OM DE SØFOLK FRA  
NYBORG, DER IKKE VENDTE HJEM  
EFTER AFSLUTNINGEN AF 2.  
VERDENSKRIG I 1945. 

Den officielle anerkendelse af de danske sø-
folks enorme indsats under krigen fra 1939 til 
1945 skete først, da Dannebrog under over-
værelse af HM Dronning Margrethe den 6. juni 
2014 gik til tops på stranden ved Normandiet 
sammen med de øvrige allieredes flag. 

Fra 1945 og til 2014 havde det ellers været op 
ad bakke med hensyn til forståelsen af krigs-
sejlernes betydning for, at Danmark i krigens 
sidste fase blev opfattet som en allieret i kam-
pen mod Aksemagterne.    

Men inden Danmark kom så langt, havde man 
i Nyborg gennem indsatsen fra Jacob Frede-
riksen allerede taget hul på denne proces. Som 
finale på det store researcharbejde fremstillede 
han inden sin død i 1989 en mindetavle med 
navnene på de 29 omkomne søfolk. Denne 
tavle har sin faste plads i marinestuen. 

PROJEKTET TAGER FORM
Efter markeringen på stranden i Normandiet 
den 6. juni 2014 besluttede bestyrelsen at 
fortsætte Jacob Frederiksens arbejde. Men nu 
udvidet med ønsket om at få rejst et monument 
til minde og ære for de omkomne søfarende. 

I Mindeskriftet, der blev udgivet i anledning af 
indvielsen af monumentet FORSAVN, skriver 
Kurt Vernes således: 
– I løbet af efteråret tog projektet form, og det 
stod klart, at et samarbejde med Nyborg Kom-
mune var vejen frem. 

Ultimo 2014 blev projektet forelagt borgmester 
Kenneth Muhs, der var meget positiv. 
Resultatet blev, at der primo 2015 blev nedsat 
en arbejdsgruppe med deltagelse af Nyborg 

Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Mari-
neforening. Mogens Larsen og næstformand 
Ebbe Rasmussen blev udpeget som Marine-
foreningens repræsentanter. Arbejdet med at 
klarlægge og specificere projektet samt vælge 
en kunstner, var nu i gang. Sideløbende etable-
redes i Marineforeningen en gruppe, der havde 
til opgave at fortsætte Jacobs arbejde med at 
indsamle oplysninger om omkomne søfolk fra 
Nyborg. Gruppen bestod af Mogens Larsen, 
Jørgen Frederiksen (Jacobs søn) og Preben 
Mühring.

Deres arbejde resulterede i, at man fandt ud af, 
at 35 søfolk havde mistet livet. I sensommeren 
2017 var hele projektet klar. Alle persondata 
var indsamlet. Der var valgt kunstner, og hans 
forslag til monument blev godkendt. 

Nyborg Kommune, der under hele processen 
har vist en fantastisk samarbejdsvilje og støtte, 
stillede en placering på Kongens Skibsbro til rå-
dighed. Ligeledes har Østfyns Museer været en 
uvurderlig hjælp, og deres historiske og kunst-
neriske medvirken har været uovertruffen.

DANMARKS RIGES HJERTE
Med Kenneth Muhs som regerende borgmester 
har samtlige af de øvrige 24 byrådsmedlemmer 
gennem hele processen stået last og brast om 
projektet. Det fremhæver Kenneth Muhs under 
en redaktionel rundbordsnak i forsommeren 
2018. Han og afdelingsformand Kurt Verner 
er også enige om, det det er godt, at der på 
en central placering i byen nu er et markant 
æresmonument for de mange omkomne søfolk 
fra Nyborg. At borgmesteren samtidig mener, 
at monumentet er en forlængelse af byens 
mangeårige historiske ståsted, kommer også 
til udtryk. 
– Det var her, Danmarks første grundlov blev 
underskrevet i 1282, og samtidig var det her, 
Danehoffet mødtes igennem tiderne. Siden-
hen blev Nyborg hovedstad i Danmark, og 
herudover har Nyborg også indtaget rollen 
som verdslig hovedstad under Reformationen. 
Skiftende konger og dronninger har resideret 
på Nyborg Slot, hvorved kongemagten gen-

nem tiderne har været knyttet til Nyborg. Ikke 
mindst med Christian den 3. som en af de helt 
centrale personer med ansvar for Nyborgs ud-
vikling og historie. Herudover har ikke mindst 
den maritime historie haft væsentlig betydning. 
Hele overfartshistorien har om noget formet og 
udviklet os til det, vi er i dag, lyder det fra Ken-
neth Muhs. 

INDVIELSEN 
Onsdag den 6. juni 2018 vil i fremtiden være 
en mærkedag i Nyborg. Det blev dagen, hvor 
det arbejde, som krigssejleren Jacob Frederik-
sens påbegyndte i midtfirserne, med indviel-
sen af monumentet FORSAVN fik en flot finale. 
Blandt de mange taler var der især én, der bed 
sig fast og gjorde stort indtryk på de mange 
deltagere. Det var da den sidste tilbageværen-
de krigssejler fra Fyn, den 97-årige styrmand 
Evald Brinck, holdt en stærk og følelsesladet 
tale med begivenhederne på D-dagen den 6. 
juni 1944 som omdrejningspunkt.

(Foto og kilder: Sonja Kirk,  
Nyborg Marineforening, Glenn Bartels, 
Nyborg Kommune)

 Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen holdt talen for 
krigssejlerne.
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JUBILARSTÆVNE 2018

Jubilarstævnets årgange 1948, 1953, 1958, 1968, 1978 og 1993
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JUBILARSTÆVNE 2018

Jubilarstævne med positive toner
FÆLLESSKAB, KORPSÅND, FORSTÅELSE 
FOR SØVÆRNETS VILKÅR OG TRADITIONS- 
PLEJE VAR ET GENNEMGÅENDE TEMA 
VED DANMARKS MARINEFORENINGS 105. 
JUBILARSTÆVNE PÅ VEGNE AF SØVÆRNET.

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen kom allerede i 
velkomstandagten omkring Danmarks Marine-
forenings traditionspleje på vegne af Søværnet. 
Temaet blev fulgt op af landsformand, kom-
mandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, og chef 
for Søværnets Officersskole, kommandør Jens 
Bjørnsteen, i deres hilsen til jubilarerne.

FÆLLESSKAB GENNEM VÆRNEPLIGTEN
Orlogsprovsten fastslog i sin tale: – Selv om vi i 
vores tid lider under en forfærdende mangel på 
immaterielle værdier som eksempelvis fælles-
skab, er Danmark stadig er et foreningsland. 
Der er et fællesskab omkring kongehuset, og 
når vi spiller landskamp. Men traditionstabet er 
til at føle. Måske er jeg ved at være en gammel 
nar, men jeg er aldrig kommet mig over afskaf-
felsen af den almindelige værnepligt. Jeg er 
sikker på, at vi her rundt omkring denne mor-
gen kan være rørende enige om, at værneplig-
ten var særligt dannende for os. Jeg ville i hvert 
fald ikke have været den foruden. Ikke mindst 
oplevelsen af fællesskab. Fællesskab er nemlig 
at høre sammen og holde sammen, at arbejde 
for en fælles sag. Det er selvfølgelig en hårfin 
balance, som let kan tage kurs mod holdninger 
og ideologier, som dybest set er menneske-
fjendske, nedbrydende og ødelæggende. Men 
der har det danske forsvar og marinen gennem 
generationer haft en enestående mulighed for 
at præge Danmarks kommende generationer, 
sagde Ejgil Bank Olesen blandt andet.

TRADITIONER ER EN AF GRUNDPILLERNE
Det glædede landsformand, kommandørkap-
tajn Jens Ole Løje Jensen, at der ud over 84 
jubilarer med forankring i Marineforeningen var 
12 jubilarer uden for organisationen. 
– Jeg håber, at I efter i dag får lyst til at mel-
de jer ind i en marineforening, der hvor I bor, 
sagde landsformanden og fortsatte: – Stæv-
nerne har altid være afholdt her på vores tradi-
tionsrige Holmen, dog med undtagelse i 1944, 
hvor stævnet på grund af tyskernes besættelse 

måtte afvikles på Toldboden, og frokosten blev 
holdt om bord på fregatten JYLLAND. I mange 
år herefter blev stævnet afholdt i den gamle 
gymnastiksal ved Holmens Idrætsanlæg med 
frokost i orlogsværftets kantine. Efter Holmens 
udflytning blev stævnerne afholdt på Officers-
skolen og frokosten i Officersskolens smuk-
ke aula. Men med Officersskolens flytning til 
Forvarsakademiet her i foråret, er det så første 
gang, at vi afholder hele arrangementet her i 
Planbygningen. Om vi så kan gøre det i fremti-
den er ikke afklaret. Jubilarstævnet er et stæv-
ne, der altid har været præget af traditioner, 
hvilket vi også i år vil følge. For traditionerne 
har altid og skal fortsat være en af Danmarks 
Marineforenings grundpiller, slog landsforman-
den fast. 

SØVÆRNET HVILER IKKE  
PÅ LAURBÆRRENE
Kommandør Jens Bjørnsteen, chef for Søvær-
nets Officersskole, gav i sit indlæg en kort brie-
fing og update på Søværnet anno 2018. 
– På trods af at Søværnet er over 500 år gam-
melt, kan man absolut ikke påstå, at Søværnet 
ligger på den lade side eller hviler på laurbær-
rene. Siden chefen for Søværnets Officersskole 
holdt sin tale ved dette arrangement sidste år, 
er der sket meget i Søværnet. Hvis jeg skal fo-
kusere på nogle større begivenheder, som de 
seneste år har haft betydning for Søværnet, vil 
jeg nævne forsvarsforliget, vores styrkeproduk-
tion samt vores uddannelse af kadetter, sagde 
Jens Bjørnsteen. Inden han konkretiserede 

forholdene omkring kadetuddannelsen, var 
han omkring specifikke fordele ved det nye 
forsvarsforlig, der blandt andet indebærer, at 
Søværnets 3 fregatter bliver udrustet med nye 
luftforsvarsmissiler m.m. 
– Når jeg taler om generelle forhold, som har 
betydning for Søværnet, kan jeg ikke undlade 
at tale om vores kadetter. Før sommerferien 
udnævnte jeg det første hold af kadetter med 
den ”nye uddannelse”. Uddannelsen er sær-
egen derhen, at den er kortere end tidligere. 
Årsagen til, at vi har kunnet lave uddannelsen 
kortere, er, at kadetterne i dag møder med en 
bacheloruddannelse, når de træder ind på ud-
dannelsen. 
Kadetterne er derfor mere studievante end tid-
ligere. Der har været mange ytringer om den 
nye uddannelse, men lad mig sige en ting: de 
nye premierløjtnanter, jeg udnævnte før som-
merferien, er lige så dygtige som dem, der blev 
udnævnt i årene før. På nogle områder vil jeg 
endda mene, at de er bedre, hvilket ikke mindst 
skal ses i lyset af deres anden uddannelse 
samt modenhed.
Jeg vil afslutningsvis nævne, at når jeg står her 
og ser jeres interesse for at deltage i dag, og 
når jeg tænker på Danmarks Marineforenings 
store arbejde med dels at afholde dette jubilar-
stævne, og dels foreningens deltagelse i andre 
traditionsplejende arrangementer, hvor vi ofte 
mødes, tager jeg det som et klart tegn på den 
stolthed, der ligger i vores fælles interesse og 
traditioner. Jeg er stolt af jer alle, sluttede kom-
mandør Jens Bjørnsteen sit indlæg. 

 Musikhjemmeværnsflotille 300 Kvindelige Marineres Musikkorps er traditionen tro i front for jubilarerne 
ved marchen på Nyholm. 
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ADMIRAL CARSTENSENS MINDEBÆGER
Kontreadmiral Carl Vilhelm Edvard Carstensens 
(landsformand i Danmarks Marineforening fra 
1927 til sin død i 1940) mindebæger blev 
første gang tildelt en værnepligtig orlogsgast 
i 1942. I år blev bægeret efter indstilling fra 
Center for Sergent- og Maritim Uddannelse/
Basisuddannelsen i Frederikshavn, tildelt John 
Daniel De La Cruz Gudjónsson, der fra 1. maj 
til 31. august 2017 gennemgik basisuddannel-
sen med bedømmelsen A1.  John Daniel De La 
Cruz Gudjónsson er nu i gang med at tage sin 
bachelor (BA) i økonomi på Aalborg Universi-
tet, så han om 3 år kan søge om optagelse på 
Søværnets Officersskole. Bægermodtageren, 
der stammer fra Færøerne, havde sine bedste-
forældre Vonbjort og Arthur Gudjónsson samt 
sin forlovede Ingrid Jogvansdòttir med ved den 
smukke ceremoni i Planbygningen på Nyholm.

HÆDERSTEGN I GULD
Leif Larsen, afdelingsformand for Københavns 
Marineforening og mangeårig marchleder ved 
jubilarstævnerne, modtog under den faglige 
del af stævnet Danmarks Marineforenings 
hæderstegn i guld. Tildelingen blev motiveret 
med Leif Larsens store indsats og engage-
ment samt uvurderlige støtte til jubilarudvalget 
i forbindelse med en række fysiske forhold på 
Nyholm ved de årlige jubilarstævner. 

 Mindebægermodtager John Daniel De La Cruz Gudjónsson er her flankeret af chef for Søværnets Officers-
skole, kommandør Jens Bjørnsteen (t.v.) og Danmarks Marineforenings landsformand, kommandørkaptajn 
Jens Ole Løje Jensen.

 Afdelingsformand for København Marineforening, 
Leif Larsen, modtog ved Jubilarstævnet Dan-
marks Marineforenings hæderstegn i guld. 

 (Foto: Hans Philipsen og Søren Konradsen)

JUBILARSTÆVNE 2018

Fakta:
• 96 jubilarer deltog i årets jubilarstævne: 4 70-års, 7 65-års, 25 60-års 52 50-års,  

7 40-års og 1 25-års. 
• 10 messegaster fra Brøndby og København Marineforeninger servicerede de godt 

180 deltagere.
• 10 gaster årgang 1968 fra inspektionsskibet F 351 FYLLA havde sat hinanden stævne  

under Jubilarstævnet.
• 70 års-jubilaren, orlogskaptajn Svend Aage Hansen, lagde sammen med lands-

formand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, krans ved Mindestenen ved 
Nyholmsporten. 

• Kvindelige Marineres Musikkorps kan i år fejre 70 års-jubilæum. 
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 På 75-årsdagen for Flådens sænkning den 29. august 1943 stod Ebeltoft Marineforening på vegne af Danmarks Marineforening sammen med DSI fregatten JYLLAND 
for en større mindehøjtidelighed ved mindestenen på havnen og efterfølgende på fregatøen. Arrangementets hovedtaler var æresmedlem af Vaabenbrødreforeningen 
for Ebeltoft og Omegn, oberstløjtnant-R Flyvevåbnet Ole Bisp. Ole Bisp er opvokset i Nyboder. Faderen var søofficer og var med til at sænke flåden den 29. august 
1943. Efter talen var der kranselægninger. Først lagde 1. viceborgmester Claus Wistoft som repræsentant for civilsamfundet en krans fra Syddjurs Kommune, der-
næst lagde landsbestyrelsesmedlem i Danmarks Marineforening Charley Pedersen, Aalborg, en krans på vegne af Marineforeningens Distrikt X, og til sidst lagde 
afdelingsformand for Ebeltoft Marineforening, Erich Heiner Franzen, en krans fra lokalafdelingen. Som det fremgår, deltog en lange række marineforeningsafdelinger 
fra hele Jylland samt lokale soldaterforeninger i det flotte arrangement. 

 I Korsør opretholder Korsør Marineforening traditionen med at højtideligholde den 29. august ved at mindes de to faldne besætningsmedlemmer fra minestrygeren 
HAJEN. 10 mand fra Marineforeningen med afdelingsformand Lindy Olsen lagde sammen med Søværnets repræsentant, orlogskaptajn Søren Fage Sørensen, krans 
og buket ved mindesmærket i anlægget i Korsør.   (Foto: Theis Rosschou)

FOTOKLUMME
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Det får du hos GF

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

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

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s,  
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
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FOTOKLUMME

 Den franske præsident Emmanuel Macron og hustru Brigitte Macron indledte sammen med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary statsbesøget i København 
den 28. og 29. august med at ære de danske soldater ved monumentet på Kastellet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948. Her fik præsident Macron 
og kronprinsparret også lejlighed til at hilse på krigssejler Evald Brinck, medlem af Svendborg Marineforening, der benyttede lejligheden til at forære præsident 
Macron et eksemplar af sin kontroversielle bog ”De vil aldrig blive husket”. Til højre ses formanden for Frihedskampens Mindefond, oberstløjtnant, kammerherre, 
fhv. ceremonimester Christian Eugen-Olsen.  (Foto: Erik Bodal)

 Ved viceadmiral A. H. Vedels grav på Hørsholm Kirkegård blev der tirsdag den 28. august 2018 lagt kranse af viceadmiralens familie og Danmarks Marineforening 
i anledning af 75-året for viceadmiralens beordring af flådens sænkning. Af Vedel-slægten var 25 familiemedlemmer til stede, og Marineforeningen var repræ-
senteret af landsnæstformanden, landssekretæren samt formanden og medlemmer af Hørsholm-Rungsted Marineforening. Efter højtideligheden på kirkegården 
var Hørsholm-Rungsted Marineforening vært for en hyggelig sammenkomst.  (Foto: Søren Konradsen)
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Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN,
BORNHOLM, 

GRØNLAND

Kørelærer Gert Allan Larsen
Maglemosevej 33, Marbjerg, 
2640 Hedehusene
Tlf.: 20 43 87 96  
E-mail: gert-allan@larsen.dk  
Roskilde, Kongens Lyngby, Amager, 
København, Brøndby, Frederiksberg, Ishøj, 
Godthåb. Rønne.

ROSKILDE
Ferie og sygdom blandt flagbesætningen i Ros-
kilde Marineforening var årsagen til, at afde-
lingen for første gang i mange år ikke deltog 
med flaget ved Valdemars festen den 15. juni 
i Roskilde Domkirke. Det fortæller Kristian M. 
Pedersen, der også oplyser, at forårsfesten den 
7. juni have 31 deltagere på plads til en god 
fest i et vidunderligt sommervejr.

Roskilde Marineforening kunnen i august af-
holde fregatskydning nummer 82 i afdelingen. 
Ny fregatkaptajn blev Jogvan Olesen på skud 
af Per Røn. Ifølge det oplyste var det er godt 
arrangement hvor i alt 20 skytter kom på præ-
mielisten. Ud over fregatskydningen var der 
også konkurrence i skiveskydning samt de 
tekniske discipliner rafling store og rafling små.  

ISHØJ
Efter afdelingsformand Kurt Telanders død har 
John Daleng overtaget formandsposten i Ishøj 
Marineforening. De rundt 30 medlemmer har 
deres eget marinehus udlånt af Ishøj Kommu-
ne. – Det er en fantastisk kommunal hjælp, 
som vi er meget glad for, siger den nytiltrådte 
afdelingsformand. 

Ishøj Marineforening, stiftet den 20. februar 
1984, er afdeling nummer 104 ud af de i alt 
109 afdelinger, der siden stiftelsen af Dan-
marks Marineforening den 30. april 1913 er 
indgået i den landsdækkende organisation. 

Ud over afdelingsformand John Daleng ud-
gøres bestyrelsen af afdelingsnæstformand 
Rudi Christensen og afdelingskasserer Hans 
Mikkelsen samt bestyrelsesmedlemmerne 
Jan Brøsch Andersen, Bjarne Andersen, Erik 
Neubert og Karl Wied. Jan Madsen og Bjarne 
Hofflund er bestyrelsessuppleanter medens 
Ole Bastholm Mathiesen og Henning Hededal 
bestyrer posterne som revisorer. Flaggaster er 
Karl Wied og Bjarne Andersen.  

KØBENHAVN
Der har i disse dage (Medio august, Red.) - tra-
ditionen tro - været pudsedage forud for jubil-
arstævnet hvor mange marinere fra det ganske 

land ventes at besøge marinestuen. Det oply-
ser Erik Staffeldt. Der blev vasket, pudset, tør-
ret af, ordnet bogsamling, poleret, skyllet efter 
i den stærke varme under taget (28 gr.), samt 
spist brød til. Særlig var den ene pudsedag vel-
besøgt, endda af en ny skibshund. Den havde 
det også hårdt i varmen. 

Sommerens grillarrangement blev som ventet 
en af årets mange varme og solrige sommer-
dage. Det var den 21. juli med 30 gr. Heldigvis 
er der skygge på Nyholm. I fremtiden kommer 
der måske meget mere skygge, hvis staten 
sælger området til højhusbyggeri. Grillarrange-
mentet fik 40 deltagere. Det store arbejde med 
at bære stole og borde udendørs fra første sal 
var besværet værd. 

PESK udlånte en god grill til arrangementet og 
Tonny Jochumsen satte varme på - behørigt 
garneret med brandslukningsmateriel. Banje-
mester Mogens Larsens store buffet blev vel-
besøgt. Og der var lækker hjemmebagt kage 
til kaffen fra Ken Erleben og fru Lonnie, Leise 
Helslev og Anne-Mari Juul.
 
BRØNDBY
Flere af afdelingens medlemmer var 2 gange 
i august på frivilligt servicearbejde. Den 19. 
august var det på den lokale front, da Marine-
huset i Brøndby fik en overhaling med støveko-
sterne. Søndagen efter, den 26. august, var det 
så landsforeningen der nød godt af afdelingens 
frivillige servicebesætning i forbindelse med 
årets jubilarstævne på Nyholm. 

Foredragssæsonen 2018/2019 startede tors-
dag den 6. september. Har fortalte skibsfører 
Søren Søgaard over emnet, ØK ´s flåde gen-
nem 100 år. Søren Søgaard har selv 50 års 
tjeneste i den danske Handelsflåde: 30 år i ØK 
og 20 år i Mærsk. Ifølge Kim von Wowern var 
det en rigtig god opstart på den nye sæson.  

 Der sommerhygges i teltet ved juni festen i Ros-
kilde Marineforening.

 Der skaffes i det fri ved juli grillearrangementet i 
København Marineforening. (Foto: Erik Staffeldt)

 Roskilde Marineforenings nye fregatkaptajn 
Jogvan Olesen står her tv. sammen med afgåen-
de fregatkaptajn Poul Pedersen.

AFDELINGERNE
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AFDELINGERNE

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND

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

HØRSHOLM/RUNGSTED
Som det fremgår på tekstsiderne, stod den pri-
mo juli på 75 års receptionsfest i Hørsholm/
Rungsted Marineforening. De mange gæster 
fra flere af Marineforenings sjællandske afde-
linger samt lokalpolitikere og egne medlemmer 
med ledsagere fik en i alle ender og kanter god 
oplevelse. Kanonkommandør, afdelingskas-
serer Henrik Benedikte Pedersen og tidligere 
skyttelavsformand i det netop nedlagte skytte-
lav i Hørsholm/Rungsted Marineforening Hen-
rik Prytz sørgede for en standsmæssig åbning 
med afgivelse af kanonsalut. 

Den omfattende gastronomiske forplejning var 
lagt i hænderne på afdelingens kok og besty-
relsesmedlem Peter Bendtsen, der sammen 

med køkkenskriver, bestyrelsesmedlem Mikkel 
Smed sørgede for at de mange gæster fik ser-
veret en omfattende og veltilberedt receptions-
buffet.

GILLELEJE
Søren Svendsen oplyser, at der i først halvår 
2018 har været mange aktiviteter i Gilleleje 
Marineforening. Bestyrelsen og medlemmer 
har således deltaget i distriktsmøde samt 100 
år jubilæum hos kollegaerne i Hundested. 

Herudover har der været en række arrange-
menter i Marinehuset med socialt samvær og 
fagligt indhold. Eksempelvis fortalte Else Djur-
huus ved et medlemsmøde om Nakkehoved 
Fyrene, hvor der stadig er lyssignal i det vestre 
fyr. – Det var en spændende lokalhistorisk af-
ten, siger Søren Svendsen. 

Under travaljeroningen ved byfesten i Hillerød 
vandt Gilleleje Marineforenings travaljehold 
over ærkerivalerne fra Hundested, hvilket ud-
løste en flot præmie. - Først i juli var afdelings-
formand Steen Møller og fruen Dorte Møller på 
ferie i Grønland. Under opholdet kom forman-
den og fruen på en ikke planlagt mellemlanding 

i Nuuk. I ventetiden nåede de i taxa at aflægge 
et besøg i Godthåbs Marineforening. Under det 
korte besøg blev der overrakt og modtaget Vå-
benskjolde. Nok det hurtigste besøg nogensin-
de. Afdelingsformanden for Godthåb Marine-
forening Lars Bruun var glad for besøget, lyder 
det fra Søren Svendsen.

HUNDESTED
Fregatskydningen med deltagelse af skytter 
fra marineforeningerne i Hundested, Frede-
riksværk og Frederikssund blev afviklet den 11. 
august. Ifølge Hans Jørgen Hansen var der et 
meget lille fremmøde med kun 28 mænd og 
11 kvinder. Ikke desto mindre stod den på tid-
lig frokost, da mændene blev færdig længe før 
spisetid. Terese Malmgren blev korvetskipper, 
medens Kjeld Nortung nu er ny fregatkaptajn 
for de 3 afdelinger.

Fregatarrangementet arrangeres generelt af 
Hundested Marineforening. På et formøde med 
de 2 andre afdelinger fordeles opgaverne, så-
ledes at medlemmerne fra Frederiksværk og 
Hundested opstiller teltet. Frederikssund be-
stiller transport, der betales af Frederikssund 
og Hundested Marineforeninger. 

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND

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

KALUNDBORG
Afdelingsformand Egon Iversen døde pludselig 
og uventet i slutningen af juli. På et ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde blev afdelingssekretær 
Ole Flemming Nielsen konstitueret som afde-
lingsformand frem til den ordinære generalfor-
samling 2019. Som afløser på sekretærposten 
fungerer Niels Otto Nielsen ligeledes frem til 
næste generalforsamling.

Ellers er sommeren gået med at renoverer før-
stesalen i marinehuset samt foretage løbende 
vedligeholdelsesopgaver. 

SKYTTELAVET:
De ugentlige søndagsskydninger på nyrenove-
rede skydebaner er i fuld gang. Det fortæller 
Ole Flemming Nielsen der også oplyser, at 
skytterne er i fuld gang med første halvdel af 
hjemmebaneskydningerne. 

 Den bagende sol sendte de gæster der ikke kun-
ne være i skyggen i teltpavillonen indenfor i det 
kølige marinehus. I alt deltog små 100 personer 
i 75 års receptionen for Hørsholm/Rungsted Ma-
rineforening. (Foto: Jacob Tykskov Marcussen)

 Afdelingsformændene i Godthåb Marineforening 
Lars Bruun (tv.) og Gilleleje Marineforening Steen 
Møller udveksler våbenskjolde. I midten ses Dorte 
Møller. 

 Præmiemodtagerne ved fregatskydningen mel-
lem afdelingerne i Hundested, Frederiksværk og 
Frederikssund er her fv. Kjeld Jensen, John Pe-
dersen, Michael Hulten, Kaj Hansen, Erik Jensen 
og Hans J. Hansen. Forrets fregatkaptajn Kjeld 
Nortung.  (Foto: Hans Jørgen Hansen.)
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SKÆLSKØR
Som fortalt under rubrikken Nykøbing Falster 
har medlemmer og ledsagere fra Skælskør 
Marineforening været på sommertur til Lolland 
og Falster. I Maribo var der indlagt en sejltur 
på Maribosøen om bord på turbåden ”Anemo-
nen” inden de besøgte marinestuen i Nykøbing 
Falster, hvor bestyrelsen havde sørget for at 
tilvirke frokost med sild, snaps og meget mere.

KORSØR
75 skytter deltog den 25. maj i Korsør Marine-
forenings fregatskydning. – Fregatkaptajn blev 
Thomas Nielsen på skud nummer 280 medens 
Marianne Slesvig på skud nummer 385 blev 
jagtkaptajn, oplyser Theis Rosschou.
I forbindelse med Storebæltsbroens 20 års 
fødselsdag var afdelingens sangkor den 16. 
juni hyret til at underholde på Solens Plads i 

Korsør. Hen over sommeren ar marinestuen 
shinet op, så den nu står knivskarp. 

Sommerudflugten den 11.august blev en herlig 
oplevelse startede med morgenskafning i stu-
en inden turen gik til Ebeltoft for at besigtige 
fregatten JYLLAND og udstillingen Modeller på 
Podier. - Vi havde entreret med Ebeltoft Mari-
neforening om at skaffe i stuen hos dem og jeg 
skal love for at vi blev godt modtaget. Sikke 
en dejlig hjemmelavet frokost samt fin service 
og medens vi skaffede, blev vi underholdt med 
sang og musik af Slupkoret. Vi havde medbragt 
en gave til dem, nemlig det ene navnebræt fra 
Tankfartøjet RIMFAXE, som var deres tidligere 
adoptionsskib, hvilket vist nok bragte lidt fugt 
i øjenkrogen hos modtageren. Det var nogle 
dejlige timer vi havde sammen med kamme-
raterne i Ebeltoft. Herfra skal bringes en stor 

tak til afdelingen, afslutter Theis Rosschou sin 
rapport.

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

 Jagtkaptajn Marianne Slesvig er her fotograferet 
sammen med fregatkaptajn 2018 Korsør Marine-
forening Thomas Nielsen.

AFDELINGERNE

VORDINGBORG
I lokalbladet Trellegrunden ´s julikvartals udga-
ve gør afdelingsformand Jes Hansen opmærk-
som på, at Danmarks Marineforenings afdeling 
i Vordingborg den 2. december 2018 runder 
80 år. – Derfor er der lørdag den 1. december 
2018, 80 års jubilæumsreception fra kl. 1100 
til kl. 1400. Samme dag er vores hus, Vording-
borg Marinehus, 10 år og herved er alle invite-
ret i god tid, og vi håber alle der har lyst, vil del-
tage, skriver Jes Hansen på ”Skippers Side”.

Selv om gæstelisten ikke var så lang som øn-
sket, blev Støtteforeningens grillfest den 8. juni 
en succes. – De som kom, havde en dejlig 
aften med god mad og masser af drikkelsen, 
skriver Annegrethe på vegne af bestyrelsen i 
Støtteforeningen. 

MØEN
Bendt Lund-Nielsen fortæller, at der hen over 
sommeren i forbindelse med Stege bys 70-års 
jubilæum har været mange turister i byen. På 
den baggrund har marinestuen været åben 
hele sommeren. Blandt de mange gode som-
merlige turistikale tiltag udgør veteranfærgen 
”Møn” og postbåden ”Røret” det maritime 
islæt. –  Postbåden ”Røret” har været godt be-
nyttet for cyklende turister, der gerne vil til øen 
Nyord hvor vores hovmester, Jørgen Jansen ´s 
far sejlede i en menneskealder indtil broen blev 
bygget i 1968. Som fører af postbåden sejlede 
han med alt fra grise, kul, ja sågar med øens 
første bil, der kom til Nyord lastet på tværs af 
båden. ”Røret” blev senere solgt til en køben-
havner, og endte på bunden af Christiansholm 
kanal. Båden blev dog hævet og bragt tilbage 
til Nyord, hvor en flok entusiaster bragte den 
tilbage til sin gamle form, så den i dag bru-
ges som turbåd til og fra Nyord, skriver Bendt 
Lund-Nielsen. 

I september benyttede en skytteforening fra 
Køge muligheden for at få serveret frokost i 
marinestuen. Som ved det kommende silde-
frokost den 13. oktober var det afdelingshov-
mester Jørgen Jansen, der håndterede såvel 
bespisning som salget af drikkevarer. 

STEVNS
Afdelingsformand Gert Pedersen oplyser, at 
æresmedlem i Stevns Marineforening Verner 
Eriksen gik fra borde den 18. juli 2018, 91 år 
gammel. – Verner gjorde tjeneste i Søværnet 
i 1947 og allerede i 1952 blev han medlem 
i Stevns Marineforening. Verner Eriksen var 
i mange år medlem af bestyrelsen, og blev 
på den baggrund udnævnt til æresmedlem for 
hans store indsats. Bestyrelsen i Stevns Ma-
rineforening udtrykker et ”Æret være Vernes 
minde”. 

KØGE
Juli måned begynder altid med vores traditi-
onelle arrangement med kranselægning ved 
Mindestøtten på Køge Havn for at markere Ad-
miral Niels Juel’s indsats i søslaget mod Den 
Svenske Flåde i 1677. Det skriver Edle Søren-
sen. - Her blev lagt krans af Køge Kommune, 
Søværnet samt Køge Marineforening.  Efter 
kranselægningen samledes vi i Marinestuen, 
hvor orlogskaptajn René Krarup Holm fra Ma-
rinehjemmeværnet fortalte om samspillet mel-
lem det Maritime Hjemmeværn og Søværnet, 
hvilket var meget interessant. Herefter havde 
kabyssen sørget for noget spiseligt.

I strålende sol samledes 72 medlemmer og 
ledsagere den 28. juli i Strøby Ladeplads, hvor 
Jørgen Pedersen igen lagde grund til afdelin-
gens sommerfest. 
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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

AFDELINGERNE

Søndag den 19. august var dagen for årets fre-
gatskydning. - I samlet trop, med musik, flag og 
kanon, drog 21 skytter til den afgående fregat-
kaptajn Arne Sørensens bopæl. Her blev budt 

på morgenskafning, og efter affyring af ”Dansk 
Løsen” drog alle til Marinestuen. På skud nr. 
112 ramte Søren Mikkelsen krudtkammeret på 
det gode skib ”Schwartzenberger”, og den nye 
fregatkaptajn i Køge Marineforening blev Leif 
Kurt Brinksholt. Øvrige præmiemodtagere var 
Jan Dreyer, Hans Erik Jensen, Arne Sørensen, 
Birte van der Weiden, Finn Richardt, Kim-Re-
gin Sustmann, Gull Andreasen, Gunnar Niel-
sen, Aage Mikkelsen og John Engskov. Årets 
finskytte blev Gunnar Nilsen med 25 point ud 
af 30 mulige, oplyser Edle Sørensen.

NYKØBING FALSTER
Ifølge Flemming Keith Karlsen har kollegaerne 
fra Skælskør Marineforening været på som-
mertur til Lolland og Falster. I Maribo var der 
indlagt en sejltur på Maribosøen om bord på 

turbåden ”Anemonen” inden de besøgte ma-
rinestuen i Nykøbing Falster, hvor bestyrelsen 
havde sørget for at tilvirke frokost med sild, 
snaps og meget mere.

 Afdelingsformand John Engskov (tv) har her pla-
ceret Køge Marineforenings fregatkaptajn 2018, 
Kurt Leif Brinksholt, i midten med afgående fre-
gatkaptajn Arne Sørensen yderst til højre. 

 (Foto: Jerry Katz

 Banjermester Freddy Skrot og afdelingsformand 
Karsten Laugesen fra Nykøbing Falster Marine-
forening har tjek på gæsterne fra Skælskør Mari-
neforening der på deres sommerudflugt anduve-
de kollegaerne i Nykøbing Falster. 

 (Foto: Flemming Keith Karlsen)

NYBORG 
Som det fremgår af temaet i denne udgave af 
nærværende tidsskrift, har Nyborg Marinefor-
ening og Nyborg Kommune primo juni 2018 
afsluttet det vellykkede monumentprojekt på 
Kongens Skibsbro i Nyborg Havn. 

FAABORG
I forbindelse med sejlskibseventen Fyn Rundt 
for bevaringsværdige sejlskibe have Faaborg 
Marineforening tilrettelagt et åbent hus ar-
rangement, da skibene torsdag den 26. juli 
anduvede Faaborg. Afdelingsformand Hans 
Johansen fortæller, at afdelingen havde besøg 
af et rimeligt antal gæster, der ud over en ret-
visende orientering om Faaborg og Danmarks 
Marineforening blev budt på kaffe og blødt 
brød.

KERTEMINDE
Det gode samarbejde med kollegaerne i Nyborg 
Marineforening fortsætter. Det fortæller Preben 
Ernst samtidig med at han beretter, at medlem-
mer fra de to afdelinger har været på udflugt 
til Esbjerg og Tirpitz Museet i Blåvand. – Det 
var som sædvanlig et godt og vel arrangeret 
tur der ud over museumsbesøget, indeholdt 
besøg på Falcks træningscenter samt Fyrskib 
nr. 1 Horns Rev. Inden forlægning til Blåvand 
stod den på frokost i Esbjerg Marineforenings 
flotte marinehus.

Efter en del debat, er det endelig lykkedes 
bestyrelsen med afdelingsformand Jan Ceder-
holm i spidsen at overtale kommunalbestyrel-
sen i Kerteminde Kommune til at markerer Den 
Nationale Flagdag den 5. september. 

Årets fregatskydning er planlagt til den 13. ok-
tober kl. 0900. Preben Ernst opfordrer til, at så 

mange af medlemmerne som muligt møder op, 
og deltager i denne tradition. 

SKYTTELAVET:
Den 1. september var Kerteminde skytterne i 
Nyborg for at skyde 50 meter skydning. Den 
første søndag i november er der distriktsskyd-
ning med deltagelse af skytter fra Kerteminde 
Marineforenings Skyttelav. 

ASSENS
I forbindelse med træskibseventen Fyn Rundt 
havde Assens Marineforening indkaldt shanty 
koret Die Hornblower fra Deutscher Marine-
bunds afdeling i Assens Kommunes tyske ven-
skabsby Tarp. Sammen med Assens Marine-
forenings Shanty Kor underholdt de besøgende 
gæster og lokale fra Assens. – Den store ud-
fordring kom dagen efter, fortæller Ib Helm-Pe-
tersen. – Kl. 0500 stod den på morgenkaffe til 
omkring 550 sejlere fra træskibene, inden de 
fortsatte deres tur Fyn Rundt.

 Ét af de rundt 40 sejlskibe der i år deltog i Fyn 
Rundt er her på vej til kaj vis a vis marinehuset i 
Faaborg. 

 Stemningsbillede fra eventen Fyn Rundt da de 
mange træskibsenheder anduvede Assens Havn. 
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DISTRIKT IX

SYD- OG
SØNDERJYLLAND

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

AFDELINGERNE

Fregatskydningen udgjorde opstarten på sæ-
son 2018/2019. Efter modtagelse af afgående 
fregatkaptajn på havnemolen var der morgen-
skafning i marinestuen. Storebramsejl faldt al-
lerede ved første skud så efter en relativ kort 
skydning kan afdelingsformand Søren Hansen 
nu også kalde sig fregatkaptajn Assens Mari-
neforening anno 2018.
 
SVENDBORG
Medlemmer fra Svendborg Marineforening del-
tog i afsløringen af mindesmærket i Nyborg for 
byens omkomne søfolk under 2. Verdenskrig. 
Det oplyser Jim Mollerup, der også fortæller, at 
der Sct. Hans aften var fuldt hus i Marinestuen. 
Dette også selv om der på grund af afbræn-
dingsforbud ikke var noget bål. Til gengæld var 
der fremragende underholdning af afdelingens 
nye orkester Syvsoverne. 

Den årlige sejltur om bord på ”Viking” og ”Ca-
roline S” gik til Ærøskøbing, hvor kollegaerne 
i Ærøskøbing Marineforening havde sørget for 
en flot forplejning. 

Det gode samarbejde med den lokale hjemme-
værnsflotille gjorde, at en gruppe medlemmer 
den 1. august om bord på MHV 810 LUNA 
kunne tjekke en øvelsesoperation med en af 
Flyvevåbnets helikoptere i farvandet mellem 
Skarø og Ballen på Sydfyn. 

Under eventen ”Gammel Torvedag” var Svend-
borg Marineforening igen på plads med boder 
til salg af pølser, øl og vand. Afdelingen benyt-
tede også anledningen til at fortælle og uddele 
infoflyers om Danmarks Marineforening. 

Ved fregatskydningen den 19. august i skytte-
huset i Christiansminde lykkedes det, efter en 
lang kamp, afdelingskasserer Niels Marcussen 
at tilkæmpe sig titlen som fregatkaptajn Svend-
borg Marineforening anno 2018. 

ESBJERG
Mandskab fra Esbjerg Marineforening deltog 
aktiv i promoveringen af afdelingen under The 
Tall Ships Race 2018, der i forbindelse med Es-
bjergs 150 års havne- og byjubilæum anduve-
de den sydvestjyske havneby i uge 29. Blandt 
andet stillede afdelingens Kanonërlaug deres 
ekspertise og salutkanon til rådighed med af-
givelse af velkomstsalut på taget af speditions-
virksomheden Blue Water ´s hovedkontor. Læs 
artiklen om eventen under rubrikken Handels- 
og Fiskerflåden. 

Som omtalt under rubrikken Kommentar mar-
kerer afdelingen sig på Esbjerg Bibliotek med 
en fast udstilling om Det Blå Danmark. 

På grund af manglende tilslutning blev som-
merfesten aflyst. Til gengæld deltog over 20 
medlemmer og ledsagere i Ribe Marinefor-
enings sommerfest.

Mange kollegaer fra landets 75 marinefor-
eningsafdelinger besøger marinehuset i Es-
bjerg. Således havde afdelingen en lørdag i juli 
besøg af ikke mindre en fem afdelinger fra det 
ganske land. – Vi tilslutter os gerne sloganet: 
”Kombardo”, lyder det fra Nils Brandt Petersen. 

FREDERICIA
Sammen med Sømændenes Selskabelige For-
ening og Foreningen Fiskere og Sømænd del-
tog medlemmer fra Fredericia Marineforening i 
kranselægningen ved Minebøssen den 4. maj 
2018. Det fortæller afdelingssekretær Erik Bir-
ger Jensen.

Afdelingen viste også flaget ved den traditionel-
le 6. juli procession, der markerer udfaldet fra 
Fredericia den 5.og 6. juli 1849. Traditionen tro 
blev der efterfølgende arrangeret 6. juli frokost 
i marinestuen med alle pladser besat. 

Som det fremgår på tekstsiderne, runder Fre-
dericia Marineforening den 14. november 2018 
100 år. I forbindelse med konkrete flytteplaner 
fra afdelingens nuværende adresse på Sønder-
voldgade til nye lokaliteter i den nye Kanalby, 
udskydes 100 års festivitassen til 2019. 

FANØ
Fanø Marineforening var traditionen tro med til 
at fejre Fannikerdagene. - Der var tid til at se 
det festlige optog med fannikerdragter samt en 
tur rundt i Nordby inden frokosten skulle indta-
ges. Festen foregik i haven ved Fanø Marine-
forenings hus, hvor der var tændt op i grillerne, 
så man kunne få grillede bakskuld, pølser og 
kylling med salat og kartoffelsalat. Det blev 

 Svendborg Marineforening var igen med under 
eventen Gammel Torvedag i Svendborg. 

 Ved kranselægningen den 4. maj i Fredericia ses 
her fv. Günter Meir Fredericia Marineforening, 
Tom Jepsen Foreningen Fiskere og Sømænd 
samt Benny Fairfax Jespersen formand for Sø-
mændenes Selskabelige Forening. Eigil Jepsen 
æresmedlem i Fredericia Marineforening lægger 
kransen. 

 Afdelingsformand Ribe Marineforening Gert 
Pedersen og dagens vært Egon Adelhardt byder 
velkommen til sommerfest i Ribe. 
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DISTRIKT X

MIDTJYLLAND

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

AFDELINGERNE

GRENAA
I Grenaa er der efterhånden opbygget et tæt 
samarbejde mellem Grenaa Marineforening, 
Grenaa Havn og Djursland Turistforening. Det 
tætte samarbejde betyder eksempelvis, at det 
var bestyrelsen i Grenaa Marineforening, der i 
dagene 9. og 10. juni var tovholder på et stort 
anlagt havneevent på Grenaa Hav, hvor mange 
lokalforeninger gik sammen for at fremvise og 
fortælle om deres aktiviteter. Ifølge afdelings-
sekretær Steen Poulsen, var det en stor suc-
ces med mange besøgende. – Vi forventer at 
gentage arrangementet næste år, og er allere-
de gået i gang med forberedelserne, oplyser 
Steen Poulsen.

Samarbejdet med Djurslands Turistforening 
indebærer, at afdelingen laver en række hav-
nerundvisninger. I rundvisningen er der indlagt 
et besøg i Marinehuset hvor gæsterne får et 
indblik i hvad Danmarks- og Grenaa Marine-
forening står for. 

På bagkandt af 4. juli besøget i Danske Sol-
daters Mindelund ved Rindsholm Kro i Viborg, 
har bestyrelsen i Grenaa og Ebeltoft Marine-
forening startet en efterlysning af efterkom-
mere af lokale Krigssejlere. Primo august har 
det skabt 2 henvendelser. Planen er, at der en 
gang i løbet af vinteren skal arrangeres et fore-
drag om emnet. 

Veterancafeen kører fornuftigt med møde den 
1. og 3. onsdag i måneden. Møderne har et 
gennemsnitligt deltagerantal på mellem 12 og 
15 gæster.  

VIBORG
Vi er netop hjemvendt efter det årlige Jubil-
arstævne på Holmen, hvor orlogsprovsten, 
Landsformanden for Danmarks Marineforening 
samt Chefen for Søværnets Officersskole, i 
deres taler til Jubilarerne og øvrige deltagere, 
tog udgangspunkt i fællesskab, traditioner, 
korpsånd, støtte og gensidig forståelse for for-
svarets funktionsvilkår, et tema der specielt i 
disse år har høj prioritet. Det skriver Lars Teibøl 
og fortsætter: - Vi 10 gaster fra Viborg havde 
nogle dejlige dage i København og kunne sam-
men med de øvrige mange deltagere kun være 
enige i at også de fremtidige Jubilarstævner 
bør afholdes på Holmen.

Efterårsprogrammet for Viborg Marineforening 
er færdigt. Udover åbning i Marinestuen hver 
torsdag fra kl. 13-16 og hver anden lørdag kl. 
12-16 bliver Marinestuen, fredag den 12. okto-
ber rammen om filmen ”Flådens Friske Fyre”. 
Lørdag den 24. november er der Julefrokost og 
torsdag den 27. december afholdes den årlige 
Nytårskur.

Det er med sorg vi må meddele at indenfor det 
sidste halve års tid er 2 medlemmer er gået fra 
borde. Mangeårigt medlem Carl Lunde den 4. 
april 2018, 91 år gammel, samt tidligere afde-
lingsformand Tommy Siggaard Pedersen den 
16. juli knap 70 år gammel.
”Æret være Carl og Tommys minde”.
 
EBELTOFT
Af Jørgen Brøggers omfattende inforapport fra 
Ebeltoft Marineforening fremgår det med alt 
tydelighed, at afdelingen i byen under Djurs-
lands næse har mange jern i ilden på såvel 
det faglige som det sociale område. Ud over 

medtilrettelæggelse og tovholder på 29. august 
arrangementet i samarbejde med DSI fregatten 
JYLLAND (se fotoklumme på tekstsiderne) har 
den stået på sommerfest, friluftskoncert på 
Torvet med Prinsens Musikkorps, adoptions-
besøg – dog uden dykkerskibet Y 311 SØLØ-
VEN - af Søværnets Skole Center for Dykning, 
fisketur på Ebeltoft Vig om bord på henholdsvis 
veteranskibet ”Skødshoved” og det gode skib 
”Hopla” og meget mere. 

- Herudover har travaljeroerne roet vigens 
vand tyndt hver onsdag aften, oplyser Jørgen 
Brøgger og specificerer: Tirsdagstræffet har 
gennemført mange vedligeholdelsesarbejder. 
Slupkoret har heller ikke ligget på den lade side, 
og har blandt andet underholdt ved havnefest 
og kystkulturarrangementet, ”Kartoffel-kalas”.  
Endelig har vi haft besøg af flere Marinefor-
eninger, der har været på Fregatten JYLLAND 
for se modelskibsudstillingen og derefter har 

 Knud Erik Overgaard kæmper med en tom fi-
skekrog ved Ebeltoft Marineforenings populære 
fisketur på Ebeltoft Vig

 Det velspillende Marinehjemmeværnets Musik- 
og Tambourkorps fra Randers underholder den 
29. august foran fregatten JYLLAND. 

igen en rigtig dejlig dag, men sommeren har jo 
også været fremragende i år, siger Hans Nov-
rup og fortsætter. -Ribe Marineforening havde 
inviteret vennerne fra Fanø og Esbjerg til som-
merfest i Ribes smukkeste have. Så 4 mand 
tog til Ribe med tog og 2 i bil. Solen skinnede 
fra en blå himmel, men det har jo også været 

fremragende denne sommer. Damerne havde 
sommerhat på, og temperaturen var fantastisk. 
Ikke på grund af regn, men for at give skyg-
ge, havde man rejst et telt på gårdspladsen. 
Grillen var tændt op, så rammerne for et godt 
arrangement og en god oplevelse var allerede 
til stede. Egon og Lisa Adelhardt havde igen 

velvilligt stillet deres smukke have til rådighed. 
Egon startede med at byde alle velkommen og 
håbede på, at alle ville få en god snak, hygge-
ligt samvær og nogle gode timer. Tak til Ribe 
Marineforening for et hyggeligt og godt arran-
gement, lyder det fra Hans Novrup.
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DISTRIKT XI

NORDVESTJYLLAND

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

spist frokost i Marinestuen. Det gælder Vejle, 
Kolding, Korsør, Svendborg, Haderslev, Afde-
linger fra Distrikt 1/Storkøbenhavn, Bornholm 
og Grønland, Randers og endelig ”Maritime 
Venner af Nordatlanten”. 
Vi vil gerne rette en stor tak til dem alle, for de-
res besøg og for det behagelige samvær med 
dem. 

SKYTTELAVET:
I forbindelse med besøget af Center for Dyk-
ning arrangerede skyttelavet adoptionsskyd-
ning. 8 kombihold bestående af skytter fra 
henholdsvis Dykkerskolen, Kommunen og 
Marineforeningen dystede om de eftertragtede 
præmier. Vinder blev holdet med Thoms Knud-
sen fra Dykkerskolen, Kirstine Bille fra byrådet 

og Bent Olsen fra Ebeltoft Marineforening. 
Andenpladsen gik til Boye Winther Dykkersko-
len, Christian Haubuff byrådet og Steen Zacho 
Ebeltoft Marineforening. 

Skydningerne i september og oktober omtales i 
næset udgave af nærværende tidsskrift. 

AFDELINGERNE

HANSTHOLM/THISTED
Kabyssen i Marinehuset i Hanstholm har fået 
en ansigtsløftning. Det fortæller Orla Mølholt, 
der oplyser, at det blandt andet drejer sig om 
et spritnyt komfur suppleret med grej fra afde-
lingens lager.

Den 18. august deltog 30 medlemmer og 
ledsagere i udflugten til Hirtshals. Efter hav-
nerundfart i Hirtshals om bord i såvel bus som 
havnebåd stod den på frokost og kammeratlig 
samvær hos kollegaerne i Hirtshals Marinefor-
ening. 

RINGKØBING/HVIDE SANDE
Sommerudflugten gik i år til Esbjerg i forbin-
delse med Tall Ship Race den 21. juli. Det for-
tæller afdelingsformand Leif Steen Andersen. 
Det blev en oplevelsesrig dag på Esbjerg Havn 
hvor deltagerne nød synet af de mange store 
sejlførende skibe. – Godt varme, oven på nog-
le timers rundtur, havde kollegaerne i Esbjerg 
Marineforening lavet en pragtfuld buffet til os, 
som blev indtaget i deres hyggelige marine-
stue. Dagen afsluttede vi med en rundvisning 
på Fyrskib nr. 1 Horns Rev, som kun ligger et 
stenkast fra marinehuset, fortæller Leif Steen 
Andersen. 

MORSØ
Med rundstykker og kage sponseret af Bageri-
et i Nykøbing Mors drog medlemmer og ledsa-
gere fra marineforeningerne i Nykøbing Mors, 
Glyngøre og Skive den 11. august for tredje 
gang på sommersejlads på Limfjorden om 
bord på turbåden ”Bertha K” der var chartret 
til lejligheden. Det oplyser afdelingsformand 
Lejf Petersen. 

Efter opsamling i Glyngøre fortsatte de 43 pas-
sagerer og besætningsmedlemmer med Lejf 
Petersen som skipper til Lemvig, hvor de blev 
budt velkommen af afdelingsformand Thomas 
Gundersborg.

Efter en fortrinlig frokost i marinehuset var der 
fri manøvre til en travetur i Lemvig og mulig-
hed for at besigtige den flotte havnefront og 
højvandsværn, der er bygget her. 

Hjemturen foregik i en frisk vind fra vestnord-
vest hvilket dog ikke bekymrede passagererne, 
der ifølge det oplyste handlede meget i den 
taxfree shop, der i dagen anledning var opstillet 
på agterdækket. – En hyggelig tur som vi håber 
at kunne gentage næste år, siger Lejf Petersen.

GLYNGØRE
Som fortalt under teksten fra Morsø Marine-
forening deltog medlemmer og ledsagere fra 
Glyngøre Marineforening også i sommerud-
flugten til Lemvig om bord på turbåden ”Bertha 

 Kabyssen i Marinehuset i Hanstholm er nu klar 
til produktion af mange års menuer til de mange 
medlemmer og gæster der løbende anduver den 
nordvestjyske afdeling.  

 Fyrskib nr. 1, Horns Rev var blandt oplevelserne, 
da medlemmer med ledsagere fra Ringkøbing/
Hvide Sande Marineforening ultimo juli var på 
sommertur til Esbjerg.

 43 medlemmer og ledsager fra marineforeninger-
ne i Nykøbing Mors, Glyngøre og Skive fik den 11. 
august en i særklasse god behandling af kollega-
erne i Lemvig Marineforening.

 Turbåden ”Bertha K” anduver Glyngøre for om 
bordtagning af medlemmer og ledsagere fra Glyn-
gøre og Skive Marineforeninger.
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AFDELINGERNE

K”. Togtet gennem den vestlige del af Limfjor-
den bød på en fantastisk udsigt ind over Mors, 
Salling, Jegindø, Venø, Thyholm samt lidt opfri-
skende vind og bølger i Nissum Bredning. – Vi 

sender en stor tak til Morsø Marineforenings 
bestyrelse for et godt initiativ og tak til de man-
ge hjælpere, lyder det fra afdelingsnæstfor-
mand Bent-Ole Kristensen.

Lørdag den 27. oktober afvikles den traditions-
rige fregatskydning.

DISTRIKT XII

NORDJYLLAND

Seniormekaniker Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14, 9310 Vodskov
Tlf.: 98 28 61 21 
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, 
Hals, Hjørring, Hadsund, Hirtshals, Hobro

HIRTSHALS
50 medlemmer deltog ifølge afdelingsbladet 
Slopkisten i generalforsamlingen først på året. 
Eneste ændring i bestyrelsen var nyvalg af Ole 
M. Christiansen som suppleant. Henry Jensen 
blev igen tildelt ærestitlen som Årets Mariner. 
Under generalforsamlingen blev der tildelt 8 
25-års medlemsanciennitets emblemer samt 
et 40-års medlemsemblem. 

Til fregatskydningen i maj mødte der 21 skytter 
og 7 tilskuer. Alle 28 fik en god dag med flot 
skydning, der endte op med, at Bo Kristensen 
ramte Krudtkammeret, og dermed sikrede sig 
titlen som fregatkaptajn Hirtshals Marinefor-
ening 2018. Øvrige vindere var: Kim Ekmann, 
Tage Larsen, Ole Skov, Jim Konnerup, Jes Fol-
den og Poul Erik Frandsen. 

AALBORG
63 gaster mødte den 19. august frem på kajen 
ved restaurationsskibet ”Elbjørn” for at mod-
tage Aalborg Marineforenings fregatkaptajn 

2017. Sammen men Kong Neptun anduvede 
han kajkanten for sammen med samme Kong 
Neptun at besigtige de fremmødte kandidater 
til årets fregatkaptajn titel.  

Efter mønstringen marcherede skytterne med 
Marinehjemmeværnets Musik- og Tambour-
korps i spidsen ud til Marinehuset, hvor skyd-
ningen fandt sted.

Efter nogle timers intens konkurrenceskydning 
kunne Erik Fals udnævnes til fregatkaptajn 
anno 2018 i Aalborg Marineforening.

Ifølge afdelingsformand Charley Frank Peder-
sen står den på andespil den 1. november og 
julefrokost den 17. november.

HJØRRING
Sommerfesten den 15. juni samlede 22 del-
tagere. Festen bød ud over forplejning på lotto 
med mange fine præmier. 

Med god hjælp fra Nordenergi er der blevet 
boret 10 dybe huller i græsplænen ved ma-
rinehuset. – Hullerne er lavet for at komme 
igennem det lerlag, som var skyld i at græs og 
forpladsen er en gang pløret ælte i forårs- og 
efterårssæsonen, når regnvejret sætter ind, 
oplyser afdelingsformand Henning Pedersen. 
– Et enkelt sted var vi nede i 7,5 meters dyb-
de, og vi bordede stadig i ler. Dræningen blev 
efterfølgende udført med 3 kubikmeter ral og 
fibertex. 

10 mand fra afdelingen deltog den 19. juli i af-
delingens ældste medlem Thorkild Black ´s 95 
års fødselsdag.

 Aalborg Marineforenings fregatkaptajn 2018, Erik 
Fals, takker de 62 medskytter for en god og retvi-
sende skydekonkurrence, 

 Nordenergi lagde grej til, da 5 mand fra Hjørring 
Marineforening i juli foretog dræningsarbejde på 
pladsen foran Marinehuset. 
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Af Ole Pygh Wilche, medlem af Stevns Marineforening.

Selvom lukningen af FM-båndet er udskudt til 2023, er Digital Audio Broadcast (DAB) 
nu så udbredt, at man i store dele af Jylland bruger NATOs standardfrekvens til at sende 
DAB-radio. Dermed er det usikkert, om midt- og nordjyderne kan modtage beredskabs-
meddelelser i tilfælde af krig, når FM-båndet lukkes.

Man har fra NATOs side ønsket at bruge det såkaldte ”Harmoniserede NATO-frekvens-
bånd”, der dækker frekvenserne fra 225 til 400 MHz. Her er det sådan, at NATO kan bede 
om at få visse frekvenser, men tildelingen er en del af suveræniteten, så de kan ikke 
forlange at få noget. Så når NATO beder om, at 225-400 MHz friholdes, er det sådan, at 
ønsket ikke kan efterkommes, fordi man vil sende DAB på op til 235 MHz, dvs. i den lave 
ende af NATO-båndet.

Således er de kommercielle radiostationer netop i efteråret blevet samlet på den lands-
dækkende DAB-kanal 12C, der sender på 226,592 til 228,128 MHz. Hvad værre er, dæk-
ker frekvensspektret også over kanal 13B, som sendes på 231,728 til 233,264 MHz. 
Disse frekvenser bruges af DR’s kanaler og Radio 24syv for den nordøstlige halvdel af 
Jylland.

Energistyrelsen tager frekvenssammenfaldet med ro. Hvis NATO-tropper skal benytte sig 
af frekvenserne, skal de nemlig først have tilladelse fra styrelsen. I dansk sammenhæng 
har forsvaret ikke lov til at bruge de samme frekvenser, som bruges på DAB. Dermed er 
der ikke taget stilling til, hvad man, hvis man afviser NATOs ønske om frekvenser, vil gøre 
i en krisesituation. I øvrigt hedder det sig, at der langtfra er tale om en ny ordning, idet 
grundlaget for at bruge frekvenserne på DAB er en international aftale fra 1995.

Konsekvensen af denne aftale er endnu ukendt. Netop beredskabsmeddelelserne sendes 
i dag på FM-båndet på 87,5-108 MHz, men der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske, 
hvis dette som annonceret lukkes i 2023. Dog peges der på, at man i Danmark optager 
mindre af NATO-båndet, end man gør i Norge, hvor FM-båndet er lukket. Dermed mind-
sker man problemet med at sende beredskabsmeddelelser, men som sagt er der endnu 
ikke fundet en permanent løsning.

DAB sendes på NATO-frekvenser

LÆSERBREV
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Fredericia Marineforening har fået sin første 100 
års-jubilæumsgave: ”En opsigelse af vores lejemål”  

Af afdelingsformand for Fredericia Marine-
forening, Bent Telander. (Let tilrettet, red.)

Efter 18 år på adressen Sønder Voldgade 11 
er det slut til nytår, fordi der nu skal være par-
keringshus i tre etager. Vi havde længe været 
opmærksomme på, at en opsigelse var på vej. 
I juni 2017 fik vi da også en opsigelse, der dog 
blev trukket tilbage en måned senere med en 
forventet ny opsigelsesdato til december 2019. 
Sådan skulle det ikke gå. Allerede i juni i år 
kom den endelige opsigelse med fraflytning 
senest december 2018.
 
Da vi som skrevet hele tiden havde været op-
mærksomme på, at en opsigelse var foreståen-
de, havde den siddende bestyrelse samt med-
lemmerne igennem de seneste par år været på 
jagt efter nye lokaler. Vores nuværende lokaler 
er på ca. 115 m2, hvilket er for lidt, da der kun 
kan deltage 45 personer til arrangementer 
grundet pladsen, og derfor var det vores ønske 
at opnå ca. 150 m2.

Nu var gode råd dyre, da der kun var et halvt år 
til, at vi skulle være ude. Vi så i første omgang 
på lokaler ved lystbådehavnen, men de var for 
små og kunne ikke udvides. Så havde vi en 
snak med projektfirmaet Kanalbyen, der ikke 
mente, at det var så stort et problem. Vi kunne 
da bo i en pavillon på deres område i Kanal-
byen, lød det. Og det er ikke en hvilken som 
helst grund, de har anvist os. Grunden ligger 
helt nede ved den gamle syrekaj med udsigt ud 
over Lillebælt til Strib Fyr og den nye Lillebælts-
bro. Det er bare perfekt. Nu kan medlemmerne 
få blæst og skumsprøjt i håret. 

UDSÆTTER JUBILÆET
Fredericia Marineforening kan den 14. novem-
ber 2018 fejre sit 100 års-jubilæum, som vi 
grundet flytningen har valgt at udskyde fejrin-
gen af til foråret 2019.
 
Afdelingen har gennem årene holdt til på fle-
re lokaliteter. Nuværende lokalitet skyldes, at 
afdelingen oprindeligt boede til leje i en ejen-

dom beliggende på samme adresse. Denne 
ejendom blev eksproprieret og nedrevet, idet 
arealet skulle bruges til de nuværende orange 
haller. Hallerne blev opført af Fredericia Havn 
og udlejet til Fredericia Skibsværft som lager. 
Fredericia Marineforening fik tildelt en ende af 
hallerne, hvor Havnen opførte et foreningsloka-
le med marinestue, kabys, lager og toiletter.
 
Da Fredericia Skibsværft senere fraflyttede 
byen, lejede kommunen hallerne og bruger 
dem nu til skaterbaner for ungdommen. Se-
nere blev hele arealet inkl. hallerne solgt til 
Kanalbyen og siden til entreprenør Enggaard i 
forbindelse med byfornyelse.

Vi har holdt møde med Fredericia Kommune, 
Dalsgaard Pavilloner og Kanalbyen, som har 
været meget behjælpelige. Det går jo noget let-
tere, når man kan samle folk ét sted, og man 
så kan få at vide, hvad der kræves, inden vi 
sender ansøgninger.

Danmarks Marineforenings afdeling nummer 18, Fredericia Marineforening, runder den 14. november 2018 100 år. Redaktionen har bedt 
afdelingsformand Bent Telander skrive en retvisende forklaring på, hvorfor jubilæet først markeres i foråret 2019.

 Fredericia Marineforenings nye domicil får med placeringen ud mod Lillebælt en smuk udsigt over mod Fyn og den nye Lillebæltsbro. 
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75 års-jubilæum i  
Hørsholm-Rungsted Marineforening
Marineforeningen for Hørsholm og Omegn fik 
tildelt afdelingsnummer 71 i Danmarks Marine-
forening, da 20 søfarende efter et orienterende 
indlæg af daværende landsformand, komman-
dør Paul Ibsen, tirsdag den 6. juli 1943 stiftede 
den østsjællandske marineforening. 
Hen over de efterfølgende 75 år har afdelingen, 
nu med navnet Hørsholm-Rungsted Marinefor-
ening, gennem skiftende sociale og faglige 
tiltag positioneret sig markant i den nordøst-
sjællandske kommune Hørsholm. Seneste 
nyskabelse den vej rundt er de årlige nytårs-
koncerter i Hørsholm Kirke, hvor Kvindelige 
Marineres Musikkorps spiller en hovedrolle.

ADOPTIONSKOMMUNE FOR  
SKOLEFARTØJERNE SVANEN OG THYRA
Med Rungsted Havns position som en af lan-
dets største marinaer ligger det lige for, at 
Hørsholm Kommune er adoptionskommune 
for Søværnets 2 sejlførende skolefartøjer Y101 
SVANEN og Y102 THYRA. I forbindelse med 
jubilæet havde bestyrelsen arbejdet hårdt for 
at få de to enheder på jubilæumsbesøg. Af 
tekniske årsager kunne skibene ikke komme 
til Rungsted på dagen, men som afdelingsfor-
mand Palle Pedersen sagde i sin tale: 

– Så har vi endnu en festlig sensommerfød-
selsdag til gode. SVANEN og THYRA anløber 
Rungsted, Søværnets Tamburkorps musice-
rer, havnechefen vil deltage og være glad for 
PR-værdien, og - håber vi - KDY (Kongelig 
Dansk Yachtklub, Red.) vil deltage med drinks 
på terrassen. Fartøjerne vil holde åbent skib, 
og dagen vil slutte med grillstegt pattegris her i 
marinehuset, fabulerede Palle Pedersen. 

Inden han kom så langt, rundede han afdelin-
gens historie fra 1943 og frem til i dag og kon-
staterede, at det at blive 75 år ikke er nogen 
selvfølge: 
– Især når vi taler om en forening, som drives 
af frivillige og ulønnede ildsjæle. Det kræver 
også et godt formål, hvilket vi i Marineforenin-
gen har, nemlig at støtte op om Søværnet og 
den forsvarsvillighed, som jo heldigvis findes 
blandt os, dette selv i dagens Danmark.

ROS OG MIDLER FRA KOMMUNEN
Nadja Hageskov, formand for sport, fritid og 
kultur i Hørsholm Kommune, slog i sit indlæg 
fast, at folkeoplysning og Marineforeningen har 
meget med hinanden at gøre. 
– Igennem årtusinder har mennesket udveks-
let, opbygget og bekriget kulturer ved sejlads. 
Civilisationer er først blevet født, når de mili-
tært og merkantilt har domineret farvandene. 
Mennesket har set værdien i at søge til søs for 
at tilegne sig viden, rigdom og land. Dette har 
betydet, at vi er blomstret som samfund. I Dan-
mark har vi været en maritim nation siden vi-
kingetiden og har til alle tider haft en stolt flåde, 
lød det fra Nadja Hageskov, inden hun overdrog 
den jubilerende afdeling en kommunal check 
på kr. 10.000.  

KOMMUNEN MÅ BESINDE SIG
Landskasserer Flemming Heden Knudsen 
kom i sin tale ind på den løbende dialog, der 
er mellem Hørsholm-Rungsted Marineforening 
og Hørsholm Kommune om afdelingens tilste-
deværelse i den kommunale ejendom på Sdr. 
Jagtvej 10. 
– Som alle andre afdelinger har marinestuen 
været placeret flere steder i kommunen. Men i 
1986 fik I det tidligere vaskeri her på Sdr. Jagt-
vej stillet til rådighed af kommunen. Det har I 
siden passet godt på, og huset står i dag som 
et meget velholdt marinehus. Vi har godt nok 
hørt en masse om, at kommunen vil have jer 
flyttet, men mon ikke kommunen besinder sig 
og kan se det gode formål med, at I passer på 
kommunens ejendom? 

 Nadja Hageskov (K), formand for sport, fritid og kultur i Hørsholm Kommune, havde en flot kommunal 
check med til 75 års-jubilaren, Hørsholm-Rungsted Marineforening. 

 Afdelingsformand Palle Pedersen (tv) modtager Danmarks Marineforenings jubilæumsskjold af lands-
kasserer Flemming Heden Knudsen.  (Foto: Jacob Tykskov Marcussen)
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VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING

Marineforeningen
Medlemstallet pr. 28. august 2018: 8.651

Ebeltoft
Jens Thorsen Degn

Esbjerg
Jørgen Høyer
Lene Bak Høyer
Jørgen Kofoed

Fredericia
Jens Thue Andersen
Randi Pontoppidan

Frederikssund
Jannick Schou
Inge Rita Johnk Sørensen

Gilleleje
Kim Andersen
Kaj Monberg
Stig Brix Peyersen
Børge Stilling

Grenaa
Lars Pedersen

Hadsund
Torben Museth Rishøj

Hals
Allan Pedersen

Hanstholm
Brian Krag

Holbæk
Jacob Sillehoved Andreasen
Hørsholm/Rungsted
Mogens Backe

Korsør
Dennis Andersen
Peter Hjorth Nielsen
Sten Uffe Nielsen
Niels-Chr. Møller Pedersen

Lemvig
Kent Sleimann

Marstal
Henning Hürdum
Karsten Johansen

Nyborg
Dan Andersen
Ane Kea Haug-Pedersen
Thorkild Witthøft Jørgensen
Børge Lauritzen

Nykøbing Sjælland
Bjarne Frørup
Steen Leth Nielsen
Bjørn Thorvarderson

Randers
Keld Hüttel

Ringkøbing/Hv.Sande
Per Præstgaard Brix

Roskilde
Tonny G. A. Reimann

Skagen
Casper Christensen
Hans Henrik Hansen
Jan Beck Knygle
Ole Olesen
Finn Trampedach

Svendborg
Jørgen Torben Fredelykke
Knud Elmer Hansen

Sønderborg
Kurt Høyer Kristiansen
Leo Rasmussen

Vejle
Johnny Mikael Nielsen

Ærøskøbing
Leif Birger Pedersen
Ole Boalth Pedersen
Rasmus Møller Fugl  
Rasmussen

Aalborg
Jan Grønborg Christensen
Ole Landor

Århus
Kenn Skaarup Byrholt
Carsten Glargaard Hansen
Jan Frost Ingsdorf



Godthåb Marineforening tager hånd om ungdommen

GENNEM 56 ÅR HAR KOMMANDØR G. DE LICHTENBERGS FOND 
YDET HJÆLP TIL UNGE MENNESKER MED BOPÆL I GRØNLAND, 
DER ØNSKER AT UDDANNE SIG SOM SØFARENDE.

Siden Godthåb Marineforening den 4. oktober 1962 skrev fundatsen til 
kommandør G. de Lichtenbergs Fond, har flere hundrede unge modtaget 
økonomisk støtte, så de kunne påbegynde en søfartsuddannelse i Dan-
mark. Gennem de senere år har fonden i tæt samarbejde med stiftelsen 
Georg Stages Minde årligt sendt seks unge på uddannelse til ubefaren 
skibsassistent om bord på verdens ældste skoleskib ”Georg Stage”.

OPBAKNING I DANMARK
Rasmus Lohse, tjenestegørende ved Kommunikation, Arktisk Komman-
do, er bestyrelsesformand for fonden og bestyrelsesmedlem i Godthåb 
Marineforening. 

– Ud over det tætte samarbejde med Godthåb Marineforening har vi 
mange gode kollegaer fra Danmarks Marineforening, der løbende støtter 
vores arbejde, siger Rasmus Lohse. 

– Støtten synliggøres på forskellig vis. Blandt andet fik vi under sen-
demandsmødet i Køge af tidligere afdelingsformand i Ringkøbing/Hvide 
Sande Marineforening, Niels Kastberg, et fint navneskilt, som han ved 
egen hånd kunstfærdigt og med stor sans for detaljen havde udskåret. 

Ifølge Rasmus Lohse vil den fornemme gave komme til ære og værdig-
hed i Godthåb Marineforenings marinestue samtidigt med, at den frem-
adrettet skal bruges som promoveringseffekt i forbindelse med diverse 
rekrutteringsevents.

 Niels Kastberg (th) har ud over en omfattende maritim erfaring også tæft for det kreative. Det beviste han, da han under sendemandsmødet i Køge overrakte 
bestyrelsesformand for kommandør G. de Lichtenbergs Fond Rasmus Lohse dette smukke stykke træskæringsarbejde.  (Foto: Søren Konradsen) 


