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Søværnets patruljefartøjer udfører løbende farvandsovervågning af de danske farvande. Her er patruljefartøjet
P 525 ROTA en lørdag formiddag i oktober 2018 på vej nordud gennem Als Sund.  (Foto: Per Dichmann Hansen)

KOMMENTAR

Landsformandens jule- og nytårshilsen
Af Jens Ole Løje Jensen
Landsformand

forøgelse, især i de to små værn, Søværnet og
Flyvevåbnet.

Selv om vi endnu ikke er nået ind i julemåneden, er der dog mange ting, som vidner om,
at der ikke er længe til jul og årsskiftet. Julereklamer dukker op over alt både i indbakken
og postkassen, og i alle forretningerne kikker
nisserne frem - ja, og juleøllet er brygget og
på gaden.
Så må det også være på tide at sende en juleog nytårshilsen og se tilbage på året, der hurtigt rinder ud - og gøre sig nogle tanker om det
kommende år.

SØVÆRNET
Året 2018 blev igen et år, hvor Søværnets enheder høstede stor ros og anerkendelse for deres
store professionelle arbejde for at løse pålagte
opgaver, både i hjemlige og nordlige farvande.
Det var igen de internationale opgaver, der
fyldte mest i dagspressen. Gennem hele 2018
har en dansk søofficer haft kommandoen over
NATO’s stående fregat-flådestyrke, og denne
kommando har han med sin internationale stab
udført fra et dansk orlogsskib, henholdsvis en
fregat og et kommandostøtteskib. Det viser, at
både på personel- og materielsiden kan Søværnet måle sig med de andre store maritime
nationer i NATO. Stor respekt og anerkendelse
for det. En tilsvarende respekt og anerkendelse
skal herfra også lyde for det farefulde arbejde, som udsendte enkeltpersoner har udført i
2018 i flere af verdens brændpunkter.

Indledningsvis vil jeg takke alle 75 afdelinger
og de ca. 8½ tusinde medlemmer for den store
indsats, der er udført i 2018 i alle landsdele for
at Danmarks Marineforening fortsat kan leve
op til vores formål og de værdier, som vi står
for - at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten.
Ligeledes vil jeg gerne rette en stor tak til Søværnet og Marinehjemmeværnet for det gode
samarbejde, der i det forgangne år er udvist
på alle niveauer. En tilsvarende tak for godt
samarbejde skal lyde til alle soldaterforeninger,
Forsvarsbrødre-selskaber, forsvarspositive foreninger samt andre samarbejdspartnere.
NYT FORSVARSFORLIG
År 2018 gav endelig det længe ventede forsvarsforlig. Og hvad blev det så til? Ja, det
er der naturligvis delte meninger om, og fik vi
egentlig det ”substantielle løft”, som der blev
talt så meget om?
Først det positive, for det var der heldigvis meget af. Nemlig, at et meget bredt flertal af Folketingets partier står bag forliget, og at det løber
i 6 år. Og ved udgangen af 2023 er der samlet
set i forligsperioden sket en stor forøgelse, men
vi skal heller ikke glemme, at der siden 2012
er skåret ca. 10 mia. på forsvarsbudgettet. Så
der vil fortsat være et godt stykke op til de 2%
af BNP, som er NATO’s målsætning, og som et
rigt land som Danmark bør stræbe efter at nå.
Med hensyn til værnepligten, som altid har
været en mærkesag for Danmarks Marineforening, havde vi her gerne set en noget større
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FORENINGEN
For Danmarks Marineforening har 2018 været
et godt år med mange gode aktiviteter i de lokale afdelinger. Der har også i år har der været
begivenheder og arrangementer, hvor Marineforeningen har deltaget med flag og gaster og
dermed været med til at synliggøre disse arrangementer på en værdig maritim måde. Her skal
bl.a. nævnes deltagelsen ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse og foreningens æresformand
H.K.H. Kronprins Frederiks 50 års-fødselsdag
samt det store arrangement i Holmens Kirke
den 29. august i anledning af 75 års-dagen for
Flådens sænkning og ophøret af samarbejdspolitikken. Tak til de mange afdelinger, der altid
stiller op, selv om transporttiden langt overstiger tiden under selve arrangementerne. Også
i 2019 må afdelingerne forvente, at vi igen får
brug for, at de stiller med flag og gaster. Her
tænker jeg på Danmarks-Samfundets fejring af
Dannebrogs 800 års-fødselsdag og Holmens
Kirkes 400 års-jubilæum.
”MODELLER PÅ PODIER”
Særudstillingen ”Modeller på podier” ved Fregatten JYLLAND blev skabt i et unikt samarbejde mellem de 75 afdelinger i Danmarks Ma-

rineforening, Orlogsmuseets Modelbyggerlaug,
Køge Maritime Modelbyggerlaug og fregatten
JYLLAND. Udstillingen skulle løbe frem til december 2018, men på baggrund af en meget
stor gæstetilfredshed og mange positive tilbagemeldinger fra publikum er der et stort ønske
fra Fregatten om at fortsætte og udbygge udstillingen, så den kan løbe frem til ultimo 2019.
Forespørgslen ses som et stort skulderklap til
vores mange medlemmer og afdelinger, der
har bidraget med skibsmodeller og maritime
effekter og dermed skabt stor synlighed for
Danmarks Marineforening, og jeg skal kraftig
opfordre afdelingerne til at bakke op om denne
forespørgsel.
UDFORDRINGEN
Den største udfordring for soldaterforeningsbevægelsen, herunder Marineforeningen, er at
rekruttere nye og gerne yngre medlemmer til
afdelingerne samt at fastholde de nuværende.
Alene for at holde trit med de medlemmer, der
naturligt ”går fra borde”, skal der hvert år tilføres ca. 250 nye medlemmer. Dette kan kun
lykkes, hvis man lokalt i afdelingerne skaber
nogle aktiviteter med et godt maritimt indhold,
som tilgodeser medlemmernes ønsker, samt at
man gør sig synlige i lokalområdet, alt sammen
med vores formålsparagraf for øje - at styrke
nationens interesse for Søværnet og Søfarten.
ALLE LÆSERE AF ”UNDER DANNEBROG”
ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT
NYTÅR.

LEDER

Vær opmærksom på copyright
Det digitale univers er et overflødighedshorn af foto og tekster i alle mulige og umulige afskygninger. Hermed udgør det en vidensbank af ufattelige dimensioner.
Da teknologien samtidig gør det muligt for enhver at oprette hjemmesider, profiler på sociale medier og meget andet, ligger det for mange
lige til højrebenet at kopiere foto og artikler til direkte videreformidling på
deres platforme eller for teksternes vedkommende i trykte medier.
Og her ringer alarmklokkerne.
På det seneste har flere af lokalafdelingernes bestyrelser modtaget ret
så omfattende regninger for uberettiget brug af foto og tekster, der er
omfattet af copyright.

Eksempelvis er uberettiget anvendelse af billedmateriale i strid med ophavsretslovens paragraf 2. Rettighedshaverne kan henvise til ophavsretslovens paragraf 83 om uberettiget brug af ophavsretsligt beskyttet
materiale. Undlades kildeangivelse, er dette i strid med ophavsretslovens
paragraf 3.
Så fra denne plads skal der lyde en opfordring til de mange gode medlemskolleger i de 75 lokalafdelinger om kun at formidle tekster og foto fra
kilder, der har givet deres udtrykkelige tilladelse hertil, eller endnu bedre
kun at formidle egne foto og egne tekster.
Morten

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

Danmarks Marineforening
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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PERSONALIA
Kommandørkaptajn John Boye Rasmussen er den 12. november 2018
udnævnt til kommandør. Tiltrådte samme måned stillingen som vicechef ved Arktisk Kommando.
Orlogskaptajn Michael G. Landmark blev den 15. oktober udnævnt til
kommandørkaptajn. Er efterfølgende tiltrådt som chef for fregatten
NIELS JUEL.
Kommandør Anders Friis er som chef for SNMG1 tillagte midlertidig
grad som flotilleadmiral.
Kontreadmiral Torben Mikkelsen er pr. 4. oktober 2018 benådet med
Kommandør af Dannebrogordenen.

Kommandør Dan Brømsøe Termansen er pr. 4. oktober 2018 benådet
med Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.
Kommandørkaptajn Steen Balslev, orlogskaptajn Jens Hulgaard, kommandørkaptajn Søren Kjeldsen, kommandørkaptajn Bo Overgaard, orlogskaptajn Lars Møller Pedersen og orlogskaptajn Jens Henrik Simonsen er pr. 4. oktober 2018 benådet med Ridder af Dannebrogordenen.
Marinespecialist Peter Chemnitz Eberhardt, marinespecialist Kim Berggreen Hansen, marinespecialist Heine Jensen, marinespecialist Allan
Jørgensen og marinespecialist Frank Hammer Wahl Madsen er pr. 4.
oktober 2018 tildelt Fortjenstmedaljen i Sølv.

BØGER OG PUBLIKATIONER

Prins Henrik 1934-2018
Journalist Elisabeth Saugmann har skrevet
en i særklasse anbefalesværdig bog om prins
Henrik. Ifølge forlaget trækker forfatteren på
egne og andre journalisters oplevelser med
prinsen med et smil på læben. Herudover har
hun talt med mange forskellige personer om
deres møder eller samarbejde med prinsen.
Det gælder blandt andet prinsens personlige
kammertjener, Anker Andersen, der fortæller,
at prins Henrik få dage inden sin død ringede
og sagde farvel til ham: ”Kan De nu have det
godt, Andersen”.
Prins Henrik 1934-2018 giver et flot billede af
en ung diplomat, der som ung prins ”fløj rundt
over hoveder, uden at vi anede det, og tilegnede sig det lille grønne land fra oven. Helt deroppe, hvor han til gengæld ikke kunne høre vores
langvarige folkelige diskussioner fra Gedser til
Skagen om landets nye fransfødte svigersøn”.

Prins Henrik 1934-2018 er udgivet på forlaget
Mellemgaard.
Forfatteren Elisabeth Saugmann er selvstændig
kulturjournalist med en fortid på DR, Berlingske
Media og Morgenavisen Jyllands-Posten.
Bogen er udgivet med støtte fra VELUX-Fonden, Københavns Soldaterforeningers Samvirke (KSS) og Søe-Lieutenant-Selskabet.
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Pris. Kr. 199,95.
Netudgave plusbog.dk kr. 124,85
ISBN: 978-87-7218-055-7

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Vi kæmper for kystfiskeriet
UDVIKLING: ENGANG VAR HAVNENE
FYLDT MED KYSTFISKERE - NU ER DE
PÅ RETUR TIL KYSTFISKERFORMAND
ALLAN BUCHS BEKYMRING.
UDVIKLINGEN SKAL VENDES, MEN DET
KRÆVER FARTØJSINVESTERINGER,
UNGE FISKERE OG GODT SAMARBEJDE.
Af Line Dalgaard Jensen/Fiskeri Tidende
Fra den lille bro ud fra Skrillinge Strand kan Allan Buch se ud over Lillebælt. Bølgerne skvulper,
garnene ligger klar, og en båd er på vej på land.
- Jeg har prøvet meget forskelligt gennem tiden, men altid fiskeri her langs kysten. Hvis
man vil det, så kan man sagtes, siger han –
det kræver hårdt arbejde at være kystfisker og
som formand for Udvalget for Kystnært Fiskeri,
vil Allan Buch gerne, at flere tager kampen op:
- Vi skal blive ved med at have fiskere både i
de indre farvande og langs kysterne. Der skal
være plads til alle typer fartøjer, vi skal arbejde
sammen og respektere hinandens fiskeri.
Opskriften på kystfisker-succes er dog ikke
lige til. Udvalget arbejder på sagen, og der er
brug for gode ideer og stærkt samarbejde, hvis
fremtiden skal sikres.
KULTURARV PÅ SPIL
For der var en gang, hvor der var masser af
danske kystfiskere. Fra 2013 til 2015 forsvandt ca.16 % af de mindre danske garnbåde,
og de aktive fiskerihavne er blevet færre.
- Der er nok nærmere tale om afvikling end
udvikling af kystfiskeriet. Mange har givet op,
fordi det har været svært at leve af, forklarer
Allan Buch, og fremhæver lukkeperioden.
Når der pludselig er lukket for fiskeriet i en
måned, går det ud over fiskerens økonomi og
forplanter sig til fabrikker og fiskeforretninger,
som nu ikke kan få fisk og i værste fald må fyre
deres medarbejdere. Det bliver svært at opretholde isværk og sikre transport. Ingen har råd
til at investere i deres fartøj, og flåden ældes.
- Det er en ond cirkel, som vi skal have brudt,
så vi kan begynde at snakke mere positivt om
kystfiskeriet. Det er vigtigt, fordi kystfiskeriet er
en del af vores kulturarv. Det er et stykke historie, som jeg også tror, er vigtigt for danskerne,
siger Allan Buch:

Kært barn, har mange navne, og i Danmarks Fiskeriforening bruges termen kystfiskeri om en stor flåde
af mindre fartøjer, der opererer nær kysten.

Fra barnsben har Allan Buch altid selv fisket nær kysten – et fiskeri, som han ser masser af muligheder i.
(Foto: Line Dalgaard Jensen.)

- Og fordi det er et levebrød for nogle mennesker; fiskere og arbejdspladser i de mindre
havne.
FLERE UNGE, TAK!
Derfor er udvalget også på jagt efter en løsning, og Allan Buch selv har lagt hjernen i blød:
- Vi skal have flere unge til at blive kystfiskere.
Jeg spekulerer meget på det…
Det handler om at få gjort de unge interesseret i fiskeri. Hvis de starter tidligt, som i Norge,
hvor fritidsfiskere for unge er tilladt, får de fra
barnsben ejerskab for faget, foreslår formanden. Samtidig skal de heller ikke være i tvivl
om kystfiskeriets muligheder og kvaliteter. Det
skal være attraktivt for de unge, og et klassisk

en-mands-kystfiskeri er måske ikke den bedste vej? De unge vil have weekend, ferie, og
arbejdsforhold, hvor er plads til både børn og
koner.
- Derfor tror jeg også, at de større skibe, hvor
man har to besætninger eller afløser, har fat i
den lange ende. Når man har været alene afsted i 17-18 timer, så bliver man træt og håber
bare på dårligt vejr. Det er en skidt indstilling.
Der er brug for en kollega, som kan tage over.
For eksempel kunne tre unge fiskere købe et
fartøj sammen, hvor to altid er af afsted, mens
en går hjemme, foreslår Allan Buch.
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN
TOPMODERNE FARTØJ
Det kræver selvfølgelig, at de kan få lov til at købe et fartøj, hvilket
formanden håber kan ske ved hjælp af medfinansiering – hvad enten
det kommer fra en fond som Fiskeafgiftsfonden eller en erfaren kollega.
Kun de færreste kystfiskerfartøjer er bygget til to mand, og flåden trænger i det hele taget til at blive moderniseret.
- Der er brug for nogle forhold ombord på skibene, som de unge kan se
sig selv i. Jeg siger ikke, at der skal være store fladskærme og luksus,
men i dag kan man bygge fartøjer, som har gode faciliteter, siger han.
HISTORIER SIKRER SALGET
Med fiskere og fartøj på plads, mangler vi så bare at få afsat deres
kystfisk. Og her opfordrer Allan Buch fiskerne til at tænke kreativt.
- Hvis man kan få en tilladelse til at sælge egne fisk direkte fra skibet,
så gør det endelig. Nogle har haft held med at lave Facebook-grupper,
andre bruger HavfriskFisk. Det kunne også være en app, der viser, hvor
man kan få frisk fisk og med video fra fiskerlejet, siger han.
De gode historier om fiskeriet er nemlig vigtige for at lokke forbrugerne
til: - Vi skal være åbne, om det vi gør. Nærvær, lokal, kvalitet, friskhed –
det er det, som kystfiskeriet kan, og det skal vi være bedre til at fortælle.

DIN ØL
DIN SMAG

FORMAND GÅR FORREST
Selv satser Allan Buch også på de gode historier og det lokale netværk,
når han skal sælge sine fisk ved Skrillinge Strand. - Det lokale netværk,
det tror jeg på. De ved, hvem det er, og at fisken er ordentligt. Her kommer der nogen helt fra Odense til Vejle – det rygtes. De kan komme på
en liste, og så sender vi en sms ud, når der er frisk fisk, fortæller Allan
Buch. En millionforretning bliver det aldrig, griner han, men han har
rigeligt travlt, når også formandsposten skal passes.
Kystfiskerordning, kontrolregler, og fiskeripakkens betydning; der er
masser at tage fat på for Udvalget for Kystnære Fiskeri.

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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DET SKER
MANDAG DEN 24. DECEMBER 2018:

Julegudstjeneste i Holmens Kirke i København kl. 1030 med
påfølgende kranselægning ved Mindeankret i Nyhavn kl. 1200.

SØNDAG DEN 6. JANUAR 2018:

Marinehjemmeværnet og Danmarks Marineforening afholder
Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København. Gudstjenesten starter kl. 1500.

ONSDAG DEN 30. JANUAR 2019:

M/S ”Hans Hedtoft” pårørendegruppen arrangerer i samarbejde med Holmens provst Ejgil Bank Olesen mindegudstjeneste
kl. 1300 i Holmens Kirke i København.

LØRDAG DEN 4. MA J 2019:

Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer
fra lørdag den 4. til fredag den 10. maj 2019 læserrejse nummer 31. Rejsens hoveddestination er Bodensøen. Som vanligt er

dagene spækket med en række militærhistoriske og kulturelle
oplevelser, når vi under turen besøger Tyskland, Østrig, Liechtenstein og Schweiz.

LØRDAG DEN 18. MA J 2019:

Danmarks Marineforening afholder Sendemandsmøde i Randers.

LØRDAG DEN 15. JUNI 2019:

Blandt Danmarks-Samfundet mange tiltag i forbindelse med
Dannebrogs 800-års jubilæum indgår blandt andet et stort Flagarrangement 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

APROPOS

…Medlemmer og ledsagere fra Middelfart Marineforening mødte på deres årlige sejltur i september på Lillebælt om bord
på Galeasen ”Aventura” kongeskibet A540 DANNEBROG ved forbi passering af den gamle Lillebæltsbro. – Vi gjorde selvfølgelig klar til at kippe med flaget. Det var sjovt at se hvilken travlhed det skabte på DANNEBROG. De nåede dog med en
hurtigløbende orlogsgast ud agter for at svare korrekt på den maritime hilsen fra ”Aventurta” og besætningen fra Middelfart
Marineforening, oplyser fotografen Carl Vittrup…
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LANDSLEDELSEN

Flagdag for Danmarks udsendte markeret på Kastellet
DANMARKS MARINEFORENINGS LANDSFORMAND,
KOMMANDØRKAPTAJN JENS OLE LØJE JENSEN, LAGDE PÅ
VEGNE AF DANSKE SOLDATER- OG MARINEFORENINGERS
FÆLLESRÅD KRANS VED MONUMENT OVER DANMARKS
INTERNATIONALE INDSATS SIDEN 1948.
Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.
Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009. Danmarks Marineforeningers lokalafdelinger har i mange af landets 98 kommuner været
igangsætter og efterfølgende tovholder ved højtideligheder rundt i landet.
I København blev dagen således også i år fejret med et daglangt program, der startede ved middagstid med kranselægning ved Monument

I forbindelse med Danmarks Marineforenings landsbestyrelses efterårsmøde,
der blev afholdt i Søofficers-Foreningens lokaler i Kommandantgården på Kastellet, lagde deltagerne krans ved Monument over Danmarks Internationale
Indsats siden 1948. Kransen blev lagt af ældste landsbestyrelsesmedlem,
distriktsformand for distrikt XII/Nordjylland, seniormekaniker Charley F.
Pedersen, der her ses mellem landsnæstformand, seniorsergent Søren Konradsen, og flagbærer, distriktsformand for distrikt 1/Storkøbenhavn, Bornholm
og Grønland Gert Allan Larsen. 
(Foto: Leif Mortensen)

over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 i Kastellet. Deltagerne
var en paradestyrke fra forsvaret, hjemmeværnet, politiet, beredskabsstyrelsen, soldater- og marineforeninger samt veteraner. Derudover
deltog Kronprinsesse Mary på vegne af Kongehuset, folkevalgte, repræsentanter for forsvarets, politiets og beredskabsstyrelsens ledelse samt
pårørende og efterladte.
Danmarks Marineforenings landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje
Jensen (t.h.), lægger den 5. september på vegne af Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd krans ved Monument over Danmarks Internationale
Indsats siden 1948. 
(Foto: Søren Konradsen)

FOTOKLUMME
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Efter arrangementet på Kastellet var der mindegudstjeneste i Holmens
Kirke efterfulgt af parade på Thorvaldsens Plads og reception ved Christiansborg med Folketingets Præsidium som vært.

16 medlemmer fra den midterste del af Distrikt
1/Storkøbenhavn, Bornholm og Grønlands i alt
9 afdelinger drog den 7. oktober til solskinsøen
Bornholm for at afholde distriktsmøde.
– Vi drøftede distriktets opgaver og udfordringer,
siger distriktsformand Gert Allan Larsen, der også
fortæller, at det blev en god, men lang dag for folkene fra storkøbenhavnsområdet.
– Bussen kørte fra København kl. 06.45, og vi var
først tilbage igen kl. 21.30. Men vores kolleger i
Rønne havde gjort alt, for at vi skulle få en dejlig
dag, så timerne fløj bare afsted. Tak til bestyrelsen i Bornholm Marineforening for arrangementet, lyder det fra distriktsformanden.
(Foto: Steffen Pickering)

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Flådestation Frederikshavn byder indenfor

MHV 811 APOLLO deltog på vegne af Marinehjemmeværnet i åbent hus-arrangementet på Flådestation Frederikshavn den 1. september.

Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKLESEN havde
mange besøgende om bord. I baggrunden støtteskibet ABSALON.

Forsvarets løbende arbejde med at promovere
sig i forhold til det civile miljø er altid en stor
succes. Således også, da Flådestation Frederikshavn den 1. september 2018 inviterede
til åbent hus. Ifølge kontakt- og velfærdsbefalingsmand/sikkerhedsofficer chefsergent Claus
Just Gustafsen benyttede 5.220 nordjyder sig
af muligheden for at kigge forbi.

der arrangeret sejlads med Forsvarets gummibåde, kystredningstjenesten, Søværnets slæbebåde og to af Minerydning Danmarks droner.
Alt i alt var der otte fartøjer, der tilbød mulighed for at prøve søbenene. Der var åbent skib
på ABSALON, EJNER MIKKELSEN, GUNNAR
THORSON og METTE MILJØ, hvor besætningerne fortalte og viste frem. Søværnet fremviste
køretøjer, fartøjer, miner og meget andet udstyr
og fortalte om, hvad det alt sammen bruges til.
Beredskabsstyrelsen og det lokale beredskab
var også til stede, ligesom flere tekniske skoler, maskinmesterskolen og navigationsskolen
kunne fortælle om mulighederne inden for deres
felter. Dykkerhistorisk Selskab deltog og lod et
par unge ansatte fra OPLOG prøve dykning med
ca. 90 kg tungt udstyr fra tidligere tider. Hjemmeværnet udstillede, og to af deres musikkorps

– Vi har i de sidste år bedt andre om at være
med til at gøre vores åbent hus-arrangementer mere alsidige og spændende, siger han
og uddyber: – Vi fremviste blandt andet den
lastvognsscanner fra SKAT, der var med, da
Søværnet hentede kemiske kampstoffer i både
Syrien og Libyen. Flyvevåbnet var på plads med
deres afvisningsberedskab, deres redningsberedskab og en F-16 til udstilling. Herudover var

En af Søværnets to stations- og bugserbåde (ARVAK og ALSIN) blev brugt til at teste de besøgendes søben. 
(Foto: Claus Just Gustafsen)

Miljøskibet GUNNAR THORSON

stod for underholdningen. KFUM’s orlogshjem
og ISS’ kantine sørgede for, at der kunne købes
forfriskninger, afslutter Claus Just Gustafsen
fortællingen om de mange udstillingselementer,
der blev præsenteret på Flådestationen.

FOTOKLUMME

Forsvaret festligholdt sædvanen tro Den Nationale Flagdag den 5. september med en fælles parade på Flådestation Frederikshavn. Personalet og indbudte
gæster stod klar til flaghejsning kl. 08.00, hvorefter kommandørkaptajn Helge Christensen og orlogspræst Inger Due Borré holdt tale og andagt. Kranselægningen foregik ved monumentet ”Øjet i Stenen” udført af den norske billedhugger Marit Benthe Norheim og opsat på Flådestationen af Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste. Siden 2014 har monumentet været omdrejningspunktet for arrangementet og kranselægningen den 5. september. På billederne ses
henholdsvis orlogspræst Inger Due Borré fra arrangementet i år, medens daværende chef for OPLOG Frederikshavn, kommandør Per Frank Hansen, samt t.v.
seniorsergent Jesper Bagge Pedersen og seniorsergent Peter Giersig Parbæk med Knud Erik Quick og Tom Christensen fra Frederikshavn Marineforening på
arkivbilledet fra en tidligere lejlighed danner flagvagt. (Foto: Claus Just Gustafsen)
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Koncert med Søværnets Tamburkorps

Søværnets Tamburkorps og de unge fra Tivoligardens ditto skabte en god musikalsk stemning på Nyholm ved åbent hus-arrangementet 2018.

Efterhånden er det en fast tradition, at Søværnets Tamburkorps sammen
med Tamburkorpsets Venneforening holder koncert og åbent hus på Nyholm i København. Således også i år, hvor arrangementet startede med
en siddende koncert i Planbygningen, hvor korpsets dirigent Dennis Andersen havde tilrettelagt et varieret program med marcher og filmmusik.
– Efter koncerten var det tid til at være udendørs, og her var det lykkedes
via de rigtige forbindelser at få Tivoligardens Tamburkorps til at komme
og underholde, siger Jørgen Kjeldsen fra Venneforeningen. – De små

drenge og piger var helt fantastiske og gjorde det rigtigt godt. Efter deres indslag var det tid til Søværnets Tamburkorps, der underholdt med
tattoo i en lidt beskåret udgave, men ikke desto mindre til stor glæde
for alle de fremmødte tilskuere, lyder det fra Jørgen Kjeldsen, der også
oplyser, at der med Kongeskibet i bøjerne ud for Bradebænken var optimale betingelser for at få en god dag, hvor alle følte, at de blev rigtig
godt underholdt.

ER DU VORES NYE GAST?
VIL DU HAVE NYE KOMPETENCER, ET GODT KAMMERATSKAB OG
EN MULIGHED FOR AT GØRE EN FORSKEL TIL SØS?
Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet er en del af det maritime beredskab i Danmark.
For den enkelte er det samtidig et fritidstilbud ud over det sædvanlige.
Find os på hjv.dk
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TRANKEBAR

– dansk handelsstation i Sydindien
Den 9. november 1618 forlod orlogsskibene ELEPHANTEN og DAVID, en mindre jagt samt 2 af Ostindisk Kompagnis
fartøjer Øresund for at sejle syd om Afrika til Ostindien. Ekspeditionen var under kommando af søofficeren Ove
Gjedde. Inden ELEPHANTEN som det eneste skib vendte tilbage til Danmark i februar 1622, havde Ove Gjedde
erhvervet Trinkomale på Ceylon og Tranquebar (Trankebar) på Coromandelkysten til den danske konge. I Trankebarblev fortet Dansborg anlagt. I forbindelse med 400-året for opstarten på ekspeditionen har vi fået tidligere
afdelingsformand i Esbjerg Marineforening Henning Baagøe Svinth og Knud Helles, næstformand i Foreningen
Trankebar, til at skrive 2 forskellige historier om den danske handelsstation Trankebar.
(Kilder og fotos: Sitet Flådens Historie, Henning Baagøe Svinth, Knud Helles og Foreningen Trankebar)

Oplevelser i Trankebar
Af Henning Baagøe Svinth
Mit første besøg i Trankebar eller Tarangambadi, som inderne
selv kalder det, var i februar måned 2005, kort tid efter at tsunamien havde hærget store dele af Coromandelkysten.
Trankebar er en lille fiskerlandsby med omkring 8.000 indbyggere, beliggende i delstaten Tamil Nadu ud mod Den Bengalske
Bugt ca. 130 km. syd for Puducherry. Kort efter tsunamien 2.
juledag 2004, iværksatte Esbjerg Marineforening, som jeg dengang var formand for, sammen med Foreningen Trankebar en
indsamling til fordel for de overlevende indbyggere i Trankebar,

hvor ca. 10% af indbyggerne var omkommet under tsunamien,
og mange af de overlevende var hjemløse og manglede både
mad, vand og husly.
Det lykkedes Esbjerg Marineforening at indsamle 186.000 kr.,
som jeg, da jeg allerede havde planlagt en ferie i Indien, besluttede selv at aflevere til rette vedkommende på stedet for
katastrofen, i dette tilfælde den lokale fiskeriforeningsformand.
Så den 18. februar 2005 begyndte jeg min første rejse til Trankebar sammen med Poul Pedersen, den nuværende formand
for Foreningen Trankebar. Rejsen foregik med fly fra Hamburg
for SØVÆRN og SØFART | 11
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begravet dem alle i en fællesgrav. Hele processen var foregået med en lånt gummiged, og der
var endnu ikke rejst nogen form for mindesten
eller lignende.
En dag blev vi, fordi vi var udlændinge og kørende, bedt om at køre en tur til nabostaten
for at handle ind. Det gjorde vi så. Men indkøbene viste sig kun at bestå af øl og spiritus,
næsten ligesom når vi her i Danmark laver
indkøbsture til Tyskland. Der er nemlig spiritusforbud i delstaten Tamil Nadur, men fordi
vi var udlændinge, regnede de ikke med, at vi
ville blive stoppet ved grænsen, og det blev vi
så heller ikke, selv om der var grænsevagter,
der kiggede lidt skeptisk på os.

Trankebar omkring 1650.

Den smukke byport kaldet Landporten med Christian VII’s monogram er fra 1792.

til Chennai og derfra med bil (med chauffør)
ned langs kysten til Trankebar med en overnatning i Mahabellapauram. Så snart vi nærmede
os kysten, fik vi en fornemmelse af tsunamiens
kolossale ødelæggelser; der var skader overalt.
På et tidspunkt besøgte vi en mindre landsby,
der havde ligget helt ude på stranden, men nu
kunne vi ikke engang se, hvor husene havde
stået. Alt var skyllet væk, og næsten alle indbyggerne var omkommet.
Efter ca. 8 timers nervepirrende kørsel ankom
vi til Trankebar. Jeg må indrømme, at det var
en speciel følelse, der ramte mig, da vi kørte
ind gennem den gamle byport, opført i 1792
og med Christian den VII’s monogram, og ind
i Kongensgade og Dronningegade og så de
gamle bygninger, nogle stadig med danske
stednavne i en by, der i 1700-tallet var Danmarks 6. største by.
Efter ankomsten blev vi indlogeret i Foreningen
Trankebars hus, hvor vi blev modtaget og budt
velkommen af den daværende formand for
12 | for SØVÆRN og SØFART

foreningen, Bent Christensen, samt andre af
foreningens medlemmer.
De efterfølgende dage gik med at udforske
landsbyen og bese alle de gamle danske kolonibygninger, og særlig det gamle danske anlæg
Fort Dansborg fik en grundig gennemgang.
Selv om Foreningen Trankebar allerede dengang var godt i gang med restaureringen af de
gamle bygninger, var de fleste meget medtaget
af ælde og nogle nærmest faldefærdige, og
sammen med tsunamiens ødelæggelser så det
hele meget håbløst ud. Men det var alligevel en
stor oplevelse at se det hele, blandt andet de
to danske kirker Sions Kirken og Ny Jerusalemkirken med tilhørende kirkegårde, hvor der
stadig er mange gravsten med danske navne
og indgraveringer.
FÆLLESGRAV
Vi besøgte også det sted, hvor man havde
begravet de mange ofre fra tsunamien - en
bar mark, hvor man havde gravet et stort hul,
samlet ligene sammen (ca. 600) og derefter

INDSAMLING TIL DEN
LOKALE FISKERIFORENING
En dag var jeg sammen med medlemmer fra
Trankebar Foreningen til møde med fiskeriforeningen, hvor det var meningen, at vi skulle
overdrage de indsamlede midler fra både Trankebar Foreningen og Esbjerg Marineforening til
fiskeriforeningen, der så derefter skulle forvalte
dem efter en fælles beslutning om, hvad pengene skulle bruges til. Det viste sig dog hurtigt,
at denne fælles beslutning ikke var så ligetil.
Der var delte meninger, og da fiskerne samtidig
var gået i strejke på grund af uenighed med
regeringen om fordeling af nye fiskerbåde, blev
vi langt om længe enige om at lægge pengene i
mølpose, indtil der var opnået enighed med regeringen og dagligdagen og den sunde fornuft
var vendt tilbage til det nogenlunde normale.
MANGLEDE KOORDINERING
Jeg var både betaget og forbavset over den
måde, hvorpå de forskellige nødhjælpsorganisationer uddelte nødhjælpen på. Der var mange om buddet, også Danida, og alle uddelte
velvilligt nødhjælpspakker til alle, nødstedte
eller ej uden undtagelse. Der var overhovedet
ingen koordinering, og kartoner med nødhjælp
flød over alt, samtidig med at der foregik en
livlig handel med indholdet.
ANDET BESØG
Anden gang jeg besøgte Trankebar, var i september/oktober 2008, hvor jeg var på rygsækrejse gennem det sydlige Indien. Jeg havde
startet ferien i Goa og derfra rejst over blandt
andet Panaulim og Bangelore til Trankebar,
hvor jeg ankom med tog en tidlig morgen til en
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mindre nærliggende stationsby. Jeg må have
sovet godt i toget, for det var først, da jeg steg
af, at jeg opdagede, at jeg befandt mig midt i en
tropisk cyklon med meget kraftig regn. Efter en
del besvær lykkedes mig at finde en taxachauffør, der mod gode ord og betaling indvilligede
i at køre mig til Trankebar. Da vi efter ca. en
times kørsel i strid blæst og regn med kun én
vinduesvisker og utætte døre ankom til Trankebar, havde dagslyset indfundet sig, og blæsten
havde lagt sig så meget, at det var muligt at betragte uvejrets ødelæggelser. Der var væltede
træer og master over alt, og alle de lavtliggende
arealer var oversvømmede, elektriciteten var
gået, og hotellet var lukket på grund af stormen. Efter lidt diskussion fik jeg chaufføren til
at fortsætte og efter flere forgæves forsøg lykkedes det at finde et ledigt hotelværelse i byen
Karaikal, ca. 15 km fra Trankebar.
ROS TIL FORENINGEN TRANKEBAR
Efter et par dages rast og da områderne igen
var nogenlunde tørlagte, var jeg igen tilbage i
Trankebar, hvor jeg blev modtaget af Foreningen Trankebars daværende formand Karin og
hendes mand Viggo. Ægteparret har købt eget
hus i Trankebar og bor her store dele af året.
Selv om det kun var 3 1/2 år siden, at jeg var
her sidst, var det tydeligt at se, at der var sket
store forandringer. Fortet var blevet restaureret, og man havde påbegyndt indretningen af
et søfartsmuseum, der både skal fortælle om
kolonitiden og fiskeriets udvikling på stedet.
Foreningen Trankebar var godt i gang med at
restaurere flere af de gamle kolonibygninger
eller i forhandling med stedlige myndigheder
om lov til at foretage restaureringer. Særlig den
gamle kommandørbolig trængte til en kærlig
hånd, hvis det skulle lykkes at bevare den for
eftertiden. Der skal herfra lyde en stor ros til
Foreningen Trankebar for den store indsats,
som de gør i området med at bevare og restaurere de gamle bygninger, der trods alt er
et stykke dansk kulturhistorie, som fortjener at
blive bevaret for eftertiden. De resultater, foreningen indtil nu har opnået, er enorme - ikke
bare med bygningerne, men også med befolkningen, der endnu ikke har glemt det danske.
Det er et arbejde, der kræver ildhu og gåpåmod
samt en masse penge og alt i alt et projekt, der
fortjener opbakning.

Tsunamien 2. juledag 2004 ødelagde mange fiskerbåde på stranden ved Trankebar.

Danish-Indian Cultural Centre ved indvielsen den 4. februar 2017.

Heldigvis har Bestsellerfonden fået øje på projektet og har bidraget med rigtig mange penge
samt ekspertise m.v.
KYSTSIKRING
Med penge fra Bestsellerfonden samt de indsamlede midler fra Esbjerg Marineforening og
Foreningen Trankebar er det lykkedes at etablere en kystsikring, der beskytter landsbyen
mod havet. Denne kystsikring består af store
kampesten, der dækker hele stranden ud for
Trankebar og yder god beskyttelse både mod
storme og erosion af kysten. Så vidt, så godt,
men denne form for kystsikring har så til gengæld den ulempe, at fiskerne ikke længere kan
trække deres både op på stranden og derfor er
begyndt at benytte de gamle kanaler fra kolonitiden som basishavne. Og da fiskerne efter tsunamien har fået nye og større både med store
motorer, der åbenbart kun kan sejle med håndtaget i bund, bevirker dette, at kanalerne bliver
bredere og bredere og vanddybden mindre og
mindre. Jeg havde en samtale med fiskeriforeningens formand om emnet, da jeg mente, at

man godt kunne sejle for nedsat fart, så længe
man var i kanalerne, men herfor fik jeg ingen
medhold. Hvis der blev for ringe dybde, måtte
staten bare komme og rense op.
BAGSIDEN AF MEDALJEN
Nødhjælpen til Trankebar var selvfølgelig en
god ting, men jeg er bange for, at medaljen
også har en bagside. Jeg tror, det lærte store
dele af befolkningen, at det er meget nemt at
række hånden frem og tigge, hver gang man
ser et europæisk ansigt, hvilket jeg ikke oplevede ved mit første besøg. Jeg bed også mærke
i, at det mange stederne i gaderne flød med
små tomme plastposer, og da jeg forhørte mig
om årsagen hertil, fik jeg at vide, at det var
ungdommen, der brugte dem, når de sniffede benzin, så de moderne tider har også ramt
Trankebar.
Efter en begivenhedsrig uge med mange oplevelser og bevis for, at de af Esbjerg Marineforening indsamlede midler var godt anvendte,
vendte jeg næsen hjemover med ophold i Puducherry og Delhi.
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Trankebar 400 år
Af Knud Helles
I slutningen af 1618 sejlede 5 handels- og
flådefartøjer ud fra København med kurs mod
Ceylon. Ekspeditionens formål var at sikre Danmark-Norge fodfæste i Sydøstasien for at kunne deltage i den lukrative handel med asiatiske
varer, som havde udviklet sig efter portugisernes opdagelse af søvejen til Indien i 1498.
Frem til slutningen af 1500-tallet fastholdt
portugiserne kontrollen over den direkte forbindelse med Asien. Men derefter blev deres
monopol brudt af nederlandske og engelske
handelskompagnier. Nu ønskede også Danmark-Norge at deltage i kapløbet om at forsyne
det voksende europæiske marked med efterspurgte asiatiske varer.
Initiativet til oprettelsen af et dansk handelskompagni kom fra to hollandske købmænd,
som i 1615 forelagde deres planer for Christian
IV. Kongen var med på ideen, og allerede i
marts 1616 blev Det Ostindiske Kompagni
stiftet i København. Aktietegningen gik straks
i gang, men den gik trægt. Det viste sig derfor
umuligt at gennemføre den oprindelige plan om
at udruste og udsende to handelsskibe til Østasien inden årets slutning.
Men i sidste halvdel af 1617 ændredes situationen afgørende. En tredje hollænder kom som
udsending fra kongen af Candy på Ceylon med
tilbud om handelsrettigheder til gengæld for
militær hjælp mod portugiserne. Det fik Christian IV til for alvor at engagere sig i projektet.

Slæbebåd kastet op på stranden af stærke naturkræfter.

Han underskrev en alliancetraktat med kongen på Ceylon, indskød den største aktiepost
i kompagniet og lagde pres på adel og borgere
for at få dem til at skyde kapital i foretagendet.
Herefter lykkedes det kompagniet at klargøre
tre handelsskibe til ekspeditionen. Kongen udrustede selv to krigsskibe, hvoraf det ene samt
300 soldater ifølge traktaten skulle stilles til
rådighed for kongen af Ceylon mod udbetaling
af en aftalt sum. Den 24-årige skånske adelsmand Ove Gedde blev udnævnt til admiral og
øverste leder af ekspeditionen.
Da de danske skibe halvandet efter afsejlingen
fra Helsingør og efter store tab af menneliv omsider ankom til Ceylon, gjorde portugisernes
magtstilling det imidlertid umuligt for danskerne
at få aftalen med kongen om særlige handelsrettigheder gennemført i praksis. De sejlede derfor
op langs Indiens syd østkyst. Her lykkedes det
i efteråret 1620 Oluf Gedde at få en aftale om,
at Det Ostindiske Kompagni kunne overtage den
lille kystby, Trankebar, mod en årlig afgift. Allerede i november samme år påbegyndtes opførelsen af fæstningen Dansborg, og ved midten
af 1600-tallet blev byen omgivet med en mur,
hvoraf der dog i dag stort intet er tilbage.

EN UNDERSKUDSFORETNING
I det meste af perioden fra erhvervelsen i 1620
til Danmark solgte Trankebar til englænderne i
1845, var byen en underskudsforretning. Kun
i perioder med konflikt mellem englændere,
nederlændere og franskmænd blomstrede den
danske koloni som følge af dens neutrale status.
Men selv om Trankebar kun i korte perioder
var en god forretning for Danmark, skal man
ikke underkende dens betydning: Trankebar
var den første danske oversøiske handelsplads. Den blev springbræt for etableringen af
danske handelsforbindelser med andre dele
af Asien. I de 225 år mellem 1620 og 1845
boede tusinder af danskere og andre europæere i Trankebar. I løbet af den samme periode
besøgte andre tusinder af danske søfolk byen
enten om bord på kompagniets skibe eller efter
monopolets ophør i 1772 også på privatejede
handelsskibe. I Trankebar vidner Dansborg,
guvernørboligen, byporten og en række andre
bygninger og gader om danskertiden. Desuden
gemmer mange danske og indiske familier på
minder om de 225 års fælles dansk-indiske
historie.

FOTOKLUMME

Fredag den 26. oktober deltog 27 personer fra Grenaa Marineforening og Veteran Café Djursland som repræsentanter for Danmarks Marineforening i Danmarks Veteraners
50 års-jubilæum på Ryes Kaserne i Fredericia. – Med deltagelse af H.K.H. Prins Joachim, 450 veteraner og indbudte gæster blev der afholdt parade på Paradepladsen,
fortæller afdelingsformand i Grenaa Marineforening, Per Schultz Petersen. Han oplyser også, at Prinsen modtog Danmarks Veteraners hæderstegn i guld for Prinsens 18
års lange indsats som protektor for organisationen. Efter taler og medaljeoverrækelser var der reception i Ryes Kasernes Kantine. 
(Foto: Per Schultz Petersen)
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I Churchillparken i København afslørede Hendes
Majestæt Dronningen den 12. oktober 2018 en
buste af Victoria Korsmodtager Thomas F. Dinesen (1892-1979), der deltog i 1. verdenskrig som
frivillig soldat, tilknyttet det canadiske regiment
’Quebec Regiment - The Black Watch of Canada’.
Thomas Dinesen blev som menig i 1917 sendt til
Vestfronten i Frankrig, og han tildeltes det engelske Victoria Kors den 12. august 1918 ved Parvillers for sin tapperhed i adskillige kampe. Han blev
tillige dekoreret med den franske orden Croix de
Guerre, og senere udnævnt til løjtnant. Thomas Dinesen var bror til forfatteren Karen Blixen. Busten,
der er udført af Serguei Bogouslavski, er rejst af
’De Allieredes Danske Våbenfæller’ med støtte fra
Asta og Jul. P. Justesens Fond. Busten er placeret i Churchillparken ved siden af krigsheltene Kaj
Birksted & Anders Lassen (begge 2. Verdenskrig).
Ved busteafsløringen medvirkede efterkommere,
en række honoratiores samt i alt 18 faner & flag,
heraf 6 afdelingsflag fra Danmarks Marineforening. 
(Foto: Leif Ernst og Søren Konradsen)

Mindestenen for ekvipagemester og viceadmiral Peder Jensen Bredals død
den 18. december 1658 på stranden ved Alssund ligger 10 meter nord for
Marinehuset i Sønderborg. Stenen danner her baggrund for gruppefotoet taget inden distriktsmødet primo oktober. Efter fotoseancen deltog de 20 deltagere fra distrikt Syd- og Sønderjylland i distriktsmødet, der blev afholdt i
Sønderborg Marineforenings hus, men med bestyrelsen fra Padborg/Gråsten
Marineforening som vært. Mødets agenda var almene forhold omkring det
løbende arbejde og status i distriktets 10 lokalafdelinger. Distriktsformand Per
Dichmann Hansen gav herudover en gennemgang af, hvad der arbejdes med i
landsbestyrelsen, mens nærværende tidsskrifts redaktør gav et info- og debatindlæg om en række tiltag og forhold i og omkring Danmarks Marineforening.
Det konstruktive møde blev afrundet med en superb skafning tilvejebragt af
bestyrelsen i Sønderborg Marineforening.

Officersklubben på Flådestation Frederikshavn har på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober gennem mange år fejret søhelten med et efterhånden traditionsrigt event i officersmessen. Arrangementet omfatter tildeling
af stormglas til henholdsvis en elev fra skoleskibet ”Danmark”, en kadet fra
Søværnet samt en ung søofficer. Herudover er der udnævnelse af tre nye
medlemmer i den eftertragtede loge ”Venner af Tordenskiold” (VAT). Her
ses f.v. stormglasmodtager elev nr. 18 fra skoleskibet ”Danmark” Laust
Søndergaard Jensen, VAT Kai Studsgaard, stormglasmodtager kadetsergent
Rasmus Hastrup, VAT Bjarne Laustsen, stormglasmodtager premierløjtnant
Søren Nagel samt VAT Folmer Ulbjerg. 
(Foto: Claus Just Gustafsen)

30 medlemmer fra 10 af distrikt 7/Fyns 11 afdelinger deltog i efterårets distriktsmøde, der i september blev afholdt i marinehuset i Middelfart. Ifølge Carl Vittrup
var der afbud fra landsnæstformand Søren Konradsen, der ellers havde lovet undervisning i det at afgive retvisende fløjtesignal. Mødet var i øvrigt det første med
distriktets nye formand Erik Bodal ved roret. – Afdelingsformand Flemming Worsøe og hans kolleger havde sørget for et veltilrettelagt møde, som blev sluttet af
med et let traktement. Tak til de fremmødte for god ro og orden samt medvirken til et godt møde, skriver Erik Bodal.
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Det får du hos GF
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

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

Flot tiltag i Hadsund Marineforening
Hadsund Marineforenings 55 medlemmer bød
med annoncering i den lokale distriktspresse til
reception den 14. september 2018 i marinehuset Bådsstræde 13. Anledningen var en række
markante udbygningstiltag, der her et år efter
projektbeslutningen endelig kunne indvies.
Marinehuset i Hadsund er indrettet i et tidligere
smedeværksted ved fiskerihavnen, der for år
tilbage blev købt af Hadsund Marineforening.
Efter en markant ombygning og nu med ny
overdækket terrasse, vindfang og forskønnelse
af grunden, der til forveksling ligner udendørsarealet ved etablerede marinemuseer, fremstår
huset som et markant islæt blandt Danmarks
Marineforenings mange marinehuse og stuer.
STØTTET AF LOKALE FONDSMIDLER
Efter en kort velkomsttale af afdelingsformand
Henrik Ræbild Rasmussen kunne formand for
ELRO-Fonden Steen Thomsen klippe snoren
for at markere færdiggørelsen af projektet.
– Det er med stor glæde, at jeg kan afslutte
dette bygningsprojekt. Dette ikke mindst fordi
Hadsund Marineforening på bedste vis lever
op til ELRO-Fondens formål, der blandt meget andet går ud på at støtte kulturelle, sociale
og almennyttige formål og aktiviteter, lød det
fra Steen Thomsen. Direkte forespurgt kunne
han efterfølgende oplyse, at sponseringen til
Hadsund Marineforening løb op i nærheden af
120.000 kr.
AKTIV AFDELING
Aktiviteterne i Hadsund Marineforening sker i
et tæt samarbejde mellem medlemmerne og
deres ægtefæller eller ledsagere.
– Vores ledsagere udgør en integreret del
af foreningsarbejdet, siger afdelingsformand
Henrik Ræbild Rasmussen. Samtidig slår han
fast, at uden dette sammenhold ville det være
svært at fastholde medlemstallet i afdelingen.
– Vi forsøger løbende at udbygge medlemskredsen og har da også bemærket, at der
med Danmarks Marineforenings nye udstillingssæt nu er mulighed for at skabe den nødvendige opmærksomhed, når der hen over de
kommende år sker folkeaktiviteter i Hadsund
og Mariagerfjord Kommune, oplyser afdelingsformanden.

Formand for ELRO-Fonden Steen Thomsen klipper snoren for at markere indvielsen af de nye bygningsfaciliteter ved Marinehuset i Hadsund. Afdelingsformand Henrik Ræbild Rasmussen følger operationen.

Afdelingsformand Henrik Ræbild Rasmussen er yderst tilfreds med den nye overdækkede terrasse ved
Marinehuset i Hadsund. 
(Foto: HHR Freelance)

En fast årlig begivenhed er fejringen af Dronningens fødselsdag.
– Stort set alle medlemmer møder frem, når vi
på en dag tæt på den 16. april inviterer til dronningeevent i marinestuen. Hovedattraktionen

Flådens
rompunch
til ca. 25 personer

er serveringen af Flådens rompunch, der her i
afdelingen tilvirkes, så ingen efterfølgende kører hjem i deres biler, siger Henrik Ræbild Rasmussen, der som bevis overrækker nærværende tidsskrifts redaktør opskriften til publicering.

• 5 flasker rødvin
• 2 flasker brun rom
• ½ flaske brændevin
• 8 kopper kogende vand
• 2 stænger kanel
• 2 citroner
• Smag til med rigeligt brun farin
(puddersukker)
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EFTERLYSNING
Sea War Museum Jutland ønsker hjælp blandt nærværende tidsskrifts ca. 40.000 læsere
og brugere i forbindelse med en efterlysning af kanon fra den britiske ubåd E-13,
der den 18. august 1915 strandede ved Saltholm i Øresund.

Granathylster fortæller historie
Sea War Museum Jutland har fra Claes Wulff Levin i Værløse
modtaget et granathylster fra den britiske ubåd E-13, som den
18. august 1915 strandede ved Saltholm i Øresund. Ifølge international lov havde ubåden 24 timer til at komme fri, men nåede
det aldrig. E 13 blev opdaget af tyske torpedobåde og taget
under beskydning.
Ildoverfaldet var så voldsomt, at briterne ikke nåede at bemande ubådens 6 punds Hotchkiss-kanon, og 15 briter blev dræbt.
Granathylstret, som nu kan ses på Sea War Museum Jutland,
bærer tydelige spor af de dramatiske minutter. Hylstret er stadig
forsynet med fænghætte, hvoraf kan udledes, at granaten aldrig
har været affyret, og desuden er hylstret gennemhullet og ødelagt af tyske sprængstykker.
Da tyskere åbnede ild, lagde danske skibe sig imellem og reddede dermed de øvrige 15 briter på ubåden. Alle de omkomne
blev bjærget, og efter en mindeceremoni i København blev deres lig ført til Hull om bord på den danske damper ”Vidar”. De
15 overlevende blev interneret i Danmark.
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Ubåden blev hævet og bragt ind til København, hvor kanonen
sammen med andre genstande blev taget i forvaring af den
danske marine. Selve ubåden var så medtaget, at den ikke kunne repareres, og efter krigen blev den af den britiske regering
solgt til firmaet Petersen & Albeck og hugget op.
Direktør Gert Normann Andersen fra Sea War Museum Jutland
er interesseret i eventuelle andre genstande, der er bevaret fra
E 13, og beder derfor Marineforeningen Tidsskriftet ”Under
Dannebrog’s læsere og brugere om hjælp. Findes der andre
genstand, som er bevaret, og som kan føres tilbage til E 13, og
ikke mindst: Hvad blev der af Hotchkiss-kanonen, som på fotos
ses på E 13s fordæk.
Er der blandt læserne, nogle der ligger inde med en viden
om sagen, er de meget velkommen til at kontakte Sea War
Museums direktør Gert Normann Andersen på telefon +45
2325 4011 eller mail: contact@seawarmuseum.dk

FOTOKLUMME

Traditionen tro blev Tordenskiolds fødselsdag også fejret i København. Med
afsæt i andagt i Holmens Kirke efterfulgt af kranselægninger ved Tordenskiolds sarkofag i Kapelsalen af ambassadør Aud Kolberg for Norge, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for Marinehjemmeværnet, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen
for Danmarks Marineforening, kontreadmiral Lars Kragelund for Danske
Tordenskiold-Venner samt Sverre Støren for Tordenskioldselskapet Hvite
Ørn Norge, var der efterfølgende fødselsdagsfejring i Norges Hus. Her holdt
chef for Marinestaben (fra 1. januar 2019 kaldet Søværnskommandoen),
kontreadmiral Torben Mikkelsen, et spændende foredrag med titlen ”State
of the Navy”. Arrangementet blev afsluttet med, at formanden for Danske
Tordenskiold-Venner, kontreadmiral Lars Kragelund, der er født samme dato
som Tordenskiold, fik Olav Bergersens biografi af viceadmiral Tordenskiold
i fødselsdagsgave af formanden for Tordenskioldselskapet Hvite Ørn Norge,
Sverre Støren, som det fremgår af ovenstående foto. 
(Foto: Chris Dam)

Forsvaret i Frederikshavn medvirkede den 12. september til at afholde et
motionsløb med det formål at indsamle midler til en veteranstue i forbindelse
med KFUM’s Orlogshjem i byen. Arrangørerne var Lions i Sæby og organisationen Coast 2 Coast. - De mange deltagere fik set flådestationen fra en ny
vinkel, da de løb forbi steder, hvor gæster sjældent kommer, fortæller kontakt- og velfærdsbefalingsmand/sikkerhedsofficer, chefsergent Claus Just
Gustafsen. - Efterfølgende var der mange, der gav udtryk for, at det var et
godt løb, og at de gerne kommer igen en anden gang. Vi havde løbere fra hele
landet, da både København, Aarhus og Hirtshals var repræsenteret med mindre grupper. Hurtigste halvmaratontid blev 1:23:21. Bedste 10 km-tid blev
41:04. 
(Foto: Claus Just Gustafsen)

Som det fremgår af Sonja Kirks foto, deltog 21 medlemmer i distriktsmødet for distrikt 10/Midtjylland, da distriktsformand Lars Gjættermann ultimo
september 2018 bød til samling i Aarhus Marineforening. Ifølge referent Eric
Maarvig fik deltagerne en god information fra distriktsformanden samtidig
med, at debatten under de forskellige punkter var yderst konstruktiv. Blandt
emnerne var et forslag om at flytte jubilarstævnerne til Frederikshavn, hvis
Nyholm lukkes helt ned. Ud over debatten om en eventuel flytning af jubilarstævnerne var der også kommentarer og bemærkninger vedrørende afviklingen af stævnet anno 2018.

Distriktsformand Charley Pedersen havde fokus på en orientering om sendemandsmødet og om det nye medlemssystem, da 21 medlemmer fra 8 af
distrikt 12/Nordjyllands 9 lokalafdelinger mødtes til distriktsmøde medio
september 2018 i Marinehuset i Frederikshavn. – Der bliver afholdt møder
om det nye medlemssystem med alle superbrugerne i løbet af året, når de
dataansvarlige har været på kursus ved leverandøren, fortalte distriktsformanden blandt andet. Her er de fleste af deltagerne fotograferet i stærk efterårssol foran Marinehuset.
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AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

DISTRIKT I

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

Mortensen, så hjælper han med råd og dåd,
lyder det fra Kim von Wowern, der samtidig understreger, at Brøndby Marineforening gerne vil
yde en ekstra indsats for at gøre opmærksom
på: – vores dejlige landsdækkende forening,
som han udtrykker det.
Ud over de udadvendte tiltag er der også gang
i medlemsarrangementerne. 125 deltagere fik
ved medlemsmødet i oktober et underholdende
foredrag af sektionschef i Beredskabsstyrelsen
Jan Gert Olsen, der fortalte om beredskabsstyrelsens mange aktiviteter i udlandet. Dagen efter slog afdelingen dørene op til Marinegården i
forbindelse med eventen Kulturnatten i Brøndby. Rundt 100 gæster kom forbi til rundvisning
med tilhørende sømandshistorier og kaffe med
æblekage.
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BRØNDBY MARINEFORENING

Krympet kopi af hverveannoncen der med succes
har været, og bliver, indrykket i lokale medier omkring Brøndby.

BRØNDBY
Brøndby Marineforening indrykkede i 2017 en
hverveannonce i en lokalavis på den Københavnske Vestegn. Ifølge afdelingsnæstformand
Kom von Wowern gav kampagnen 15 nye
medlemmer. – Efter at redaktionen på Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog”
har tilrettet annoncen, prøver vi igen her ultimo 2018. Ud over aviskampagnen ophænger
vi kopier af annoncen på biblioteker og andre
strategiske steder i lokalområdet. Annoncen er
udformet, således af enhver lokalafdeling for et
meget beskedent beløb kan tilrette den til eget
brug. I skal blot henvende jer til redaktør Leif
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Dagen efter igen, den 6. oktober, stillede afdelingen med et hjælpehold på 9 personer, der i
etablissementet Stærekassen ved Det Kongelige Teater på bedste vis servicerede gæsterne til Kvindelige Marineres Musikkorps 70 års
reception.
Midt i oktober gav tidligere jagtkaptajn, kommandør, kammerherre Lars Rosendahl Christoffersen et spændende og retvisende indlæg
om ”Livet om bord i Kongeskibet DANNEBROG”. Ultimo oktober stod den så på Mortens
banko. Aktivitetskalenderen omfatter herudover bestyrelsesmøder, kortaftner, skydeaftner
og lørdagsåbent. Der er også blevet tid til at
tildele Gert Larsen og Flemming Jørgensen
Danmarks Marineforenings 50 års medlemsemblem.
KØBENHAVN
Brigadegeneral Jette Albinus, stabschef i
Hjemmeværnskommandoen holdt foredrag i
Marinestuen 11. oktober om ledelse i krig,
hvorunder hun viste videoer om Forsvarets indsats i Afghanistan og på Balkan. Tilhørerne fik
et indblik i det pres, som ledere kommer under
døgnets 24 timer under sådanne indsatser.
Jette Albinus har været leder af Veterancentret
i på Ringsted kaserne og kunne fortælle om de
menneskelige skader og omkostninger, krigen
også giver, samt vigtigheden af, at have de rigtige værktøjer for at hele de psykiske skader et
menneske kan få i krig.

Distriktsformand Gert Allan Larsen benyttede
distriktsmødet i Rønne til at overrække fødselsdagsgave til afdelingsformanden i København
Marineforening Leif Larsen.  (Foto: Erik Staffeldt)

Afdelingsformand Leif Larsen ”har tilladt sig at
fylde 75 år”, sagde distriktsformand Gert A.
Larsen under distriktsmødet i Rønne, da han
overrakte Leif tre flasker med styrkende indhold. Gert hyldede Leif for en yderst forbilledlig
indsats for København Marineforening og for
godt kammeratskab. Leif er været en uundværlig støtte, også ved jubilarstævnerne. Leif
er blevet medlem af jubilarudvalget. Leif takkede: - Så længe jeg er på Nyholm med vores
marineforening vil jeg kæmpe med næb og klør
for at bevare jubilarstævnerne på Nyholm. Leif
Larsens bemærkning skal ses i lyset af de delvis oplyste planer, Forsvaret har med Nyholm,
hvoraf syd delen skal sælges. Det indebærer
f.eks., at tamburkorpset skal flytte. Dykkerskolen lukker på Nyholm den 7. december.
ROSKILDE
Den 1. september 2018 fejrede Roskilde Marineforenings Kegleklub 80-års jubilæum. Hermed er kegleklubben den ældste af slagsen
i den østsjællandske domkirkeby. Allerede i
1932 havde afdelingen startet en kegleklub,
hvor medlemmerne mødtes én gang årligt. Det
mente flere var for lidt. Så den 1. september
1938 blev Roskilde Marineforening Kegleklub
stiftet med Oluf Drostgaard som formand. Det
blev aftalt med restauratøren på restaurant Roarslund, at klubben kunne spille hver mandag
i vinterhalvåret. Det gode samarbejde mellem
restauratør Hilmer Petersen og Marineforeningen gjorde, at han overrakte kegleklubben et
stort skildpaddeskjold hjembragt fra De Dansk
Vestindiske Øer.

AFDELINGERNE
troniske styrede keglebaner.
Jubilæet blev fejret med en reception i marinestuen for inviterede gæster og medlemmer.
Blandt gæsterne var Roskilde Kommunes
borgmester Joy Mogensen.

taurant Menuen, hvori 42 deltog. Lørdag den
3. november gæstede 12 glade medlemmer fra
Helsingør Marineforening vores Marinestue til
en dejlig frokost og kammeratligt samvær, skriver Søren Konradsen.

Ud over jubilæumsreception har der i september været foredrag af Ole Bøgild. December byder på julestue den 15ende medens der kaldes
til Nytårsmønstring den 5. januar 2019.

Et af de mange klenodier i Roskilde Marineforenings stue er kegleklubbens skildpaddeskjold,
der er en gave til klubben tilbage fra etableringen i 1938.

Marineforeningens kegleklub har gennem tiden
fulgt med de store kegleklubber, til de spillesteder der blev etableret i byen. På det nuværende
spillested er der etableret 8 internationale elek-

DISTRIKT II

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

AMAGER
Søren Konradsen fortæller af Amager Marineforening sammen med Marinehjemmeværnsflotille 367 Dragør og Chefen for Marinehjemmeværnet kommandør Henrik Holck
Rasmussen den 20. oktober lagde kranse og
buketter i forbindelse med 210-årsdagen for
Rokanonbådskampen ved Falsterbo. Derefter
samledes selskabet til kaffe i Dragør Sejlklub.
- Afdelingen fejrede sin 30-års fødselsdag med
en jubilæumsfrokost den 27. oktober på Res-

HELSINGØR
Flemming Mønsted fortæller, at fregatskydningen i august var lidt speciel, idet fregattens
krudtkammer var blevet vådt, så den ikke kunne sænkes, selv med en fuldtræffer. Der måtte
lodtrækning til mellem de fire skytter, der ønskede at blive årets fregatkaptajn. Den heldige
vinder blev Henrik Just Justesen.
5. september deltog Helsingør Marineforening
sammen med andre soldaterforeninger i den
Nationale Flagdag. Efter en højtidelige andagt
i Helsingør domkirke gik turen i optog til kirkegården, hvor der blev lagt krans ved mindestenen for de faldne. Arrangementet sluttede med
et traktement på Rådhuset.
I oktober blev der afholdt ulkeaften med optagelse af Bent Thalstrup. Skafningen, som bestod af brunkål med flæsk, faldt i god jord hos
deltagerne, der festede til langt ind i hundevagten, slutter rapporten fra Flemming Mønsted.

Helsingør Marineforening deltog med flag samt
flagbærer og reserveflagbærer ved Den Nationale
Flagdag i den nordøstsjællandske Domkirkeby.
(Foto: Flemming Mønsted)

FREDERIKSSUND
Afdelingsformand Kurt Terkelsen fortæller i
et rejsebrev, at Frederikssund Marineforening
for tredje år i træk har lavet en fælles 4-dagstur med 3 overnatninger i samarbejde med
Kisser & Sørens Venner. I år gik turen den 13.
september via færgen Gedser-Rostock til den

Afdelingsformand John Rasmussen Amager Marineforening byder velkommen til afdelingens 30års jubilæumsfrokost.  (Foto: Søren Konradsen).

Medens gruppen fra Frederikssund Marineforening og Kisser & Sørens Venner var om bord på
turbåden på Oder Floden, stod den som skrevet på
underholdning af Kisser & Søren her suppleret af
afdelingens sagntrio. (Foto: Kurt Terkelsen)

Polske havneby Stettin med ophold på Hoel
Ibis.
På førstedagen i Polen stod den på indkøbstur til det store grænsesupermarked Zan, der
ligger så tæt på Tyskland, at alt handel foregik
med Eurosedler. Ifølge Kurt Terkelsen var der
efterfølgende mange indkøbsposer i bussen.
Under aftenens festmiddag var der dansk underholdning af Kisser & Søren godt støttet af
Henning Vad og Rene Jacobsen.
Lørdag var der guidet byrundtur samt flodsejlads på Oder floden. Under sejlturen stod den
igen på dansktop underholdning af Kisser &
Søren efterfuldt af sømandssange fremført af
Henning Vad. Dagen sluttede med en tre retters menu på restaurant Kuznia.
for SØVÆRN og SØFART | 21
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GILLELEJE
Søren Svendsen fortæller, at efterårssæsonen
i Gilleleje Marineforening startede den 25.
august med grill-aften og bal for de unge på
70. – Sommervejret var med os, så det blev lidt
sent inden festen sluttede.
Afdelingen var i september særdeles aktiv under såvel Den Nationale Flagdag som eventen
kulturnatten i Gilleleje.
Det var også i september at afdelingsformand
Steen Møller og hustru Dorte Møller var tovholder på årets ”Ud i det blå” tur. – Der var
så mange tilmeldte, at der måtte lejes en

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND

dobbeltdækkerbus. Da turen startede, sejlede
DANNEBROG med Dronningen om bord forbi
Gilleleje Havn, så bedre start kunne ikke ønskes, lyder det fra Søren Svendsen.
Ellers gik turen over Lammefjordens pumpestation ved Audebo Dæmningen. Herfra til
Odden Havn hvor havnemesteren gav en guidet
tur rundt i Danmarks største Tun Museum. Fra
Odden Havn forlagde bussen til kollegaerne i
Nykøbing Sjælland Marineforening, der havde
sørget for smørrebrød. Efter et godt arrangement hos kollegaerne i Nykøbing Sjælland gik
turen via Rørvig-Hundested Færgen hjem til
marinehuset i Gilleleje.

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

Det fremgår tydeligt af rapporten fra Gilleleje,
at afdelingsformanden med fruen og god hjælp
fra mange hjælpere i afdelingen, har særdeles
styr på- og succes med events, der har god
forplejning som omdrejningspunkt. Således
måtte der i oktober bruges 9 arbejdstimer på
at stege 900 stykker flæsk og skrælle de nødvendige kartofler. En total proppet marinestue
gør det nødvendigt at oprette en venteliste til
arrangementet i 2019.
Bestyrelsen og Else Bay har indledt vinterhalvåret med de vanlige frokostanretninger den
sidste lørdag i måneden.

DK - 2000 Frederiksberg
Dronning Olgas Vej 9, st.
CVR. NR.: 89 69 70 18
WWW.ORDENSBAAND.DK

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
Kalundborg Marineforening er i fuld gang med
en række dejlige og traditionsrige medlemsarrangementer. Ifølge afdelingsformand Ole
Flemming Nielsen er der mange hyggelige
spisearrangementer hen over efteråret. Efterårsprogrammet blev afsluttet med bankospil
ultimo november.

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

Her i december står den så på julefrokost og
julearrangement med levende musik hvor medlemmerne ønsker hinanden en god jul. Medio
januar starter afdelingen aktiviteterne i det nye
år med torskespisning.
SKYTTELAVET:
Hen over efterårsterminen er der afholdt våbenkontrol hvor både foreningsvåbnene, de
personlige våben og legitimationskort blev tjekket. Første halvdel af hjemmebaneskydningen
er afsluttet og indsendt.
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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

VORDINGBORG
Efter deadline på nærværende tidsskrifts december udgave har Vordingborg Marineforening fejret afdelingens 80-års jubilæum. Som
skrevet tidligere, var der budt til jubilæumsreception i marinehuset lørdag den 1. december
2018.
I lokalbladet Trellegrunden kan man læse, at
der ved halvårsmødet i september blev optaget 2 ny medlemmer således at medlemstallet
i den sydøstsjællandske afdeling nu er oppe på
51. De nye medlemmer er Anette Jørgensen
og Michael Trans.
KØGE
Den 5. september blev markeret med flag og
faner gennem Køge By. Paraden gik med Rosenborg Eksercits Kompagnis Tambour Korps
i spidsen til Køge Torv, hvor der var tale af
oberst H.C. Enevold fra Flyvevåbnet og af Køge
Kommunes borgmester Marie Stærke. Herefter
mindedes de faldne, og der blev afsluttet med
en lille koncert. Derefter gik paraden videre til

DISTRIKT VII

FYN

Maskinmester Erik Jørgen Bodal
Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg
Tlf.: 40 45 30 11
E-mail: erik@bodalenergi.dk
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg,
Assens, Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing,
Faaborg, Langeland, Middelfart

Køge Havn, hvor der var stop ved Marinestuen,
og indenfor var der mulighed for hygge og samvær. Det fortæller Edle Sørensen, og fortsætter:
- Den 15. september var vi nogle stykker der
besøgte Søværnets Tamburkorps som havde
Åbent Hus på Holmen. De imponerer os hver
gang, og det kan kun anbefales at møde op
og høre og se dem. Den 19. september havde
vores redaktør Jerry Katz, et meget spændende og underholdende foredrag i Marinestuen.
Foredraget handlede om ”Radio Mercur”, her
havde Jerry været med som tekniker, og det
var bestemt ikke kedeligt at høre om. Den 4.
oktober blev der, som de foregående år, lagt
blomster på Herfølge Kirkegård samt Klosterkirkegården i Køge, til minde om ”Huitfeldt-slaget i Køge Bugt”. Dette sker sammen med
Stevns Marineforening. Dagen endte i Marinestuen. Søndag den 7. oktober deltog Køge
Marineforening, med flag, ved afsløringen af en
skulptur til minde om den indsats som Køgeog Stevnsborgere ydere i forbindelse med redning af mere end 400 jøder i oktober 1943.
De blev forplejet, skjult, transporteret og afslutningsvis sejlet til friheden i Sverige. Skulpturen
”De varme Hænder” er af granit og er opstillet
på et græsareal ved Køge Havn. Kulturminister
Mette Bork deltog i afsløringen.
MØEN
Ifølge Bendt Lund har Møens Marineforening
haft en spændende sommer med mange aktiviteter. Blandt andet har afdelingen være særdeles aktiv i forbindelse med Stege bys 750års købstadsjubilæum.
Fregatskydningen den 18. august fik Werner
Rasmussen som ny fregatkaptajn.

MIDDELFART
Carl Vittrup oplyser, at fremmødet i Middelfart
ved Den Nationale Flagdag den 5. september var mindre en de 2 foregående år. -Jeg
vil skyde på at der var 70 til 80 fremmødte.
Middelfart Kommune havde udsendt godt 270
indbydelser.
Flag- og faneparaden blev dannet af den lokale Garderforening, Artilleriforeningen, Beredskabsforbundet i Middelfart, Forvarsbrødrene,
hjemmeværnskompagni Middelfart og Middelfart Marineforening. Gudstjenesten i Middelfart

Ved distriktsmødet den 7. oktober, der blev
afholdt Stevns Marineforenings stue, fik deltagerne et godt og retvisende indlæg fra distriktsformad Henrik Marrill Christiansen. – I
skrivende stund arbejder undertegnede på en
tur til Ebeltoft for at se udstillingen ”Modeller på
Podier”, der slutter den 2. december, og nok
ikke bliver gentaget noget andet steds, skriver
Bendt Lund. Den 22. december er der planlagt
julehøjtidelighed med gløgg og æbleskiver.
Generalforsamlingen er fastsat til den 2. februar 2019.

Afdelingsformand Nykøbing Falster Marineforening Karsten Laugesen /th.) ønsker Preben
Hansen fra Nakskov Marineforening tillykke med
titlen som fregatkaptajn anno 2018.
(Foto: Flemming Keith Karlsen)

NYKØBING FALSTER
Med kollegaer fra Nakskov Marineforening og
Deutsche Marinebund Rostock kom de aktive
skytter op på 29 ved fregatskydningen i september. Konkurrencen foregik på NFS skydebaner i Kohaven ved Nykøbing Falster. Ifølge
Flemming Keith Karlsen blev vinder, og dermed
fregatkaptajn, Preben Hansen fra Nakskov
Marineforening. Dagen sluttede i marinestuen
med socialt samvær og præmieoverrækkelse.

Kirke blev forrettet af feltpræst Jes Røn Hansen
medens paraden blev styret af hjemmeværnskorporal Verner Thagaard.
Efter gudstjenesten forhalede deltagerne til
Det Gamle Værft, hvor borgmester Johannes
Lundsfryd Jensen holdt tale for veteranerne.
Arrangementet på værftet sluttede med en let
forplejning.
Den 4. september deltog 22 medlemmer og
ledsagere i en tidlig efterårssejlads på Lillebælt.
Med skipper Henrik Traugortt-Olsen og Galeasen
for SØVÆRN og SØFART | 23
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Flagdag. Således mødte borgmester Kasper
Olesen sammen med medlemmer fra Kerteminde Marineforening, Garderforeningen, Forvarsbrødrene samt Danmarks Veteraner den 5.
september 2018 frem ved Renæssancehaven
for med Odense Tambourkorps i front at marchere op til Rådhuset. Efter en flot og retvisende tale af borgmesteren var kommunen vært
ved forfriskninger. Det fortæller Preben Ernst.
Hjv-korporal Verner Thagaard styrede under Den
Nationale Flagdags arrangement i Middelfart den
opstillede flagkommando.

Magsvejr på Lillebælt sikrede rolige frokostforhold under Middelfart Marineforenings årlige sejltur på Galeasen ”Aventura”.

Syv af præmievinderne ved fregatskydningen i
Kerteminde Marineforening er her fv. den nykårede fregatkaptajn afdelingsformand Jan Cederholm, Preben Ernst, Hans Christian Jensen, Gurli
Brogaard, Mogens Jensen, Peter Zeulner og
Peter Heiden.

Det er også Preben Ernst der oplyser, at fregatskydningen den 13. oktober fik afdelingsformand Jan Cederholm som fregatkaptajn til
afløsning for Hardy Holm. De 12 skytter fordelte de øvrige præmierne mellem Hans Christian
Jensen, Preben Ernst, Gurli Brogaard, Preben
Nedergaard, Lars Ole Valsøe, Mogens Jensen,
Hardy Holm, Peter Zeulner og Peter Heiden.
Der var også præmie til 4 deltager i serieskydningen medens Connie Thor Hansen vandt
købmandskurven i rafleturneringen.

Se i øvrigt DANNEBROG ´s foto med info under
rubrikken Apropos.

SKYTTELAVET:
Medlemmer af skyttelavet har med ledsager
været på besøg i Nyborg. Årsagen var en 50
meter skydning mod værterne. Ifølge det oplyste have skyttekollegaerne i Nyborg arrangeret
et flot arrangement. Den 11. december er der
skydning om juleænder. Sæsonens sidste afdeling i hjemmebaneskydningen afvikles den 15.
januar 2019.

KERTEMINDE
Som fortalt tidligere, har afdelingsformand
Jan Cederholm fået Kerteminde Kommune til
at gå aktiv ind i markeringen af Den Nationale
24 | for SØVÆRN og SØFART

18 skytter deltog den 29. september i afdelingens fregatskydning, der blev afholdt hos Villy
Kjeldsen. Efter 225 skud kunne Torben Larsen
udnævnes til årets fregatkaptajn. – Ralf Jørgensen styrede slagets gang, medens vi andre
skød, snakkede og nød en øl i en meget stille
og rolig atmosfære, fortæller Hans Johansen.
Ud over Torben Larsen var der præmier til Rasmus Birkholm, Ralf Jørgensen, Claus Vinberg
Pedersen, Torben Ralph Nielsen samt Trygve,
Buller og Niels lyder fra afdelingsformanden.

”Aventura” som sikker platform fik deltagerne
en optimal tur. – Kort efter skafningen blev
jeg ringet op af vores medlem Peder Dyrberg,
der fra Strib Nordstrand kunne fortælle, at
Strib Kanonérlaug var ved at lade kanonerne i
batteriet, fortæller Carl Vittrup. – Årsagen var,
at kongeskibet DANNEBROG skulle gennem
Lillebælt. Så vi gjorde klar til at kippe med flaget. Desværre var solen lige gået ned, så det
gav en udfordring rent billedmæssigt, forklarer
Carl Vittrup.

Dødsfald: Ivan Jensen døde den 30. august
2018. Ivan var den store idemager, da Middelfart Marineforening overtog Middelfart Sejlforenings klubhus på Sildemarken. Som formand
for byggesjakket havde han stor indflydelse på
tilvirkningen af det der i dag er et af Danmarks
Marineforenings smukkeste marinehuse. Bestyrelsen i Middelfart Marineforeningen udtrykker et: ”Æret være Ivan Jensens Minde.”

ster Hans Stavnsager garneret med musikalsk
underholdning og morgenkaffe.

FAABORG
Ifølge afdelingsformand Hans Johansen var
Faaborg Marineforening den eneste forening
der stillede med flag ved den Nationale Flagdag, der i Faaborg-Midtfyn Kommune igen blev
markeret ved ”Polymeren” i Årslev. Ellers var
det et godt arrangement med tale af borgme-

Henning Rose fra Svendborg Marineforening taler ved mindesmærket på Assistents Kirkegården
under arrangementet på Den Nationale Flagdag.

SVENDBORG
Afdelingen deltog med flag og flagbærer ved
Den Nationale Flagdag, hvor der var kranselægning og taler ved mindesmærket på Assistents Kirkegården i Svendborg.
Flagbærerne var også med, da kongeskibet
DANNEBROG med HM Dronningen om bord
anløb havnen i Svendborg den 6. september.
Ugen efter var 42 medlemmer og ledsagere
på efterårstur til delstaten Bremen i Nordvesttyskland. Turen indbefattede også et besøg på
Meyer Werft i Papenburg. – Her bygger man
nogle af verdens største krydstogtsskibe i enorme byggehaller. Vi havde aftalt en VIP-rundvisning, og fik et godt indblik i den effektive måde
at bygge skibe på, fortæller Jim Mollerup.
Der blev også tid til et besøg i Bremerhaven for
et besøg i museums-ubåden fra 2. Verdenskrig

AFDELINGERNE
WILHELM BAUER samt havnerundfart i det
store havneområde der i stor udstrækning bruges som eks- og importhavn for bilindustrien.
I oktober var der ålespisning med alle pladser
optaget i marinestuen.
Rækken af maritime foredrag startede den 27.
september hvor Troels Ankerstjerne fortalte om
Fyns Maritim Klynge medes Mads Rasmussen
fortalte om udviklingen af autonome skibe. Den
25. oktober gav museumsinspektør Svendborg
Museum Niels Waldersdorff et indlæg under
titlen ”Smuglernes paradis” medes årets sidste
foredrag foregik den 20. november med John
Arly Henriksen som indleder med en fortælling
om sine oplevelser i Søværnet.

Oversergent og veteran Thea Fisker Pedersen
fortæller i Assens Marinestue om sine oplevelser
som udsendt af Forsvaret til Internationale missioner.

Afdelingskasserer Bent Ole Svennevig-Vesth (tv.)
og afdelingsformand Søren Hansen promoverede på optimal facon Assens Marineforening ved
”Georg Stage” eventen i september.

ASSENS
Som det efterhånden er blevet for vane i mange lokalafdelinger, er der også ”Martha” aften
i Assens Marineforening. I Assens startede
det sæsonrækken af de månedlige kammeratskabsaftner.
Arrangementet i forbindelse med den Nationale Flagdag startede med flag- og faneborg ved
Willemoesstatuen på havnen. Efter taler ved
repræsentanter fra byrådet i Assens Kommune og Forsvaret var der afgang i samlet trop til
Marinehuset hvor Assens Marineforening sørgede for morgenkaffe til deltagerne. Herefter
gav veteran, oversergent Thea Fisker Pedersen
et udførligt indblik i hvad det ville sige at være
udstationeret for forsvaret på fremmede destinationer.
-Shantykoret er så småt ved at komme i omdrejninger igen efter en lang sommer fortæller
afdelingsformand Søren Hansen i september.

I forbindelse med et besøg af skoleskibet ”Georg Stage” havde Assens Værft lejet et pakhus
på havnen til brug for en udstilling om skibets
100 mio. kr. omfattende renovering hvoraf 34.
mio. kr. blev udført på værftet. – Arrangementet blev en succes med omkring 1.000 personer gennem udstillingen. De mange gæster
var om bord for at besigtige alt fra de elegante
saloner til elevernes beskedne opholdsrum
med hængekøjer, lyder det fra Søren Hansen,
der også oplyser at den faste besætning består
af 10 uddannede søfolk der tager hånd om 60
elever.

samt efterfølgende frokost hos byens berømte slagter med tilhørende restaurant. – Vejret
var ikke det bedste, så efter museumsbesøget
kørte vi med Elvis som chauffør rundt i området
for at se de udendørs opsætninger relateret til
Sea War Museet og Thyborøn by i øvrigt, fortæller afdelingsformand Carl Albert Johansen.
Samtidig retter han en stor tak til Thyborøn
Marineforening for at være behjælpelig med arrangementet. – I skal være yderst velkommen
i Bogense, vi står klar til at gengælde, lyder det
fra den fynske lokalafdeling.
Det var også Elvis, der var buschauffør, da
29 mandlige og 4 kvindelige deltagere skulle
transporteres fra Marinehuset i Bogense til
Nr. Esterbølle Skyttehus for at afvikle årets
fregatskydning. Konkurrencen omfattede tre
elementer: fregatskydning, åbenskydning og
dameskydning. Bestyrelsen var ansvarlig for
at sikkerhedsbestemmelserne blev overholdt,
så alt gik planmæssigt. – Der blev snakket i
skyttestuen og de enkeltes præsentation og
skydning blev livlig diskuteret, fortæller Carl Albert Johansen. Fregatkaptajn blev Tommy Pedersen. Vinder af dameskydningen blev Ellen
Larsen. Brian Larsen vandt den åbne skydning.
Dagen sluttede med frokost og pokaloverrækkelse i marinestuen. – En rigtig god dag i Marineforeningen, siger afdelingsformanden.

Assens Marineforening var på plads i udstillingsområdet med Danmarks Marineforenings
nye komplette udstillingssæt. – Det blev til
mange hyggelige samtaler, men ingen nye
medlemmer i første omgang, meldes det fra
Assens.
BOGENSE
Bestyrelsen havde længe forsøgt at planlægge en udflugt for medlemmer og ledsagere. Til
den ende kontaktede de kollegaerne i Thyborøn
Marineforening, der på bedste vis arrangerede en tur til Sea War Museum i Thyborøn med
indlagt besøg og forfriskninger i Marinehuset

Bogense Marineforenings fregatkaptajn anno
2018, Tommy Pedersen, har netop modtaget
fregatkaptajnpokalen af afdelingsformand Carl
Albert Johansen.
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SYD- OG
SØNDERJYLLAND
Per Dichmann Hansen,
Mågen 9, 6270 Tønder, Mobil: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Gråsten,
Sønderborg, Fredericia, Kolding, Haderslev,
Aabenraa, Vejle.

vestmuseerne til indretning af et Jakob A. Museum. Men nu har vi lavet en god aftale med
Hotel Ribe der gør, at vi kan indrette vores egen
stue i et lokale, der har plads til ca. 20 personer. Ved arrangementer hvor vi er flere end
20 deltagere, må vi bruge hotellets store sal,
lyder det fra afdelingsformand Gert Pedersen,
der også oplyser, at lejemålet er uden betaling.
Drikkevarer og forplejning købes så med en
rabat, der gør aftalen perfekt. Så nu håber vi
der igen bliver fremgang i medlemstallet i Ribe
Marineforening.
Den nye marinestue i Ribe er på adressen: Hotel Ribe, Sønderportsgade.

Hans Novrup har her foreviget fregatkaptajn Fanø
Marineforening anno 2018 Peter Knudsen klar ved
kanonen.

FANØ
Kraftige regnbyger over marinehuset på Fanø
forhindrede ikke at de 12 skytter fra Fanø Marineforening, der den 11. august deltog i fregatskydningen, fik en retvisende og sportslig
korrekt afgørelse om den eftertragtede titel.
Resultatet blev, at Peter Knudsen fik overdraget
uniform med orlogskaptajn distinktioner som
bevis på, at han det kommende år er regerende
fregatkaptajn på Fanø.
RIBE
Ribe Marineforening har igen fået egen marinestue. – Vores lokaler skulle bruges af Syd-
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Dansk og udenlandsk NATO-personel fra SNMCMG-1 besøgte primo september 2018 Marinehuset og Esbjerg Marineforening.

ESBJERG
-Sidst i august havde vi besøg af Thurø Sømandsforening, der med over 90 deltagere var
på ekskursion i det vestjyske. De indtog frokosten i marinestuen inden turen gik videre til
Tirpitz museet, skriver Nils Brandt Petersen og
fortsætter: - Vores egen sensommerudflugt gik
den modsatte vej, til Skårup ved Svendborg.
Her fik de 40 deltagere en rundvisning på
brænderiet Aqua Vitae og en interessant indføring i hvad æbler også kan bruges til udover
æblemost. Fra det sydfynske gik turen videre

til Fåborg hvor Fåborg Marineforening stod klar
med en flot frokost, inklusive kaffe og brunsviger. Så bliver det ikke mere fynsk! En stor tak
til Fåborg. Inden vi satte kursen mod Esbjerg,
devieredes til Fredericia Marineforening, hvor
afdelingsformand Bent Telander fortalte om
deres situation med hensyn til at fraflytte deres
nuværende matrikel. Hvis ellers alt flasker sig,
kan de se frem til en forrygende udsigt over
Lillebælt fra deres nye adresse.
Nils Brandt Petersen oplyser også, at NATO ´s
minerydningsstyrke SNMCMG-1 den 31. august anduvede Esbjerg Havn. Styrken var
sammensat af enheder fra flere NATO-lande og var under kommando af den belgiske
Commander Peter Ramboer. Søndag formiddag aflagde godt 15 mand fra styrken besøg i
Marinehuset til et par timers hyggeligt samvær,
herunder overrækkelse af styrkens skjold til Esbjerg Marineforeningens omfattende samling.
60 medlemmer var medio september til Irsk
aften i Marinehuset. Sammen med ”Vestjysk
Folkfighters” fik de aftenen til at gå med at
røre stemmerne med irske sange, indtage Irish
Stew og smage på irsk øl og Whiskye. Ifølge
det oplyste, var det en fantastisk aften.
Esbjerg Marineforenings støtteforening Enepigerne havde i august 39 medlemmer på
udflugt til Friedrichstadt i den tyske delstat
Schleswig-Holstein. Turen bød på guidet rundvisning i den spændende by inden Ballum Slusekor på hjemturen lagde lokaler til en gang
god danske aftensmad.
I oktober mødtes 45 Esepiger til foredrag om
Esbjergs historie.

RANDERS
I forbindelse med Randersugens Regatta var
der vanen tro sammenkomst i marinestuen.
– Torben Bruzen og Leon Møller havde sørget
for den sædvanlige gode og helstegte pattegris
med salatbar og efterfølgende is, oplyser John
Pedersen, der også fortæller, at festugen sluttede med et stort festfyrværkeri.

deankret på Randers Havn. Afdelingsformand
Lars Gjættermann bød velkommen, hvorefter
Randers Kommunes borgmester Torben Hansen hold tale, inden pastor Christen Væver
forestod andagten. Randers Politiorkester forestod det musikalske indslag. Højtideligheden
sluttede med et traktement og hyggeligt samvær for 61 fremmødte i marinestuen.

Flådens sænkning den 29. august 1943 blev
i Randers fejret ved en højtidelighed ved Min-

Skovturen i september havde første stop på
campingpladsen ved Fuglsø, der er ejet af

AFDELINGERNE
Ulla og Flemming Rebsdorf. Flemming, som
er medlem af Randers Marineforening, havde
sørget for velsmagende morgenkaffe. Via Helgenæs gik turen til marinehuset i Ebeltoft, hvor
kollegaerne fra Ebeltoft Marineforening beværtede med et flot og velsmagende ta´ selv bord.
Oven i den gode kulinariske forplejning var der
et indlagt program med underholdning af Ebeltoft Marineforenings Slupkor.
Under Den Nationale Flagdag den 5. september var der indvielse af en ny mindesten for de
faldne udsendt på en mission af Danmark efter 1948. Randers Marineforening deltog med
flag, flagbærer og reserveflagbærer. Ud over
Randers Marineforening deltog 7 andre organisationer fra Randers Kommune.
SKYTTELAVET:
Ole Poulsen fortæller, at skytterne fra Randers
den 9. september deltog i en lidt afviklingsmæssigt problemfyldt 4-skydning. – Skydningen foregik, ikke under de bedste forhold, da vi
blev forvist til de underste, bagerste og ringeste
baner. Desuden skød vi på papskiver, så det
gav ekstra arbejde med optællingen, oplyser
Ole Poulsen. På den sportslige del blev bedste
hold fra Randers, Jørgen Steffensen, John Pedersen og Preben Juncher der tilsammen skød
427 point.
19 skytter deltog den 19. september i en venskabsskydning med kollegaerne fra Aarhus
Marineforenings Skyttelav. Resultatet blev, at
Randersskytterne fik pokalen med hjem igen.

Arbejdsholdet fra Ebeltoft Marineforening i gang
med vedligeholdes arbejdet på byens flagallé
udsmykning.

EBELTOFT
Ebeltoft Marineforening var med ved to højtideligheder på Den Nationale Flagdag. Først deltog
afdelingen med flag og flaggaster ved et morgenarrangement i Grenaa. Senere på dagen
havde Syddjurs Kommune inviteret veteraner til
kaffe i Marinehuset i Ebeltoft. Kl. 1700 arran-

Præmiebordet ved skydningen mellem Soldaterog Marineforeningerne på Djursland er, som det
fremgår, ret omfattende.

gerede Ebeltoft Marineforening i samarbejde
med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn march gennem byen med Marinehjemmeværnets Musik- og Tambourkorps i spidsen.
Marchen endte på torvet ved Det Gamle Rådhus, hvor der var tale og fællessang.
Det er bestyrelsen i Ebeltoft Marineforening
der har ansvaret for vedligeholdelse af byens
flagallé. Til den ende mødte flere medlemmer
frem i september for at gennemgå stænger og
udskifte flag.
Sæsonstarten på kammeratskabsaftnerne gik
den 27. september med ledsagere. Arrangementet bød på ølsmagning i samarbejde med
lokalafdelingen af Danske Øl Entusiaster.
Afdelingen har stillet mandskab til rådighed, for
nogle gange hen over sommeren og efteråret
at bemande Danmarks Marineforenings stand,
der er opstillet i forbindelse med DSI-fregatten
JYLLAND ´s og Danmarks Marineforening udstilling ”Modeller på Podier”.

Den årlige skydekonkurrence mellem Soldater- og Marineforeninger på Djursland forgik
den 23. september med deltagelse af skytter fra Danmarks Veteraner, Djurslands Garderforening, Flyvevåbnets Soldaterforening,
Grenaa Marineforening, Prinsens Livregiments
Soldaterforening, Våbenbroderforeningen for
Balle og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for
Ebeltoft og Omegn samt værterne fra Ebeltoft
Marineforening. Værterne blev nummer og 1
og 2 i holdkonkurrencen med Vaabenbrødreforeningen på 3. pladsen. I den individuelle
konkurrence blev Pia Skarritsø nr. 1 med Steen
Zacho som nr. 2. Først på 3. pladsen kom så
en skytte fra gæsteholdende nemlig Svend
Rasmussen fra Vaabenbrødreforeningen for
Ebeltoft og Omegn.

Aarhus Marineforenings tre jubilarer i 2018 flankeret til højre af afdelingsformand, Kai W. O.
Berg. Alle havde en hyggelig aften i kammeratligt selskab i Marinestuen i Aarhus.

SKYTTELAVET:
Det er også Peter Brøgger der oplyser, at det
igen blev skytterne fra Ebeltoft, der kunne
hjemtage trofæet efter 4-kantskydningen den
9. september mod kollegaerne fra Randers,
Aarhus og Grenaa Marineforeningers Skyttelav.

AARHUS
Fredag den 14. september blev årets jubilarer
fejret i Aarhus Marineforening. I 2018 var det
tre herrer, som modtog jubilartegn. Nemlig
Svend Christensen, der havde 65-års jubilæum, Ole Vestergaard, der fejrede 50-års jubilæum og Karl Nøhr, det har været medlem af
Aarhus Marineforening i 25 år. Mere end 40
medlemmer havde valgt at bruge denne aften
på at fejre jubilarerne, og arrangørerne havde
også sørget for en god omgang skafning til alle,
nemlig Skipperlabskovs med tilhørende drikkevarer. Foreningens sangkor bød også på prøver
af formåen, og alle var enige om, at det var en
fornøjelig aften i kammeratligt selskab.

Tidligere besætningsmedlemmer fra den nu
udfasede patruljebåd DAPHNE lånte medio
september skydeanlægget ved marinehuset.
– De kom 15 personer, og ville gerne skyde,
inden de skulle have frokost. Oplyser Peter
Brøgger.

VIBORG
Sensommerudflugten lørdag den 8. september
var henlagt til Grenå. Det skriver Lars Teibøl og
uddyber: - Efter afgang fra Marinestuen var
første stop besøg på Dansk Motor- og Maskinsamling i Kirial uden for Grenå. Her har man

Tirsdagstræffet er godt í gang og har fået opsat
et nyt plankeværk på grunden over mod naboen. – Det nye plankeværk er vedligeholdes
frit. Men som altid har tirsdagstræffet gang i
mange spændende projekter, fortæller Peter
Brøgger.
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AFDELINGERNE
Nordeuropas største samling af stationære
motorer med over 450 historiske motorer udstillet. Fra Kirial gik turen til Dykkerkongerne
fra Djursland, Dynamit-Åge og Indianer-Stig.
De to holder til i udkanten af Grenå og beskæftiger sig med at finde vrag, hvoraf det indtil
nu mest berømte er fundet og hævningen af
Nazi-ubåden U534 syd for Anholt i ´93. Efter
nogle spændende timer med Stig som fortæller forlagde vi til Marinestuen i Grenå, hvor der
ventede os en lækker frokost.
Lars Teibøl oplyser også, at distriktsmødet i
Aarhus med Aarhus Marineforening som vært
var en dejlig og informativ dag, hvor distriktsformand Lars Gjættermann orienterede om,
hvad der sker i landsbestyrelsen.
Den 12. oktober var marinestuen rammen om
det store ålegilde med planlagt filmforevisning,
der af tekniske årsager dog udgik af programmet. Årets program slutter med nytårskur i
marinestuen den 27. december.
GRENAA
Grenaa Marineforening deltog med flagbærer
og reserveflagbærer ved 29. august arrangementet i Ebeltoft. Afdelingen var også med til
markeringen af Den Nationale Flagdag. – Vi var
med ved flaghejsningen ved Grenaa Rådhus.
Efterfølgende var der frokost i Marinehuset
for deltagerne. Det skete i et samarbejde mel-

lem Grenaa Marineforening og veteraner fra
Grenaa og Ebeltoft, skriver afdelingssekretær
Steen Poulsen.
Det populære ”Eisbein mit Sauerkraut” arrangement, hvor maden tilberedes og efterfølgende leveres i bil fra en restaurant, der ligger
uden for den nordtyske by Flensborg, var som
altid en stor succes.
Det var også en succes da medlemmer og
afdelingens sangkor under et event den 28.
september, stod for servering og underholdning ved erhvervsmanden Karsten Rees ejendom Kalkgården.
I forbindelse med planerne om at gøre den
tidligere DSB Færge ”Broen” til museumsskib
med fast plads i Grenaa Havn har bestyrelsen
deltaget i et sponsormøde på skibet.
Der er også planer om, at afdelingen sammen med kommunens veteraner vil oprette
et Travaljeudvalg. Grenaa Marineforening har
fra Flådestation Frederikshavn modtaget en
ældre travalje. Efterfølgende er travaljen med
god sponsorhjælp blevet udstyret med elmotor.
På sigt er det planen, et travaljen skal stilles
til rådighed for afdelingens medlemmer samt
veteranerne og eventuel bruges til sejlads på
Grenåen.

NORDVESTJYLLAND

HANSTHOLM/THISTED
Afdelingen deltog den 5. september i Thisted
Kommunes Nationale Flagdags arrangement i
Thisted. Flagkommandoen fra Marineforeningen bestod af flagbærer og 4 flaggaster.
Præcis en måned efter - den 5. oktober - blev
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SKYTTELAVET:
Det var skyttelavsformanden Søren Holck selv
der ved fregatskydningen i august løb med
titlen og dermed afløste Henrik Møller som
fregatkaptajn i Grenaa Marineforening. Sejren
kom i hus efter samlet 355 skud.
Skyttelavet deltog, som skrevet anden steds i
denne rubrik, i firkantskydningen mellem Ebeltoft, Aarhus, Randers og Grenaa. Her blev det
til en 2. plads til Grenaa skytterne. Lavet deltog
også med et hold under soldaterskydningen i
Ebeltoft. – Efter skydningen var der skafning til
de fremmødte. Tak til Ebeltoft Marineforening
som tog slæbet, lyder der fra den nykårede fregatkaptajn Søren Holck.

Med dobbelt bandoler og guldpokal ses i midten
Grenaa Marineforenings nye fregatkaptajn Søren
Holck. Øvrige vindere fra fregatskydningen er fv.
Sonja Kirk, Bent H. Nielsen, Gert Christensen,
Jørgen Als Holm, John Christensen, Henrik Møller
samt Claus Jensen.

lokalet, så den nu fremstår som en ren marinestue. Det blev primo oktober markeret med
opsætning af ny navneskilt over indgangen.
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Primo oktober stor den på virksomhedsbesøg
på Grenaa ´s nye flis fyret varmeværk.

Marinehuset i Hanstholm har fået nyt navneskilt
over indgangsdøren. (Foto: Orla Mølholt)

afdelingens pudsegaster efter afsluttet arbejde
budt på hovmester Jens Thomsens overdådige og vidt berømte Gule Ærter med tilbehør
ad libitum. Ifølge Orla Mølholt er forplejningen
årsagen til, at der er rift om at være medlem
af pudseholdet. Marinehuset i Hanstholm har
siden indvielsen rummer en fælles marine- og
jagtstue. Fra denne sommer at regne, har
Hanstholm/Thisted Marineforening overtaget

Den årlige pokalskydning med kollegaerne fra
Skive Marineforening faldt resultatmæssigt ikke
ud til fordel for skytterne fra Thisted/Hanstholm. – En fin tur ud og hjem, men vi måtte
lade pokalen blive i Skive, siger Orla Mølholt.
SKIVE
Bestyrelsen i Skive Marineforening var i år klar
til at promovere Danmarks Marineforening ved
afslutningen af Nordens største træskibstræf
Limfjorden rundt. – Arrangementet er en årlig
tilbagevendende begivenhed, hvor feltet starter
ud i Limfjorden fra Løgstør over Thisted, Struer,
Nykøbing Mors og Fur, for at ende op i Skive. I
år var tilmeldt 66 enheder, så det var en anseelig mængde skibe der var på tur i Limfjorden.

AFDELINGERNE
Leif Petersen er klar til at orientere, om de mange
fordele der ved et medlemskab af Danmarks- og
Skive Marineforening.  (Foto: Per Toftum Larsen)

I Skive Marineforening har vi gennem årene tit
talt om, at vi på en eller anden måde skulle være
repræsenteret på kajen i Skive, når den stolte
flåde ankom. Men projektet døde altid på, at vi
som sådan ikke havde noget at stille op med. En
situation der med et slag blev forandret, da Danmarks Marineforening investerede i to udstillingssæt, hvoraf det ene skulle befinde sig i Vest.
Vi bookede os derfor på listen til den 15.september, hvor skibene skulle ankomme til Skive, lyder
det fra Per Toftum Larsen der sammen med den
øvrige bestyrelse er særdeles tilfreds med hele
arrangementet. Dette ikke mindste fordi besætningen på HVF 122 Thyborøn MHV 902 MANDØ
sagde ja Skive Marineforenings frokostinvitation
i marinestuen. – Alt i alt en rigtig god eftermiddag hvor Marineforeningen præsenterede sig på
bedste vis, siger Per Toftum Larsen. (Læs også
fotoklummen og bagsiden. Red.)

værnets Musikkorps Nykøbing Mors i spidsen
op gudstjenesten i Nykøbing Kirke afsluttende
med et kommunalt traktement på den gamle
Rådhus. Det var også Marinehuset der den
14. september lagde lokaler til morgenkaffe og
skippermøde ved afsejlingen af de mange træskibe, der efter års fravær igen anduver Nykøbing Mors under sejleventen Limfjorden Rundt.
Den i mange afdelinger traditionelle ”Martha”
aften er også et fast medlemsindslag i Morsø
Marineforening. I år med deltagelse af kollegaer fra Glyngøre Marineforening. – Vi mønstrede
38 mand til skipperlabskovs inden Martha sejlede over storskærmen, oplyser afdelingsformand Lejf Petersen.

Bent Schleicher har et lille hjertesuk til kollegaerne i Thyborøn Marineforening: - Vi har stadig
åbent i ”Skuret” hver lørdag fra kl. 1100 til 1300.
Vi håber at se flere af vore medlemmer. Èn gang
om måneden serverer vi også en lille anretning.
GLYNGØRE
Ulkeaftenen sidst i september samlede 33 medlemmer og støttemedlemmer til et, ifølge BentOle Kristensen, overdådigt traktement med en
gang gule ærter som omdrejningspunkt.
Primo oktober var medlemmerne fra Glyngøre
Marineforening inviteret til Martha aften hos
kollegaerne i Morsø Marineforening.

Flot arbejde fra Lorrens Seerup og Thyborøn
Skibssmedie. 2 stk. af Danmarks Marineforenings
medlemsemblem i 1,2 diameter udført i stål pryder nu ydervæggene på marinehuset i Thyborøn.

MORSØ
2 mand plus flagbærer og reserveflagbærer
deltog den 29. august i Ebeltoft i markeringen
af Flådens Sænkning 1943. Sammen med de
øvrige deltagere stillede afdelingen med flaget
ved Mindestene vis a vis Marinehuset og deltog
derefter i den lange march gennem byens gader med mange toppede brosten frem til fregatøen, hvor der var taler og kanonsalut. Arrangementet sluttede med frokost i marinestuen.

THYBORØN
Kollegaer fra landets 75 lokalafdelinger bruger
ofte Sea War Museum som udflugtsmål. Samtidig runder de Thyborøn Marineforenings store
flotte marinehus. Således har bestyrelsen hen
over sommeren haft besøg af gæster fra marineforeningerne Aarhus, Aalborg og Bogense.

Morsø Marineforening var oprindelig igangsætter af Morsø Kommunes markering af Den Nationale Flagdag. På den baggrund er afdelingen
stadig vært ved en flåderom forfriskning i mariestuen efter den officielle flaghejsning ved administrationsbygningen, march med Hjemme-

Fiskedagen i august var som vanlig et godt arrangement. – Konceptet var lavet lidt anderledes i år, så stor tak til Havnens Fiskebutik for
husly og assistance, lyder det fra Bent Schleicher. Han fortæller også, at Peter Andreassens
Thyborøn Skibssmedie/Thyborøn Trawldors)

– Årets Fregatkaptajn blev Kaj Jensen på skud
nummer 173. I alt 17 skytter dystede lørdag
den 27. oktober om æren. Efterfølgende deltog 23 personer ved skafningen i Marinestuen,
hvor vinderen blev dekoreret med bånd, skriver
Bent-Ole Kristensen. - I vinterhalvåret er der
den første lørdag hver måned fællesspisning i
Marinestuen. Lørdag den 3. november stod den
på forloren hare. Det er frivillige medlemmer der
arrangerer maden. Sammenkomsten kl. 12.30
samler gennemsnitlig ca. 15 medlemmer.

Flagbærer Arne Larsen (th.) sætter sammen
med Svend Alfred Sorvad flaget ved ulkeaftenen
i september. Ved bordet ses to medlemmer af
Glyngøre Marineforenings Venner.

NIBE
35 medlemmer af marineforeningerne i Nibe
og Aalborg mønstrede på Torvet i Nibe søndag
den 12. august for med Nibe Marineforenings
salutkanon at skyde fregatskydningen 2018
i gang. Fra Torvet gik turen omkring havnen,
hvor afgående fregatkaptajn Ole Stefansen bød
skytterne på en forfriskning.
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har sponsoreret 2 flotte medlemsemblemer
skåret ud i stål i 1,2 meter i diameter. Det flotte
malearbejde er udført af Lorrens Seerup.

Der afgives salutskud på Torvet i Nibe i forbindelse med årets fregatskydning i Nibe Marineforening.
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AFDELINGERNE
Fra Havnen gik skytterne ”i bedste fodtudse
stil” som Kenneth Kajberg formulerer det, til
marinehuset hvor skydningen foregik.
Ifølge Kenneth Kajberg er udnævnelsen til fregatkaptajn i Nibe Marineforening en hædersbevisning som vises til den person som i årets
løb har gjort sig særligt bemærket i afdelingen.
På den baggrund blev det så Holger Stefansen,
der tog over efter Ole Stefansen.
Årets mesterskytte blev Kenneth Kajberg der
på præmiesiden fik følgeskab af Søren, Michael Zaar, Leif Brandi og Kurt Thykær.
Den traditionelle skydning til skive med gevær
og pistol blev vundet af henholdsvis Michael
Zaar og Morten Christensen.
HADSUND
Som skrevet på tekstsiderne har Hadsund Marineforening med god hjælp fra ELRO-Fonden
fået opgraderet en række bygningsudbedringer
på og ved marinehuset på fiskerihavnen i Hadsund.
AALBORG
Afdelings- og distriktsformand Charley Frank
Pedersen var tovholder da Aalborg Marineforening og distriktet deltog med Danmarks Marineforening komplette udstillingspavillon og udstyr ved det store Åben Hus arrangement den
1. september på Flådestation Frederikshavn.

se fra Hjørring Marineforening, Hirtshals Marineforening, medlemmer af Hjemmeværnet,
Garderforeningen, De Danske Forsvarsbrødre,
medlemmer af veteranforeningen, sognepræst
ved Vrejlev Kirke, Kirstine R. R. Rafn og borgmesteren i Hjørring, Arne Boelt samt repræsentanter fra Politiet i Hjørring foruden en del
beboer fra Hjørring.
Efter flaghejsning var der sammenkomst i
marinestuen. Her var der tale af beskæftigelsesrådgiver ved Veterancentret i Aalborg Poul
Nielsen. Sognepræst Rebecca Rafn bød efterfølgende alle deltagere til mindegudstjeneste
om aftenen i Vrejlev Kirke. – Det var en minderig dag, som fik fin omtale i de lokale medier,
siger Ole Mønsted.
Søndagsarrangementet den 23. september
blev en bragende succes med 60 personer til
en festlig frokost i marinehuset.
I oktober deltog afdelingen i en riffelskydning
arrangeret af Hjørring Garderforening. Sammen med skytter fra De Danske Forsvarsbrødre og Flyvevåbnets Soldaterforening deltog 4
skytter fra Hjørring Marineforening. Bedste
mand fra Marineforeningen blev Ole Steensen,
der opnåede en 3. plads i serieskydningen.

HJØRRING
Ole Mønsted fortæller, at Hjørring Marineforening den 5. september i samarbejde med
Hjørring Kommune for 10. gang markerede Den
Nationale Flagdag for Danmarks udsendte. - Vi
kunne præstere en flot flag- og faneborg fra 6
foreninger ved Marinehuset. Der var deltagel30 | for SØVÆRN og SØFART

To indlagte præmieskydninger blev for damerne vundet af Pia Pennerup efterfulgt af Bodil
Quick og den nye fregatkaptajn Anita Ahlgreen.
Herredysten fik Jens Skjødt som vinder efterfulgt af Esben Jensen og John Larsen
SKAGEN
-Uden et godt netværk og støtte fra det lokale
samfund kommer man ikke langt. Der er mange opgaver når man bor i sit eget Marinehus.
En god bestyrelse som hjælpes ad og fordeler
opgaverne imellem sig. Det skriver Niels Arne
Hansen og uddyber: - I Skagen trængte vores
flagmast til en kraftig overhaling. Kim Thomsen fra NH-løft klarede den tunge opgave
med nedtagning. Vognmand Jørgen Lassen
lagde bil til transport. Vi lånte lokaler af Jens
Sylvester. Der skulle også være styr på økonomien og her var det Erik Rasmussen og vores
medlem fra Schweitz John Thomsen som bar.
Vores flagmast er nu oppe igen og vi tør sætte
flaget til tops.
De fleste af årets arrangementer er gennemført, men med sådan en sommer, kan det godt
være svært at få tilslutning til alt. I år gik det ud
over vores ålegilde, som måtte aflyses.

På hjemmefronten i Aalborg er der også mange
aktiviteter i gang. Således bød oktober på ulkeaften. I november stod den på andespil og julefrokost medens december byder på julestue
med udtrækning af julelotteri.
Charley Pedersen oplyser, at afdelingen desværre har mistet deres tidligere afdelingsnæstformand Jens Chr. Pedersen. - Jens Chr.
Pedersen var i bestyrelsen i 22 år og lavede
et kæmpearbejde. Vi har også mistet 2 andre
gamle medlemmer, nemlig Erik Nordentoft og
Jens Moosdorf. Bestyrelsen udtaler et: ”Æret
være deres minde”.

sted der er et besøg værd. Det skriver afdelingssekretær Kasper Guldhammer, der også
oplyser at fregatskydningen fik Anita Ahlgreen
som vinder og dermed regerende fregatkaptajn
i Frederikshavn Marineforening.

Frederikshavn Marineforenings nye fregatkaptajn
Anita Ahlgreen har her afgående fregatkaptajn
Tom Christiansen og afdelingsformand Hans Jørgen Westermann på sin venstre side.

FREDERIKSHAVN
Henover det sene forår og sommeren har vi
afholdt flere velbesøgte arrangementer i stuen, såsom bartenderfest, banko, ulkeaften,
stiftelsesdag, sommerfest og distriktsmøde.
Derudover har vi været repræsenteret til Frederikshavns købstads 200-års jubilæum, både
til festen på havnen og da Kronprins Frederik
kom sejlende til Paradiskajen for at få en folkelig velkomst, og bagefter køre til Pikkerbakken
for at åbne byens nye udkigspost, et populært

Årets topscorer var åbnet hus i forbindelse med
Skagen Festivalen. Et arrangement som kræver stor deltagelse af frivillige fra vores medlemskreds og vores havfrue støtteforening. Tak
til alle som ydede en indsats. Samtidig skal der
lyde en stor tak til alle jer ude fra landet som
kom forbi og medvirkede til at give dagene et
ekstra kammeratligt islæt. Bestyrelsen har besluttet, at til næste år vil stuen være åben alle
fire festival dage.
Skagen Marineforening var med ved Hirtshals
Festivalen, tak til Hirtshals Marineforening for
hjælp og støtte.
Foreningen er inde i en god gænge, med stabilt medlemstal. Desværre falder nogle bort,
men andre kommer til. En god økonomi, herre
i eget hus, glæder os til foreningens 100-års
jubilæum i 2021 og til der skal afholdes Sendemandsmøde i Skagen i 2021.

FOTOKLUMME
Bestyrelsen i Skive Marineforening har fokus på medlemshvervning. 2 gange inden for 4 måneder har afdelingen
udgjort et markant element ved events på havnearealet i
Skive Havn gennem det udstillingssæt, der er stationeret i
Vestdanmark. Således også ved afslutningen af det store
træskibsstævne Limfjorden Rundt, hvor 66 tidligere erhvervsfartøjer med omkring 350 besætningsmedlemmer sammen
med mange tilskuere festede på havnearealet i den midtjyske
limfjordsby. – Det var første gang, at vi skulle stille pavillonen
op, og vi må erkende, at vi blev meget overraskede over, hvor
smart den er, og hvor godt den ser ud. En rigtig god investering, der profilerer Marineforeningen på en super fin måde,
og der bliver lagt mærke til. Vi var så heldige at få plads lige
op ad ”Fulton”, og da det skib jo pr. automatik tiltrækker sig
en del opmærksomhed, var der en stadig strøm af mennesker
frem og tilbage foran vores pavillon. Så alt i alt blev pavillonen
og Skive Marineforening set og bemærket af en tusindtallig
skare, da kajen var sort af mennesker hele eftermiddagen.
Det var en rigtig god eftermiddag, hvor Danmarks Marineforening præsenterede sig på bedste vis, siger distriktsformand
Per Toftum Larsen. 
(Foto: Per Toftum Larsen)
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Kulingsejlads for sejl med tremastskonnerten ”Fylla”

Selv om de førende skibe i sejladsen Limfjorden Rundt nærmer sig læ i den vestlige del af Thisted Bredning, er der stadig kraftige vindstød at forholde sig til for
besætningerne. 
(Foto: Ole Stryn)

Traditionssejladsen Limfjorden Rundt anno 2018 fik en våd og blæsende
første etape. De 66 ældre erhvervsfartøjer og replikaer gik den 11.
september 2018 i en frisk vind med kuling i vindbygerne fra sydvest ud
fra starthavnen i Løgstør for at krydse Løgstør Bredning, rundt om Mors
ned gennem Feggesund med afsluttende kapsejlads på Thisted Bredning
inden anløb af Thisted Havn.
Med i det store felt var tremastskonnerten ”Fylla”, der med en besætning
på 3 mand bestående af skipper Mark Ambeck, styrmand Søren Clausen
og ubefaren skibsassistent Niels Walter suppleret med en ad hoc-besætning på cirka 20 personer (heriblandt 3 tidligere søfarende medlemmer
af Danmarks Marineforening: Niels Kastbjerg Jensen, Hvide Sande, Ole
Stryn Olsen, Marstal, og nærværende tidsskrifts redaktør) med stor professionalisme for sejl alene fik det store træskib ind på en førsteplads i
klassen med tremastede enheder.
TVÆRKOMMUNALT SKOLE-/KULTURPROJEKT
”Fylla” blev bygget i Nyborg i 1922. Skibet havde en lastevne på 170 nettotons fordelt på 134 bruttotons. Inden skibet efter nogle års restaurering i
1982 blev klasset som passager- og uddannelsesskib, sejlede det som
fragtskib i Nord- og Østersøen samt som fryseskib på Grønland og Canada.

I dag ejes skibet af Fylla-Fonden og drives i regi af Svendborg Kommune,
Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø Kommune af Rederiet Fylla.
LIMFJORDEN RUNDT
Siden starten i 1988, hvor 7 ældre skibsenheder mødtes til træf i Limfjordsbyen Skive, har eventet Limfjorden Rundt udviklet sig markant. I
dag er det angiveligt en af Nordens største sejladser af sin art. 5 byer i
den vestlige del af Limfjorden og øen Fur nyder godt af den opmærksomhed, som det store sejlskibfelt skaber på vej rundt i fjorden. Turistforeningerne og detailhandlen i byerne Løgstør, Thisted, Struer, Nykøbing Mors
og Skive samt på øen Fur arrangerer hver for sig en række events på
dagen, hvor armadaen anduver havnene.
Et af de særlige kendetegn ved Limfjorden Rundt er, at hele eventet er
gratis for de deltagende skibe og deres besætninger. Midlerne til eventet
rejses gennem en række markante sponsorater fra mestendels lokale
virksomheder. Dette faktum suppleret med den store velvilje, som deltagerne møder i havnene, er formodentligt en af årsagerne til den succes,
som Limfjorden Rundt over årene har udviklet sig til.

