
TEMA: BY, HAVN OG MARINEFORENING PÅ SJÆLLANDS TOP / S. 20 - 22

Fredericia Gammel Havn var i weekenden 4. - 5. juni 2016 base for Marinehjemmeværnets 
mange aktiviteter under Hjemmeværnets store Landsøvelse. Det frivillige mørkeblå værn 
samlede 450 gaster, 17 grå fartøjer, endnu flere gummibåde og fire kommandokøretøjer 
til den største øvelse i mands minde. Der blev øvet maritim bevogtning, SAR og havmiljø 
i Lillebælt og Kattegat fra morgen til aften. Alt sammen planlagt og gennemført efter et 
koncept, som Marinehjemmeværnets frivillige har sat sammen.
(Foto: Per Steen Lynge)
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Enhver med blot den mindste interesse for 
den maritime verden vil nok være enig i, at 
det er vigtigt, at den maritime kulturarv be-
vares. Heldigvis er det da også sådan, at der i 
disse år gøres en stor indsats på dette område.

Der har vel altid været nogle enkelte men-
nesker hist og her, som har hæget om et 
gammelt fartøj, men i 1960’erne begyndte 
det for alvor at tage fart. Flere og flere er-
hvervede og restaurerede, hvad vi i dag kal-
der bevaringsværdige fartøjer. Det var stadig 
hovedsageligt enkeltpersoner, men det var jo 
også i ”de glade tressere”, hvor der var råd 
til det. Dermed blev mange gode fartøjer 
reddet og fik en livsforlængelse, men det var 
også i disse år, at en hel del af vore fine gamle 
skibe blev solgt til udlandet, hovedsageligt til 
Amerika, England og Tyskland.

I løbet af 1970’erne blev bevaringsarbejdet 
efterhånden mere organiseret, idet fartøjsejer-
ne fandt sammen i forskellige foreninger og 
laug. Samtidig fik man fra statens side øjnene 
op for, at hvis Danmarks sejlende kulturarv 
skulle bevares, så måtte det offentlige også bi-
drage. Det førte til oprettelsen af Skibsbeva-
ringsfonden, som i de forløbne år har bidra-
get til, at ikke så få bevaringsværdige fartøjer 
blev sikret mod forfald og ophugning.  

Hertil kom, at en række af vore maritime 
museer er gået ind i bevaringsarbejdet, lige-
som Nationalmuseet i dag disponerer over en 
mindre flåde af bevaringsværdige fartøjer med 
Fulton som flagskib. En række ungdomsor-
ganisationer gør også en stor indsats. Som 
eksempler kan nævnes spejderne i Haderslev, 
som har løst den tilsyneladende næsten håb-
løse opgave at restaurere Jagten Jensine fra 
1852, og FDF, der holder bl.a. snurrevodskut-
teren Jens Krogh og galeasen Bruus sejlende. 

Mange af de større privatejede fartøjer var 
efterhånden blevet meget omkostningstun-
ge, hvis de skulle holdes sejlende, så nogle 
måtte finde nye måder at overleve på. Det 
kunne være som lejrskoleskibe, charterskibe 
eller som sociale projektskibe, men formå-
let underordnet; det blev redningen for 
mange af dem.
Af de organisationer, der opstod, skal især 
fremhæves Træskibsejernes Sammenslut-

ning, der er landsdækkende, og som or-
ganiserer mangfoldige skibe og personlige 
medlemmer. En særlig gruppe af fartøjer, 
som man ofte er tilbøjelig til at overse, når 
talen falder på maritim kulturarvsbevarelse, 
er lystfartøjerne. Men også disse fik deres 
landsdækkende forening, som har medvirket 
til, at vi stadig kan glæde os over en flåde af 
smukke klassiske lystbåde her i landet. 

Og endelig må vi ikke glemme flådens ski-
be. Bevaringsmæssigt byder disse dog på det 
problem, at de ofte er af en anseelig størrelse, 
og dermed meget dyre at vedligeholde. Men 
lykkeligvis er det ikke desto mindre lykkedes 
i forskellig regi at bevare også nogle flåde-
fartøjer, endda nogle i fregatklassen. Tænk 
blot på gamle hæderkronede JYLLAND i 
Ebeltoft og PEDER SKRAM på Holmen.
Men i 1970’erne opstod også en lang række 
lokale laug, som søger at bevare den egnsty-
piske bådtradition. Et af disse laug er Hjar-
bæk Sjægtelaug.

HJARBÆK SJÆGTELAUG 
Lauget opstod engang i midten af 1970’erne, 
og et af laugets vigtigste formål er at tage 
vare på Limfjordens egnstypiske sejlførende 
fiskerfartøj – sjægten.

En af årsagerne til, at lauget opstod, var, at 
Danmarks Radio producerede en dramaserie 
over Hans Kirks roman ”Fiskerne”. Hand-
lingen foregår på Limfjorden i 1920’erne, så 
naturligvis skulle der benyttes sjægte til op-
tagelserne. Det viste sig imidlertid umuligt 
at opspore autentiske fartøjer.

Måske var det af skam over, at denne vigtige 
del af Limfjordens maritime kulturarv var 
gået tabt, at kræfterne blev sat ind på at op-
spore de sjægte, der trods alt var tilbage. In-
gen var længere sejlførende, nogle var belagt 
med glasfiber og nogle havde fået installeret 
motor, men de var der, i de inderste kroge 
af havnene, oplagte på havnepladserne, på 
strandene og gemt væk i lader og udhuse. 
De blev købt op, hentet hjem til Hjarbæk, 
restaureret og sat under sejl på ny.

Der var én sjægt i 1975, tre i 1976 og syv 
i 1977. Herefter blev der inviteret til de 
første officielle verdensmesterskaber for 

limfjordssjægte. Deltagertallet var syv, og 
alle var lokale.

Herefter skal der ikke store regnefærdighe-
der til for at regne ud, at sjægteverdensme-
sterskaberne i år – 2016 –  afvikles for 40. 
gang. Nu med international deltagelse og et 
forventet deltagertal på omkring 60 fartøjer.

I årenes løb har der været deltagere fra alle 
dele af Danmark og desuden fra Norge, Sve-
rige, Holland og Tyskland. Naturligvis er det 
begrænset, hvor mange sjægte, der findes i 
udlandet og andre egne af Danmark, men 
heldigvis findes der rundt omkring laug, der 
værner om deres lokale både, og det er dem, 
der kommer og sejler med, og de er velkomne.

VM-JUBILÆUM
Der siger sig selv, at i anledning af jubilæet vil 
– i bogstavelig forstand – alle sejl blive sat til.
Begivenhederne finder sted i weekenden 
mellem uge 33 og 34, men i år vil der al-
lerede ske noget fra onsdag i uge 33.

Foruden den traditionelle kapsejlads vil der 
ske mange andre spændende ting. Kirkeski-
bet, en sjægt, naturligvis, som lauget i anled-
ning af 25-års jubilæet i 2001 skænkede til 
Vorde kirke, er taget ned og efterset. Det bli-
ver genophængt under iagttagelse af alle tra-
ditionerne, procession, gudstjeneste osv. Der 
vil blive lavet en traditionel lokal egnsret, og 
der vil være udstilling af opmålingstegninger 
af sjægte. En udstilling af modelskibe og sej-
lads med modelskibe vil der også være. 

Bevarelse af den maritime kulturarv
- Hjarbæk Sjægtelaug yder også et bidrag
Af Henrik Hvass, sjægtesejler
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Medlem af

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsførelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet.
Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

Marineforeningen Tidsskriftet ”Under 
Dannebrog” ´s læsergruppe er forhenværende 
og nuværende personel ved Søværnet og 
Marinehjemmeværnet samt søfartsrelaterede 
brancher og interessegrupper.

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

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

Som i middelalderen vil der blive sejlet 
Læsø-salt til Hjarbæk, og nye jydepotter bli-
ver fremstillet. Det var jo jydepotterne, som 
i tusindtal blev sejlet ud i verden og solgt, 
netop fra Hjarbæk Fjord.

Jo, der kommer til at ske noget, og alle er hjer-
telig velkomne til at komme og se på og deltage. 
Men tilbage til start: Bevarelse af den mari-
time kulturarv.

Umiddelbart tænker man på skibene. 
Bevarelse af skibene og sejlads med dem 
er et væsentligt og vigtigt element i den 
maritime kulturarvsbevarelse, men når 
alt kommer til alt, så er skibene jo blot et 
stykke teknologi, og selv om nogle skibe 
får prædikatet umistelig, så er det dog mu-
ligt at lave en komplet dokumentation af 
et fartøj i form af opmåling, gennemfoto-
grafering osv. Og det betyder, at et fartøj 
kan genskabes fuldstændigt. Der er ikke 
helt det samme, men alligevel. 

Men hvad der nok er lige så vigtigt, når vi taler 
maritim kulturarv, er de mennesker, der sej-
lede skibene, og de forhold de virkede under.

Det er noget, som vi i Hjarbæk sjægtelaug 
er meget opmærksomme på, så når der i 
august 2016 afholdes de 40. sjægteverdens-
mesterskaber, så er arrangementet i sin kerne 
en genoptagelse af de årlige kapsejladser 
for sjægte, som fiskeriforeningerne rundt 
om på Limfjorden afholdt i begyndelsen af 
1900-tallet. 

  På bagbord halse op til bøjen og styrbord 
halse efter vending. Øjeblikssituation under 
Sjægte VM 2015 på Hjarbæk Fjord.
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LEDER

Den åbne og engagerede debat under årets sendemandsmøde og de 
efterfølgende konstruktive og fremadrettede tilpasninger i struktur 
og vedtægter har gjort Danmarks Marineforening stærkere.

Det er, som om sammenholdet og indsatsen med at fastholde 
og udbygge Marineforeningens position som en samlende 
social og faglig maritim forsvarspositiv institution efter det 
yderst positive sendemandsmøde er blevet fastere forankret 
blandt de godt 9.000 medlemmer.

Det er umuligt at sætte fingeren præcist på det forhold, der 
kan bekræfte tanken. Men redaktionens store netværk i Dan-
marks Mariforening syder og bobler af gå på mod og opti-
misme. Det er, som om alt nu kan lade sig gøre. På et vigende 

medlemsmarked opretter vi en ny marineforeningsafdeling, 
der har det erklærede mål, at afdelingen inden udgangen af 
2016 skal runde 50 medlemmer. 

Afdelingsformænd i gamle hæderkronede afdelinger melder 
rask ud, at målsætningen ikke er fastholdelse, men øget tilgang 
af medlemmer. Tunge positioneringstiltag som at samle over 
200 medlemmer til et stort dansk/internationalt event er ikke 
noget, vi går og tænker så meget over – vi gør det bare.

Disse tiltag og handlinger er noget, der er blevet bemærket i 
såvel Forsvaret som på den politiske arena. 

Morten

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver politisk lobbyisme, formidling og kam-
meratskab at løfte opgaven som en samlende socialt og fagligt maritim forsvarspositiv institution, der skal fastholde og udbygge danskernes 
interesse og forståelse for Søværnets og søfartens nationale og internationale virke.

Styrket og stærkere organisation

KABYSSEN

Tommy Siggaard Pedersens forslag til god gedigen august-september servering i marinestuerne eller hjemme på terrassen.

Boeuf (bøf ) Lindstrøm
4 personer

• 200 gram hakket oksekød pr. person
• 1 mellemstort løg i tern
• 100 gram capers
• 200 gram syltede rødbeder i tern
• 4 æggeblommer

Det hakkede oksekød blandes med, 
løg, capers, rødbeder og æggeblommer, 
krydres med salt og peber og formes til 
4 bøffer.

Bøfferne steges ca. 3 minutter på hver side, 
rosa stegt. Skal bøfferne gennemstages er 
stegetiden ca. 5 minutter.

Bøfferne anrettes på fad eller tallerken og 
pyntes med revet peberrod, æggeblomme i 
løgring, tomat og persille.

Pandes afkoges med piskefløde og saucen 
tilsmages med salt og peber, og serveres 
sammen med små hvide kartofler. Eventu-
elt en lækker grøn salat.

Et lille fif. Kødblandingen kan også formes 
om en skive franskbrød, kun på den ene 
side og kanterne, steges med brødsiden 
nedad i 1 minut, vendes og steges færdig. 
Anrettes på tallerken, pyntes med hakket 
løg, hakket rødbeder, revet peberrod, æg-
geblomme, tomat og persille.

Velbekomme

… ”Næssund”, den sidste af de gamle Lim-
fjordsfærger bygget i træ, blev taget ud af drift 
for et års tid siden. Færgen betjente ruten over 

Næssund mellem Sydmors og Sydthy. Her et 
år efter er det lykkedes for foreningen Næs-
sundfærgens Venner at få den gamle træfærge 

i drift igen. Fredag den 1. juli 2016 blev fær-
getrafikken på Næssund genoptaget. Denne 
gang dog kun som sommerforbindelse …  

APROPOS
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Finn Bach bestyrelsesformand i Bach Gruppen A/S Viborg fik 
den 28. april 2016 tildelt Danmarks Marineforenings Hæders-
tegn for ikke medlemmer af Marineforeningen.

Den 7. juli 2016 kunne chef Søværnets Officersskole kommandør 
Søren Thinggaard Larsen udnævne 18 operative premiereløjtnan-
ter fra årgang Bredal. De nye premiereløjtnanter er: Peter Kruse 

Andersen, Anders Silberbauer, Kristian Sønderstrup-Jensen, Anisa 
Bitsch-Jørgensen, Mathias West Rønne, Ole Kramer Rold Jensen, 
Jesper Bjerring Andersen, Line Fahnøe Lyshjelm Christiansen, 
Frederik Nordsted Simonsen, Daniel Weimann Lauridsen, Simon 
Hejsel, Martin Søegaard Enevoldsen, Casper Søren Posselt, Mar-
tin Kraft Poulsen, Mie Hostrup, Thomas Niemann Præst Peder-
sen, Dennis Vang Hansen og Kasper Overgaard Nielsen. 

PERSONALIA
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GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet

Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-officerer.dk

GF er tæt på dig 

Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter  

den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk tilknyttet  

en forsikringsklub, hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer. Det betyder, 
at vi kan give dig forsikring for alle pengene. 

 Du får overskuddet tilbage*, uanset hvilken forsikring du har. Princippet er: 
Jo færre skader, jo større overskud. Du får også del i overskuddet, selvom 
du har haft en skade i årets løb.

GF har nogle af Danmarks mest tilfredse kunder. Uafhængige undersøgelser 
bekræfter, at GF’s kundetilfredshed er helt i top.

Individuelle løsninger til dit forsikringsbehov. Vi rådgiver dig, så du får de 
rigtige forsikringer til den rigtige pris.

Bliv forsikret sammen med dine fagfæller og kolleger i en forsikringsklub, 
hvor vi sammen deler overskuddet.

5  GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GF
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Lørdag den 13. august 2016:
Ebeltoft Marineforening arrangerer kl. 11.00 til 12.30 koncert 
med Prinsens Musikkorps på Torvet i Ebeltoft. Kl. 16.00 giver 
Musikkorpset en ekstra koncert på fregatten JYLLAND. 
 
Lørdag den 27. august 2016:
I forbindelse med eventen Maritime Kulturdage i Korsør arran-
gerer Flådestation Korsør Åbent Hus fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Søndag den 28. august 2016:
Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet jubi-
larstævne på Nyholm, København.

Fredag den 2. september til søndag den 4. september 2016:
Byfesten Tordenskioldsdage afholdes i Frederikshavn.

Lørdag den 3. september 2016:
Flådestation Frederikshavn afholder i samarbejde med Frederikshavn 
Kommune samt nordjyske virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
Åbent Hus. Arrangementet pågår over det meste af lørdagen.

September 2016:
Sommertogt 2:
5. og 6 september aflægger Dronningen besøg i Odsherred Kommune.
7. september aflægger Dronningen besøg i Favrskov Kommune.
8. og 9. september aflægger Dronningen besøg Langeland Kommune.

Søndag den 25. september 2016:
De Danske Garderforeninger arrangerer støttemarch for danske 
veteraner. Afgang fra Garderkasernen i Høvelte kl. 08.00. Til-
melding via sitet gardermarch.dk

Tjek arrangementerne i de lokale medier samt hjemmesider.

DET SKER

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Smuk Royal Navy-ceremoni i Esbjerg

I september 1916 blev der i Grådyb ved 
Esbjerg fundet en omkommet person. 
Hans påklædning viste, at der var tale om 
en engelsk mariner, og man kunne læse et 
delvist udvisket navn i linningen på hans 
bukser. Ligets tilstand og de mange mang-
lende britiske søfolk fra Jyllandsslaget fra 
den 31. maj til den 1. juni gjorde, at man 
formodede, at han kom fra et af de sænke-
de skibe. Den engelske marine kunne ikke 
hjælpe med identifikationen på baggrund 
af det oplyste navn, og han blev derfor be-
gravet som ”Ukendt engelsk mariner” på 
Esbjerg kirkegård.

Skru nu tiden frem til 2016. Nu kunne 
man med andre metoder prøve at tyde 

navnet i linningen igen, og denne gang 
fik man det til H. Gasson. Det viste sig 
at være Able Body Seamann Harry Gasson 
fra HMS CASTOR, der var blevet dræbt 
den 31. maj 1916. 

I forbindelse med at HMS TYNE var 
i Thyborøn for at deltage i åbningen af 
Mindeparken for Jyllandsslaget, kørte en 
mindre del af besætningen til Esbjerg den 
31. maj 2016, således at de kunne lave det 
ceremonielle i forbindelse med en gende-
dikation af graven. Repræsentanter fra den 
engelske ambassade, Esbjerg by og interes-
segrupper deltog i ceremonien, men mest 
rørende var, at tre medlemmer af familien, 
som nu er bosiddende i Canada, også 

var kommet for at deltage. Det engelske 
honnørkommando foldede flaget, der 
dækkede graven, og overrakte det til skibs-
chefen med en rundhue med huebånd fra 
HMS CASTOR samt et huebånd med 
navnet Harry Gasson. Et tilsvarende sæt lå 
parat og blev overrakt en engelsk flotille-
admiral. Disse to officerer videregav så flag 
og huer til to ældre damer, der begge var i 
familie med Harry Gasson. 

  Union Jack dækker Harry Gassons grav.  
(Foto: Claus Gustafsen) 

Af chefsergent Claus Just Gustafsen

  Æreskompagniet fra HMS TYNE ved gendedikationen for Harry Gasson   
den 31. maj 2016 på Esbjerg Kirkegård.



I weekenden 24. til 27. september havde Aalborg hollandsk flå-
debesøg. De tre enheder HNLMS LUYMES, HNLMS SCHIE-
DAM og HNLMS ZIERIKZEE dannede en skoledeling med 
søkadetter. Under besøget i Aalborg arrangerede kontakt- og vel-
færdsbefalingsmand OPLOG Frederikshavn, chefsergent Claus 
Just Gustafsen, den traditionelle tur til Oplevelsescenter Sprin-
geren med efterfølgende forplejning i Aalborg Marineforenings 
stue, der ligger vis-a-vis oplevelsescentret.

Ifølge Claus Gustafsen kom der efterfølgende en rosende tilbage-
melding fra den hollandske besætning for arrangementet.  

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Kæmpe øvelse - kæmpe oplevelse
17 grå fartøjer, fire kommandokøretøjer og et utal af gummibåde var samlet i Fredericia til 
Marinehjemmeværnets del af Hjemmeværnets Landsøvelse. Effektive øvelser, royale besøg og 
bespisning af 450 gaster blev planlagt og gennemført ud fra et frivilligt koncept

Af Ninna Falck

Hjemmeværnet gav den fuld skrue i week-
enden 4. – 5. juni, hvor alle værnets frivil-
lige var inviterede til at deltage i ”Lands-
øvelsen”. Over 5.500 frivillige fra Hær-, 
Virksomheds-, Flyver- og Marinehjemme-
værnet havde tilmeldt sig, og de øvede i et 

område, som strakte sig fra Middelfart til 
Oksbøl og fra Horsens til Skrydstrup. 

Marinehjemmeværnet havde base i Fre-
dericia Gammel Havn, der var præget 
af høj sol og hektisk aktivitet med over 

450 MHV-gaster på øvelse. De 17 del-
tagende fartøjer ankom lørdag morgen i 
”formation one” og lå tæt i havnen for 
en stund, inden de skulle til søs igen for 
at øve. Så mange MHV-fartøjer har man 
ikke set samlet meget længe – eller måske 
nogensinde. 

ØVELSER I KERNEOPGAVERNE
Maritime Force Protection (MFP) var tid-
ligt på plads på havnen med deres kom-
mandokøretøjer, og deres gummibåde 
sværmede rundt i havnebassinet og ude i 
Lillebælt. MFP øvede ”maritim bevogt-
ning”, og de grå fartøjer var enten fjender, 
eller de var ”high value units”, som skulle 
beskyttes. Fra land var MFP desuden klar 
med tungt maskingevær og light support 
weapon, hvis fjenden blev for nærgående.

Længere ude til søs var nedstyrtede fly og 
forsvundne fiskere nogle af scenarierne, 
når de grå fartøjer øvede SAR (search and 
rescue). Fartøjerne fik på skift uddelege-
ret rollen som ”on scene coordinator” og 
stod med det lokale ansvar for at lede ef-
tersøgningerne. Det er altid spændende at 
få flere enheder til at samarbejde, og kom-
munikationen blev som sædvanligt den 
store udfordring. 

Hollandsk flådebesøg i Aalborg

Hjemmeværnets Landsøvelse:

Danmarks Marineforening

Effekter fra Marineforeningens slopkiste
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   Hollandske HNLMS LUYMES under besøget i Aalborg. (Foto: Claus Gustafsen) 



Der var også udfordringer på havmiljøø-
velserne, hvor scenarier med kollisioner 
og olieudslip fik besætningerne på hårdt 
arbejde med at få flydespærringerne pum-
pet op, lagt ud og trukket gennem vandet i 
samarbejde mellem to fartøjer. Det særlige 
udstyr til optagning af olieprøver blev også 
fundet frem, og procedurerne pudset af.

FORNEMME BESØG
H.K.H. Kronprinsesse Mary deltog i øvel-
sen med stor indlevelse og under intensiv 
mediebevågenhed. Hun fik blandt andet 
demonstreret MFP’s undervandskapa-
citeter med sonar og undervandsdrone, 
og den friske kronprinsesse nød tempoet 
i gummibåden, da MFP transporterede 
hende ud til de grå fartøjer, hvor hun fik 
en grundig gennemgang af havmiljøopga-
ven og arbejdet med flydespærringerne.

Forsvarsminister Peter Christensen var 
også en meget interesseret gæst hos Mari-
nehjemmeværnet. Han kom blandt andet 
ud på en sejlads med et af Marinehjem-
meværnets sorte indsatsfartøjer, som til 
dagligt bruges til at løse en række opgaver 
sammen med politiet i Københavns Havn.

Søndag inspicerede H.M. Dronningen 
den gigantiske Hjemmeværnsparade i Fre-
dericia. På plænen foran Bülows Kaserne 
stod alle øvelsens deltagere samlet i høj 
sol. Frivillige medlemmer fra alle værn 
sammen med udenlandske øvelsesgæster 
dannede en parade, der strakte sig over 
hele 303 meter, og en smilende dronning 
passerede alle i paraden to gange. 

FRIVILLIGT KONCEPT VAR RYGRADEN
– Mit mål var at få 17 fartøjer og et stort 
set-up med 500 marinere til at spille i en 
stor sammenhæng - at få dem alle aktiveret 
og gøre dem glade, fortæller Chef for Fri-
villig stab ved Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest, marinehjemmeværnskaptajnløjtnant 
Bjarne Kodal, som har stået i spidsen for 
planlægning og gennemførelse af Marine-
hjemmeværnets del af Landsøvelsen.

Han huserede under øvelsen med sin øvel-
sesstab i et stort hvidt telt på kajen i Frede-
ricia Gammel Havn. Her holdt komman-
dostationen til med en stribe elementer, 
som styrede øvelsen, håndterede logistik-
kens mange udfordringer, havde kontakt 
til medierne, holdt udstilling og var kon-
taktpunkt for alle øvelsens deltagere. Et 
endnu større hvidt telt ved siden af husede 

den velplanlagte forplejning, hvor tre vel-
smagende måltider i løbet af lørdagen blev 
serveret effektivt for alle.

Hele den maritime øvelse blev kørt af sta-
blen med hovedsageligt frivillige kræfter, 
og det blev en øvelse i sig selv at lede den 
store koordinerede indsats. Og her trak 
Bjarne Kodal på gode erfaringer med an-
dre store arrangementer. 

– Jeg har såmænd bare taget planlæg-
ningsprogrammet fra Marinehjemme-
værnets Uddannelsesuge og copy-pastet 
det over på Landsøvelsen – og det vir-
kede, fortæller han.

ØVELSEN HAR SAT NYE STANDARDER
For Chefen for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Henrik Holck Rasmussen, 
er Landsøvelsen kommet til at stå som et 

lysende eksempel på, hvad Marinehjem-
meværnet er i stand til. 

– Landsøvelsen var en logistisk udfor-
dring ud over det sædvanlige. 17 fartø-
jer i samme havn og bespisning hen over 
weekenden af 450 sultne marinere kræver 
ihærdighed og overblik. Denne opgave lå 
på frivillige hænder, der myreflittigt skabte 
perfekte rammer for det gode kammerat-
lige samvær på tværs af flotiller og imel-
lem fastansatte og frivillige, siger han og 
fortsætter: – Landsøvelsen viste effekten i 
kombinationen af få frivilliges udmærkede 
og effektive planlægning, der udgjorde 
grundlaget for, at de mange frivillige ma-
rinere kunne øve maritime kernekom-
petencer i en langt større set-up, end det 
normalt ses. Det satte en ny standard for 
øvelsesvirke i Marinehjemmeværnet, som 
med fordel kan udnyttes fremadrettet  

   MHV-fartøjer anduver Fredericia under Hjemmeværnets stort anlagte Landøvelse i   
weekenden 4. – 5. juni 2016. 

   Bjarne Kodal afslutter paraden med tak til alle for en flot indsats. (Foto: Daniel Mathiassen og Ninna Falck) 

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
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Bærbart konsumsildefiskeri 

Et forskrækkeligt EU-tiltag fik i 1985 kon-
sumfiskere fra Klintholm og Gilleje til at 
samarbejde om opførelsen af en sildefabrik 
i Gilleleje. Baggrunden for samarbejdet var, 
at fiskerne i flere år fik taget sildefangsterne 
ud af markedet med EU-tilskud. Fiskerne 
skulle sortere silden, komme dem i kasser 

og sætte dem til salg på fiskeauktionen, selv 
om det på forhånd var bestemt, at fiskene 
ikke kunne sælges. 

Dette enorme ressourcespild fik det da-
værende Fiskeriministerium samt lokale 
fiskere fra Gilleleje og Klintholm til at ud-

arbejde en plan, hvor fiskerne og fabrikken 
i tæt samarbejde dels sikrede leveringen af 
friske sild, og dels sikrede afsætningen til de 
gamle tabte markeder Østrig og Tyskland.  

De fire fartøjer, der i dag har leverancen af 
friskfangede sild som deres primære fangst, 
har alle en kapacitet på ca. 40 tons. Skibene 
har fået indrettet CWS-tanke, så silden kan 
holdes nedkølet, til den bliver landet og 
sorteret i land. Fiskeriet foregår med flyde-
trawl, der kun fisker i de øverste vandlag. 
Denne fangstmetode sikrer, at der ikke op-
tages bifangster, og at de fangede sild har en 
bedre kvalitet. Trawlet trækkes af to fartøjer, 
der sejler parallelt med en afstand mellem 
skibene på ca. 60 meter.

EGEN PRODUKTION
Hovedparten af fangsten eksporteres til 
markederne i Tyskland og Østrig. Men den 
gode kvalitet gør, at der også er opstået et 
kundesegment i Danmark. 
– Sild fra Kattegat og Østersøen er mindre 
end sild fra Nordsøen, siger Benny Chri-
stensen fra Fiskernes Filetfabrik. – De min-
dre, faste sildefileter egner sig fortrinligt til 
forskellige former for marinering. På den 
baggrund har vi startet en egenproduktion 
af marinerede sild i fileter og let krydret 
sild i fileter. Kunderne har taget godt imod 
vore produkter, så vi forventer, at Fiskernes 
Filetfabrik på sigt bruger en større andel af 
de landede fangster til at dække denne pro-
duktion, fortæller Benny Christensen. 

HANDELS- OG FISKERIFLÅDEN

  H 218 Mette af Gilleleje er en af de fire sildebåde, der leverer friskfanget sild til Fiskernes 
Filetfabrik. (Foto: Steen Bülow Møller)

Fire mindre fiskefartøjer fra Gilleleje deltager i brugbart nichefiskeri med levering af dagfanget sild fra 
Kattegat og vestlige Østersø til Fiskernes Filetfabrik.

Mols-Linien overtager gammel bornholmerfærge

Mols-Linien A/S fortsætter, her to år før re-
deriet skal afløse Danske Færger som ope-
ratør på Bornholm-ruterne, tilpasning af 
flåden, så den bliver skræddersyet til det ny 
indsatsområde. M/F ”Povl Anker” kommer 
til at indgå i flåden som supplement til den 
netop bestilte nybyggede og specialdesigne-

de fragt- og passagerfærge samt hurtigfær-
gerne af samme type, som sejler på rederiets 
Kattegat-ruter. 
– Vi har sammensat en flåde, der skaber de 
rigtige rammer for en optimal transportløs-
ning på Østersøen. Her spiller den nybyg-
gede fragt- og passagerfærge en hovedrolle, 

mens M/F ”Povl Anker” vil være en vel-
kendt færge at have i baghånden som erstat-
ning for den nye færge og hurtigfærgerne. 
Overtagelsen er samtidig et led i at sikre en 
smidig overgang mellem Danske Færger og 
Mols-Linien, siger administrerende direk-
tør Søren Jespersen i en pressemeddelelse.

Primo juni underskrev Mols-Linien A/S kontrakt med Danske Færger om køb af den 38 år gamle fragt- 
og passagerfærge MF ”Povl Anker” 
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Tak fra Landsbestyrelsen

Danmarks Marineforening har, med vores flotte repræsentation med 
200 medlemmer og 28 flag, atter vist, at vi kan, når vi skal, og vil. Stor 
tak skal fra landsbestyrelsen lyde til vore mange deltagende medlemmer. 

Thyborøn Marineforening har gjort en formidabel indsats, på linje 
med Lemvig Kommune og Sea War Museum Jutland, og alle skal 
I roses for jeres betydningsfulde bidrag til, at Danmarks 100-års 

markering for verdens største søslag blev den manifestation som 
alle, der deltog, bevæget i øjeblikket må have fornemmet og følt.

Overfor de for 100 år siden stridende parter har arrangementet 
demonstreret den danske respekt og hengivenhed, som til fulde er 
vor nation værdig. Jeg deltog med ydmyghed og stolthed i marke-
ringen, der sent skal blive glemt. 

Af Landsnæstformand Søren Konradsen

M/F ”Povl Anker” tilbagechartres til Danske 
Færger frem til 31. august 2018. Herefter 
vil skibet fortsætte som erstatningsfærge på 
ruterne til Bornholm, når Mols-Linien over-
tager driften den 1. september 2018.

”Povl Anker” er en godsbærende passager-
færge med en totallængde på 121,17 m. 
Skibet er 24,5 m bredt og har en dybgang på 
5,15 m. Kapaciteten er ca. 260 personbiler og 
1.500 passagerer. Leveret fra Aalborg Værft 
til BornholmerFærgen i december 1978.     ”Povl Anker” fortsætter i regi af Mols-Linien som Bornholmerfærge. 

HANDELS- OG FISKERIFLÅDEN

LANDSLEDELSEN

Nuveller
Tre nutidsnoveller af Palle Mosegaard

Vicekriminalkommissær Palle Moesgaard har efter sin pensionering fra 
Rigspolitichefens Rejseafdeling i 1997, sammen med meget andet, forfattet 
en række små handlingsprægede noveller. Tre af disse er samlet under titlen 
Nuveller – Tre nutidsnoveller af Palle Mosegaard, der kom på gaden primo 
juni 2016. Handlingsforløbet i de tre udvalgte noveller bærer på en positiv 
måde præg af forfatterens 40-årige karrierer i politiets tjeneste. 

Novellerne Dagens Mand, Jon´s finale og Arv er skrevet med let hånd, og vil 
være et godt literært supplement til en sommerdag på terrassen med et glas 
kold rosevin inden for rækkevide. 

Nuveller
Tre nutidsnoveller

af
Palle Mosegaard

Novellernes forfatter, Palle Mosegaard, blev i 1997 efter næsten 40 år  i  politiet  pensioneret  fra  Rigspolitichefens Rejseafdeling og har siden da været en aktiv pensionist i mange sammen-hænge: Skipper på den lille færge på Slotssøen i Hillerød, buffist på Nødebo Kro, formand for Hillerød Marineforening, og formand for en klub for gamle rejseholdsfolk.Bor henne i Fredensborg i et hus fra 1834 og skriver på et eller andet næsten hver dag.

NUVELLER 
TRE NUTIDSNOVELLER AF PALLE MOSEGAARD.
Paperbackbog i A5 format.
60 sider.
Kan købes hos forfatteren Palle Mosegaard.
Telefon 60835894 eller mail: pagemo58@yahoo.dk
Pris: 103,00 plus porto kr. 27,00
ISBN 978-87-91099

BØGER OG PUBLIKATIONER
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LANDSLEDELSEN

Nordisk Orlogsstævne i Kristiansand

Det 18. Nordiske Orlogsstævne blev arran-
geret af Norges Orlogsforbund og afholdt 
i Kristiansand den 3. til 5. juni 2016. Den 

danske delegation på 15 deltagere fik, sam-
men med vore 10 svenske og 32 norske 
orlogskammerater, en dejlig weekend med 

høj sol alle dage. Vi var fint indkvarteret på 
Luftforsvarets Tekniske Uddannelsescenter i 
Kjevik, anlagt i 1946. 

Stævnet indeholdt  orientering om basens 
aktiviteter med  rundvisning, kammerat-
skabsaften i Kristiansand Orlogsforenings 
Marinestue, udflugt med kranselægning og 
orientering om Kristiansands besættelse fra 
søsiden den 9. april 1940, festmiddag lørdag 
aften og stævneafslutning søndag morgen. 
Gennem hele weekenden var det nordiske 
kammeratskab i højsædet, og vore norske 
værter i Kristiansand Orlogsforening, anført 
af projektleder Ove Steen Olsen, kan være 
rigtig stolte af arrangementet. Vi ser nu for-
ventningsfuldt frem til det 19. Nordiske Or-
logsstævne i Finland i 2018. 

Af Landsnæstformand Søren Konradsen

  Landsformand kommandørkaptajn Jens Ole 
Løje Jensen overrækker Danmarks 
Marineforenings takkegave for et vellykket 
arrangement til stævnets norske projektleder, 
pens. kontreadmiral Ove Steen Olsen fra 
Kristiansand Orlogsforening.    
(Foto: Søren Konradsen)

  Den 15 mand store delegation fra Danmarks Marineforening   

Landsbestyrelsesmedlem bisat 
fra Ribe Domkirke
Landsbestyrelsesmedlem for distrikt IX/
Sydjylland, Carsten Brøner, døde pludseligt 
den 12. juni 2016.

Carsten Brønder var afdelingskasserer i 
Ribe Marineforening fra 1995 til sin død, 
og han  blev valgt til landsbestyrelsen i 

2012. Carsten  medvirkede aktivt i sam-
menlægningen af distrikterne VIII/Jylland 
Sydøst og distrikt IX/Jylland Sydvest, der 
blev vedtaget på Sendemandsmødet i år. 
Carsten, der blev blot 68 år, blev bisat fra 
Ribe Domkirke lørdag den 18. juni under 
stor opmærksomhed.

Danmarks Marineforenings Landsbestyrelse 
var repræsenteret af Landsnæstformand Søren 
Konradsen, den ny indtrådte distriktsformand 
fra distrikt Sydjylland Per Dichmann Hansen, 
samt distriktsformændene fra distrikt Midtjyl-
land Vagn Christensen, og fra distrikt Fyn Ole 
Julsrud. ”Æret være Carstens minde”. 
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Danmarks stærke koldkrigsnæve mod øst 
rundede 50 år i fin form

– Det er en stor ære og en glæde for 
mig at stå her som nyvalgt formand for 
Fondens Repræsentantskab og byde vel-
kommen til denne særlige markering i 
fregatten PEDER SKRAM’s liv. Således 
indledte direktør Kaare Vagner sin vel-
komsttale, da han ud på eftermiddagen 
onsdag den 25. maj åbnede jubilæums-
receptionen for museumsskibet. Gæster, 
Søværnets Tamburkorps, repræsentanter 
fra Sundby Sejlforenings Kanonlaug og 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug samt 
medlemmer af støtteforeningen fregat-
ten PEDER SKRAM’s Venner, i alt 100 
personer, fyldte godt op i Planbygningen 
på Nyholm, da Fonden PEDER SKRAM 
bød til jubilæumsreception. 

Herefter henvendte han sig direkte til den 
amerikanske ambassadør Rufus Gifford. 
– Det er i dag 55 år siden, at den ame-
rikanske regering forærede PEDER 
SKRAM til den danske flåde. Det skete 
på Holmen, hvor vi i dag finder en anden 
unik donation – Operahuset – som er en 
gave fra A. P. Møller Fonden. The Stars 
and Stripes blev halet ned, og det danske 
flådeflag blev hejst.

Herefter causerede Kaare Vagner over 
fregattens liv, fra da skibet sammen med 
søsterskibet HERLUF TROLLE var Sø-
værnets flagskib og dermed udgjorde en 
af de ypperste enheder i overvågningen 

af Sovjets østersøflåde, over udfasning af 
Flådens tal samt den store genopbygning, 
afsluttende med H.M. Dronningens ind-
vielse af PEDER SKRAM som museums-
skib den 23. september 2008. Han slut-
tede sin tale med at fremhæve de frivillige 
og ulønnede medlemmer, der i det dag-
lige får museumsskibet til at fungere. 
– Disse 35 personer fortjener den aller-

største respekt og taknemmelighed, lød 
det fra formanden for fondens repræsen-
tantskab, Kaare Vagner. 

DANSK LØSEN, 
PRÆSENTATIONSFILM OG 
HISTORISK GENNEMGANG
Et Dansk Løsen med tre skud fra Sundby 
Sejlforenings Kanonlaug ruskede godt op 
i forsamlingen, inden fregattens daglige 
leder og formand for Fonden PEDER 
SKRAM, kontreadmiral Niels Mejdal, 
gav ordre til visning af en velkomponeret 
film om fregattens liv. Efterfølgende gav 
orlogshistoriker Hans Christian Bjerg en 
regelret gennemgang af den politiske og 
militære historik fra Danmarks tiltrædel-
se af Atlantpagten og NATOs oprettelse 

25. maj 1966 indgik fregatten PEDER SKRAM i Flådens tal. Den 4. januar 1988 blev kommandoen strøget. En kreds interesse-
rede støttet af sponsorer med kontreadmiral, tidligere midlertidig viceadmiral, Jørgen Bork i spidsen reddede skibet fra at blive 
skrottet. Den 23. september 2008 kunne Hendes Majestæt Dronning Margrethe genindvie PEDER SKRAM som museumsfregat. 

  Vagtskifte i Fonden PEDER SKRAMs repræsentantskab. Forrest afgående formand Jørgen Bork 
efterfulgt af formanden for Fonden PEDER SKRAM Niels Mejdal og repræsentantskabets nye 
formand Kaare Vagner.

  Museumsfregattens to formænd Kaare 
Vagner og Niels Mejdal er her flankeret af 
(tv) marineoverkonstabel Mikkel Harmann 
og marineoverkonstabel Lasse Gundelach 
fra Forsvarets Militærpoliticenter.



i 1949 frem til, at en kreds af sponsorer 
med Jørgen Bork i spidsen den 7. april 
1992 købte PEDER SKRAM for kr. 
380.000. Hans Christian Bjerg hæftede 
sig især ved, at den sovjetiske flåde i 1956 
fik en aktiv chef, og at der efter denne ud-
nævnelse kunne spores en øget aktivitet 
omkring sovjetflåden. 

– Til illustration af dette forhold kan det 
nævnes, at antallet af sovjetiske orlogsski-
be, der årligt gik gennem de danske stræ-
der, steg fra 67 i 1958 til 148 året efter. 
Det skønnes derfor, at der var behov for 
yderligere tilgang til flåden, helst af større 
skibe. På Orlogsværftet begyndte man at 
konstruere en patruljejager til danske far-
vande, en slags stor korvet. Disse bestræ-
belser endte med udarbejdelsen af det så-
kaldte fregatprojekt i 1957; en fregat med 
et deplacement på 1.780 tons. 
Det endelige deplacement blev 2.500 
tons fordelt på 113 meter.

SKIBSMODEL OG FREGATPLAKAT
I august 2011 godkendte daværende di-
rektør for Statens Forsvarshistoriske Mu-
seum Ole Frantzen, at Orlogsmuseets 
Modelbyggerlaug kunne bygge en model 
af PEDER SKRAM, som den så ud ved 
kommandostrygningen i 1988. Knap 
fem år og ca. 4.000 arbejdstimer senere 

kunne projektets to tovholdere Poul Beck 
og Flemming Petersen under receptionen 
overrække den smukke model som fast 
udlån til Fonden PEDER SKRAM. 

Tegneren Bo Bonfils har som en gave til 
jubilaren udarbejdet en jubilæumsplakat, 
som ifølge Niels Mejdal udstråler noget 
af den kraft, der altid har været et sær-
kende for PEDER SKRAM. 

FLOTTE DONATIONER
I forbindelse med museumsfregattens 
jubilæum modtog fonden flere donatio-
ner. Blandt andet donerede bestyrelsen 
for tømrermester Hans-Jørgen Langhoff 
og hustru Grethe Langhoffs Fond kr. 
250.000. Bestyrelsen bag den positive 
beslutning er fondens formand advokat 
Torben Ingemann-Hansen samt bestyrel-
sesmedlemmerne direktør Bo Rygaard og 
advokat Henrik Amand Holtegaard. 

Receptionen sluttede med underhold-
ning ved Søværnets Tamburkorps og 
rundvisning for de interesserede på da-
gens jubilar PEDER SKRAM. 

  Kommandør Per Bigum Christensen, Chef 
Maritim i materieltjenesten (tv), kommandør 
Carsten Fjord-Larsen, Chef 2. Eskadre, 
kommandør Søren Thinggaard Larsen, Chef 
Søværnets Officersskole, og kommandør Per 
Hesselberg, Chef OPLOG Korsør, 
repræsenterede Søværnet ved receptionen i 
Planbygningen på Nyholm.

FAKTA:

• Museumsskibet PEDER SKRAM ejes og  
  drives af den private fond, Fonden  
  PEDER SKRAM. Fonden modtager ikke  
  offentlig skøtte.

• Driften er baseret på frivillig og ulønnet 
  arbejdskraft. De frivillige består på  
  nuværende tidspunkt af 35 personer  
  fordelt på et teknisk team,   
  et kustodeteam og et vagtteam. 

  Fem år og over 4.000 arbejdstimer skulle 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug bruge  
for et skabe dette modelmesterværk af 
PEDER SKRAM.

14  |  for SØVÆRN og SØFART



To gange hundrede og én gange 
femoghalvfjerds

Det var medstifter af Danmarks Mari-
neforening Frederik Christensen, der 
var initiativtager og afdelingens første 
formand, da Roskilde Marineforening 
den 18. maj 1916 blev indskrevet som 
afdeling nummer 15 i den efterhånden 
landsdækkende organisation. Stiftel-
sen af Roskilde Marineforening skabte 
dengang en del opmærksomhed i dom-
kirkebyen. Det gjorde jubilæumsfesten 
100 år efter også. 

Præcis kl. 12.00 startede Søværnets 
Tamburkorps deres musikalske march 
gennem byen. Med sig havde de en 
flagdelegation bestående af medlemmer 
fra flere af marineforeningsafdelingerne 
i distrikt 1. Det bynære optog sluttede 
efter koncert og opvisning i bymidten 
ved Marinehuset, hvor en række ind-
budte gæster var mødt frem til jubilæ-
umsreceptionen. 

Viceborgmester Poul Andersen gav i sin 
tale udtryk for, at det glædede ham, at 
den lokale Marineforening og de gennem 
100 år sidende byråd og kommunalbe-
styrelser altid havde – og stadig har – et 
godt samarbejde. De samme toner slog 
landsformanden Jens Ole Løje Jensen an, 
da han overrakte Danmarks Marinefor-
enings gave til den jubilerende afdeling. 

– På nær tre korte perioder har mar-
kante ledere fra Roskilde Marinefor-
ening altid været repræsenteret i Dan-
marks Marineforenings Hovedbesty-
relse (1913-1964) og Landsbestyrelsen 
(1964-), sagde han blandt andet. 

Roskilde Marineforenings popularitet 
blev understreget af det store fremmøde 
af byens og egnens soldaterforening-
skollegaer, der ønskede at gratulere 
100-åringen. 

Jubilæumsugen sluttede søndag den 22. 
maj med en flot og veldisponeret jubi-

læumsmiddag på Hotel Comwell. For-
uden medlemmerne deltog en række 
særligt indbudte gæster med landsfor-
mand Jens Ole Løje Jensen, borgme-
ster i Roskilde Kommune Joy Mogen-
sen og formanden for Flottans Männ 
Karlshamn i spidsen. 

KRISTIAN M. PEDERSEN OG ROS-
KILDE DOMKIRKE
I jubilæumsskriftet fortæller bestyrel-
sen, at Roskilde Marineforening havde 
et specielt forhold til afdøde Dronning 
Ingrid, fordi afdelingen påtog sig tilsy-
net med Kong Frederik den IX’s grav-

sted ved Domkirken efter hans død i 
1972. Det vidste dronningen, så da 
Marineforeningen i 1990 arbejdede på 
indretningen af Marinestuen på Elisa-
gårdsvej, modtog man et brev, hvori 
der stod: ”Da Hendes Majestæt Dron-
ning Ingrid har erfaret, at Roskilde 
Marineforening har behov for midler 
til istandsættelse af en ny Marinestue, 
har Hendes Majestæt ønsket at bidrage 
med kr. 10.000, der vedlægges i check”. 

Kristian M. Pedersen, som i en periode 
var afdelingsformand, står for tilsynet 
med gravstedet. Efter Dronning Ingrids 

Der er stadig gang i 2016-fødselsdagsarrangementerne i lokalafdelingerne. Den 18. maj rundede Roskilde Marineforening 
100 år. Syv dage senere bød Skive Marineforening til 75 års-reception. Nøjagtigt én måned efter Roskilde var det Kolding 
Marineforening, der inviterede til 100 års-reception. Det var dog knap fire måneder efter 100 års-dagen for koldingensernes 
etablering af en marineforening den 26. februar 1916. 

  Bestyrelsen i Roskilde Marineforening anno jubilæumsåret. (Bagest fv) Flemming Fokdal, Bo 
Christensen, Poul Pedersen og Søren Nielsen. (Forrest fv) Keld Christensen, Mogens Andersen,  
Per E. Flørning og Kristian M. Pedersen.
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død i år 2000 tildelte Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe i 2001 Kristian 
M. Pedersen Dronning Ingrids Min-
demedalje. Den tildeles personer, som 
har stået i et personligt tjenesteforehold 
til Dronning Ingrid og til personer, der 
har ydet bistand i forbindelse med be-
gravelsen.

75 ÅR MED MARINEFORENINGEN 
I SKIVE
To dage før 75 års-dagen for stiftelses-
datoen den 30. juni 1941 bød Skive 
Marineforening til reception i et fest-
telt opstillet vis-a-vis afdelingens hus på 
Fjordvej. Blandt gæsterne var repræsen-
tanter fra Skive Kommune med borg-
mester Peder Christian Kirkegaard i 
spidsen. Herudover deltog kollegaer fra 
marineforeningens lokalafdelinger i di-
strikt XI/Nordvestjylland, medlemmer 
fra flere af egnens soldaterforeninger 
samt en 12 mands-besætning fra HVF 
122 Thyborøn MHV 902 MANØ.

Receptionsarrangementet startede sidst 
på formiddagen med march gennem 
byen med Søværnets Tamburkorps og 
medlemmer fra Skive Marineforening 
med flere. Kl. 12.00 var der parade, 
flaghejsning og salutering af Nørrejy-
ske Artilleriregiments Saluteringslaug 
på pladsen foran marinehuset. Denne 
del af receptionseventen blev smukt af-
rundet med en kort, men velklingende 
koncert af Tamburkorpset.

Under receptionsbuffeten var der taler 
og indlæg af afdelingsformand Hen-
riette Lundberg, borgmester Peder 
Christian Kirkegaard, marinehjemme-
værnsløjtnant Michael Christensen og 
distriktsformand Per Toftum Larsen. 
Afslutningsvis causerede Bo Toft, bar-
nebarn af afdelingens første formand, 
havnefoged Johannes Toft, over bedste-
farens livsmeritter. 

– Vi havde en fantastisk dag og siger tak 
til alle de, der besøgte os på dagen, ly-
der det fra afdelingsformand Henriette 
Lundberg.  

KOLDING MARINEFORENING  
VENTEDE MED FESTEN
Kolding Marineforening er nummer 
14 i rækken af de i alt 109 lokalafde-
linger, der siden stiftelsen af Danmarks 
Marineforening i 1913 er oprettet i den 
landsdækkende organisation. Håbet fra 
afdelingsformand Keld Kristensen om 
godt vejr til en 100 års-reception i juni i 
stedet for på selve jubilæumsdagen den 
26. februar, viste sig at holde stik. Let 
vind med sol og spredte skyer gav op-
timale rammer for Søværnets Tambur-
korps, da de først gav koncert på torvet 
i den centrale bymidte og efterfølgende 
fulgte op med koncert og tattoo ved ma-
rinehuset på lystbådehavnen i Kolding. 

I sin velkomsttale takkede afdelingsfor-
mand Keld Kristensen de mange sponso-
rer, der har gjort det muligt gennem udgi-
velsen af jubilæumsskriftet, særudstilling 
i butikker i Kolding City, arrangement 
med Søværnets Tamburkorps samt med 
receptionen som finale at skabe lokalt fo-

   Borgmester Joy Mogensen drog i sin 
jubilæumstale ved Roskilde Marineforenings 
gallamiddag en direkte parallel fra 
vikingesamfundet i 900/1000-tallet til 
nutidens danske bondesamfund.

  Afdelingsformand Henriette Lundberg 
modtager et smukt skåret navneskilt fra 
afdelingsformand Bent Thomsen, Thyborøn 
Marineforening.

  Nørrejyske Artilleriregiments 
Saluteringslaug klar til salutering for  
75 års-jubilaren Skive Marineforening.   
(Foto: Orla Mølholt)

   Landsformand Jens Ole Løje Jensen 
causerede i Roskilde over nationale og 
internationale begivenheder i Roskilde 
Marineforenings levetid siden 1916.   
(Foto: Erling J. Pedersen)
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kus og opmærksomhed omkring Kolding 
Marineforenings 100 års-event. 

- En stor tak til jubilæumsudvalget, som 
har haft mange møder, og som har arran-
geret udstillingen i byens butikker. En stor 
tak for samarbejdet til City Kolding og 
Teddy Schønberg for opsætningen af ju-
bilæumsskriftet samt til Mogens Jacobsen 
for venligt udlån af modelskibene i for-

retningerne og Marinehjemmeværnet for 
udlån af deres modelskibe, lød det blandt 
andet fra Keld Christensen.

Danmarks Marineforenings landssekretær 
Birger Tykskov konstaterede, at Kolding Ma-
rineforening er en afdeling med god stabilitet. 

– Igennem jeres godt 100 år har afdelingen 
kun slidt syv formænd op. Formand num-
mer otte er nu i gang med sin anden periode 
som afdelingsformand. Så når man går ind 
i bestyrelsesarbejdet i Kolding Marinefor-
ening, går man ind og yder en stor indsats 
over nogle år, inden man giver stafetten vi-
dere, sagde Birger Tykskov. Det eneste nega-
tive, han kunne finde, var det faktum, at Sø-
værnet ikke tildelte Kolding by og kommu-
ne et nyt adoptionsskib efter udfasningen af 
korvetten PETER TORDENSKIOLD. 

– Men vi kan sammen håbe på, at der 
på et snarligt tidspunkt kommer et nyt 
adoptionsskib til byen og Kolding Mari-
neforening, sagde landssekretæren, inden 
han overrakte Danmarks Marineforening 
gaven – en smuk fregatlampe – til afde-
lingsformand Keld Christensen.

Inden der blev kaldt til skafning, takkede 
chefen for Søværnets Tamburkorps senior-
sergent Anders Rasmussen, bestyrelsen i Kol-
ding Marineforening, fordi korpset fik lov til 
at være en del af jubilæumsarrangementet. 

– I en tid, hvor Søværnet ikke råder over så 
mange sejlende enheder, er det positivt for 
Tamburkorpset, at vi får lov til ved denne 
slags events at være bindeledet mellem de 
lokale marineforeninger og Søværnet, sag-
de Anders Rasmussen blandt andet, inden 
han gav ordre til opførelsen af tattooet. 

  Afdelingsformand Keld Christensen byder 
velkommen til Kolding Marineforenings  
100 års-reception på Restaurant Marinaen. 
Restauranten ligger vis-a-vis Marinestuen i 
det smukke gamle bygningsværk, der 
tidligere husede Koldings eksportstalde.

  Søværnets Tamburkorps spiller flaget til tops inden skafningen.

  Danmarks Marineforenings landssekretær 
Birger Tykskov (tv) overrækker Kolding 
Marineforenings afdelingsformand Keld 
Christensen organisationens gave til   
100 års-jubilaren. (Foto: Michael Wittorff)

The means of victory are situational awareness, decision 
superiority and precision engagement, backed by support 
solutions, training and communications. As a long-term 
partner to Denmark, Saab provide them all, making the 
Royal Danish Navy prepared for any challenge.  
On, below or above the surface.

www.saab.com/naval

AHEAD AND  
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Mindeparken for 
Jyllandsslaget indviet
Onsdag den 1. juni 2016 kronedes iværk-
sætteren, dykkeren og skibsrederen Gert 
Normann Andersens mangeårige kamp 
for at skabe et minde på neutral grund for 
verdens største søslag, Jyllandsslaget. 

Danmarks Marineforening havde på for-
hånd i et tæt samarbejde med bestyrelsen 
fra Thyborøn Marineforening besluttet at 
bakke op om åbningsseancen i Thyborøn. 
200 medlemmer fra alle landsdele og en 
flagborg med 28 flag efterlod et synligt og 
markant indtryk for alle deltagerne ved 
den fantastiske begivenhed. 

– Det var helt enestående at se Søværnets 
Tamburkorps med marineforeninger-
nes medlemmer, som kom marcherende 
med medaljer og flag. Det gjorde et stort 
indtryk på alle! De udlændinge og of-
ficielle personer, som var til stede, var 
imponerede. Jeg så flere, som blev rørt 
over synet, da I kom op ad bakken med 
musikken forrest, skriver Gert Normann 
Andersen i en mail til redaktionen. 

Vi har i nærværende tidskrift behandlet 
emnet i flere temaartikler. Denne gang 
lader vi billederne fortælle historien. 



(Foto: Erna Hansen, Søren Konradsen, Knud Jakobsen, Claus Just Gustafsen) 



Samarbejde over en bred front
Listen over de foreninger, virksomheder 
og organisationer, der løbende samarbej-
der med Gilleleje Marineforenings be-
styrelse og 181 medlemmer (pr. Valde-
marsdag 2016), fylder godt i logbogen. 

En af de mange samarbejdspartnere er 
Gilleleje Fiskeriforening. 

– Da projekt travaljeroning for år tilba-
ge kom på tale, var det Gilleleje Fiskeri-
forening og Gilleje Marineforening, der 
fik støbt de første to travaljer ud fra en 
form, vi havde lånt af Søværnet, siger 
afdelingsformand Steen Bülow Møller. 
– Travaljeforeningen, hvor Gilleleje Ma-
rineforenings roere hører under, afholder 

årligt en travalje-rokonkurrence, hvor vi 
kæmper med travaljeroere fra andre byer 
på Sjæland. Ved den efterfølgende rofest 
er det os, der står for udskænkningen, 
lyder det fra Steen Bülow Møller, der 
samtidig glæder sig over det økonomiske 
bidrag, arrangementet giver i afkast til 
afdelingskassererens pengetank. 

Når Gilleleje Fiskeriforening i marts 
2017 runder 100 år, er tjansen som 
tovholder omkring jubilæumsarrange-
mentet allerede overdraget til Marine-
foreningen.

Gilleleje Marineforenings seneste to 
marinestuer har været indrettet i huse 
ejet af Gilleleje Havnelaug. 
– Det er Gilleleje Havnelaug, der ejer 
hele havnearealet, siger laugets for-
mand, assisterende havneassistent Per 
Klug. – Flere af ejendommene på hav-
nen er privatejede, men beliggende på 
havnelaugets grund. De to ejendomme, 

TEMA

Ifølge historikerne blev de første huse i Gyldeleye (Gilleleje) bygget i de seneste år af 
1400-tallet. Dengang var det ikke et must at have udsigt over havet – tværtimod. En 
hustomt fundet i 1979, hvor byggeperioden er dateret til mellem 1534 og 1536, ligger 
inde i landet i sikkerhed fra det ustabile element, vandet. Frem til juni måned 1945 måtte 
fiskerbyen Gilleleje klare sig selv uden hjælp fra Marineforeningen. Men den 21. juni 1945 
stiftedes Gilleleje og Omegns Marineforening, og siden har byen, havnen og Marinefor-
eningen været tre uadskillelige størrelser. Mange af Danmarks Marineforenings 76 lokal-
afdelinger udgør et markant element i den by og kommune, hvor de har til huse. Men i 
Gilleleje er der en særlig tæt og mangeårig tradition for, at Marineforeningen, byen og 
havnen står skulder ved skulder i modgang og medgang. I dette tema vil vi forsøge at 
give et billede af dette samarbejde i byen på Sjællands nordligste punkt.

BY, HAVN OG 
MARINEFORENING 

PÅ SJÆLLANDS TOP

  Medlemmerne fra Gilleleje Marineforening trækker hårdt i årerne ved den årlige travaljeroning i 
Gilleleje Havn.
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der de seneste år har været anvendt som 
marinehus, tilhører dog lauget. Såvel 
omkring det tidligere lejemål som det 
lejemål, Marineforeningen netop har 
overtaget, har der været et ekstremt 
godt samarbejde de to parter imellem, 
lyder det fra Per Klug, der også påpe-
ger, at Marineforeningens bestyrelse og 
medlemmer i begge lejemål har udført 
et fagligt godt og indretningsmæssigt 
flot stykke arbejde. Vores lejekontrak-
ter med Gilleleje Marineforening er på 
den baggrund med til at øge værdien af 
ejendommene, siger laugsformanden. 
Et faktum, der ifølge Per Klug og afde-
lingsformand Per Bülow Møller kom-
mer begge parter til gode. 

På den kommunale front har Marine-
foreningens bestyrelse fra den 5. sep-
tember i år indledt et samarbejde med 
Gribskov Kommune om en større mar-
kering af Den Nationale Flagdag. 

– Vi har også et ekstremt godt samarbej-
de med Museumsforeningen, der gerne 
åbner Fyrmuseet og Skibshallerne, hvis 
vi får brug for det uden for den normale 
åbningstid, forklarer Steen Bülow Møl-
ler. – Begge museer stod eksempelvis 
til rådighed for elever og besætning, da 
skoleskibet ”Georg Stage” sidste efterår 
besøgte byen. Under besøget samlede 
Gilleleje Marineforening i øvrigt lige 
20.000 kr. ind blandt havnens virksom-
heder. Et beløb, der efterfølgende blev 
skænket til Georg Stage Stiftelsen. 

Gilleleje Marineforening var også med 
som støtte og medindsamler, da byen 
efter stormen Bodils ødelæggelser stod 
sammen og skaffede over 1. mio. kr. til 
genetablering af de områder og facili-
teter på havnearealet, der blev udslettet 
eller stærkt beskadiget under stormen. 

Indsamlingen til en ny redningsbåd 
fik også støtte og opbakning med kr. 
10.000 fra Gilleleje Marineforening.  

DEN FRANSKE SOLDATS GRAV
Det med at støtte op om lokale tiltag 
er ikke nyt for Marineforeningen i 
Gilleleje. Allerede i afdelingens første 
leveår i 1945 deltog Gilleleje Marine-
forening i mindehøjtideligheden ved 
gravstedet på Gilleleje Nye Kirkegård 
for en druknet fransk soldat. Det var en 
gillelejefisker, der sidst i krigsårene fik et 
lig iført franske uniform i garnet fire sømil 
ud for Gilleleje. Efter at liget var bragt i 
land, optog betjentene i Hillerød politirap-

port uden at løse gåden om, hvor liget kom 
fra. Var han flygtning, var han overhovedet 
fransk soldat, eller var det blot uniformen, 
der var fransk? Var han sprunget ud med 
faldskærm eller faldet over bord fra et skib? 
Spørgsmålene var mange, men ordentligt 
begraves det skulle han, og det blev han.
 
Selv om den døde soldat ikke har noget 
med 1. Verdenskrig at gøre, bruges grav-
stedet til at markere våbenstilstandsdagen 
for 1. Verdenskrig den 11.11. kl. 11.00 
1918. Dagen markeres verden over – også 
i Gilleleje og stadig med deltagelse af Gil-
leleje Marineforening, der som den eneste 
forsvarsforening stiller med flag og gaster. 

  Den nye marinestue i Gilleleje fremstår lys og indbydende.

  Mindestenen ved den franske soldats grav på 
Gilleleje Nye Kirkegård..

TEMA

  Sammen med en række virksomheder, 
foreninger og institutioner samlede Gilleleje 
Marineforening over 1. mio. kr. ind til det store 
genetablerings arbejde på Gilleleje Havn efter 
stormen Bodil. Indsatsen udløste en 
navneplade på erindringstræsøjlen, der er 
opsat på havnearealet.

   Gilleleje Marineforenings nye marinehus bliver officielt indviet den 6. august 2016.

   Tidligere afdelingsformand i Gilleleje 
Marineforening, flaggast Søren Svendsen (tv), 
er sammen med den nuværende 
afdelingsformand Steen Bülow Møller klar til 
mindehøjtideligheden ved den franske soldats 
grav den 11. november 2015 kl. 11.00.



Marineforeningen og museerne
Gilleleje Marineforenings samarbejde med 
Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved Fyr, 
Skibshallerne og Det gamle Hus samt Gil-
leleje Gruppen/Videncenter for 2. Ver-
denskrig indebærer, at marineforeningens 
bestyrelse løbende arbejder for at promo-
vere museerne i forhold til afdelingens 
kontaktflade. 
– Vi er 76 lokalafdelinger i Danmarks Ma-
rineforening, og her er bestyrelserne altid på 
jagt efter nye muligheder, når der skal arran-
geres sommerudflugter og faglige event for 
medlemmerne, siger Steen Bülow Møller. 

De tre lokalmuseer arbejder hver for sig 
med museumsformidling på tre områder. 
Den 1. januar 2005 afleverede Farvands-
væsenet bygningskomplekset Nakkeho-
ved Fyr til Holbo Kulturhistoriske Centre 
ved Gilleleje Museum. Komplekset består 

af tårn, fyrpasserbolig, anneks samt lade. 
Den 15. maj 2005 åbnede centret så Dan-
marks eneste fyrmuseum, ”Fyrhistorisk 
Museum på Nakkehoved”. 

I Det Gamle Hus i centrum af byen driver 
Museum Nordsjælland et lokalmuseum 
med fokus på de Nordsjællandske fiske-
res historie. Formidlingen sker gennem 
udstilling af gamle fiskefartøjer suppleret 
med informative plancher og tableauer. 

Museet Gilleleje Gruppen, der ligger lidt 
syd for Gilleje, formidler viden og muse-
ale oplevelser fra 2. Verdenskrig. Museets 
samling af tyske effekter er den største i 
Danmark fra denne periode og består af 
haller med fly, køretøjer, hangar med kon-
tor, radiorum, lyskaster og mannequiner 
iklædt originale uniformer. Seneste tiltag 
er indretningen af museets sanitetsbunker 
af typen Regelbau 638. Når soldaternes 
hverdagsting som tallerkener, bestik, sæbe, 
frimærker, breve og meget andet bliver 
garneret med lys og datidens lydeffekter, 
får den besøgende indblik i, hvordan hver-
dagen var for de tyske soldater. 

FAKTA:

I Gilleleje bor der 6.566 indbyggere. (2016)

I Gribskov Kommune bor der 41.107  
indbyggere. (2016)

Gilleleje Marineforening indvier lørdag den 
6. august 2016 afdelingens nye marinehus.

  Gillelejegruppens Videncenter 1940-1945 har 
Danmarks største samling af tyske effekter fra  
2. Verdenskrig.

  Nakkehoved Fyr med Fyrhistorisk Museum 
ligger smukt ved strandkanten få kilometer 
øst for Gilleleje Havn. (Foto: Steen Bülow Møller)

   Åben storjolle på museet i Skibshallerne.

   Nordsjællandsk smakkejolle udstillet i 
Skibshallerne.

  Museumsejer Henrik Mortensen ved 
Gillelejegruppens stolthed. En Messerschmitt 
Bf 110 designet af Willy Messerschmitt i 1937. 
Flyet deltog blandt andet i Slaget om England 
fra den 11. juli til den 31. oktober 1940.

    Strandredningsudstyr rigget til på museet i 
Skibshallerne.

TEMA



GÅ STØTTEN HJEM
S T Ø T  D E  D A N S K E  V E T E R A N E R  G E N N E M  G A R D E R M A R C H 



SØNDAG	D.	25.	SEPTEMBER	KL.	0800	GÅR	SOLDATER	OG	CIVILE	
FRA	HELE	LANDET	GARDERMARCH	PÅ	8,	17	ELLER	30	KM	MED	

AFGANG	FRA	GARDERKASERNEN	I	HØVELTE.		
MARCHEN	STØTTER	VETERANINDSATSEN,		

OG	DU	KAN	OGSÅ	NÅ	AT	VÆRE	MED!		
TILMELDING	KOSTER	130	KR.	PR.	DELTAGER	VIA	

WWW.GARDERMARCH.DK	 G A R D E R M A R C H 	



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

AFDELINGERNE

Stævnet blev afviklet i strålende 
solskin, og omfattede blandt 
andet Spitfire flyveopvisning 
og besøg på befæstningens sto-
re Kanon. Samværet med kol-
legaerne fra Norge og Sverige 
forgik på fortrinlig kammerat-
lig vis. Alt i alt en mindeværdig 
weekend, lyder det fra den Kø-
benhavnske vestegn. 

Afviklingen af Store Cykel-
dag søndag 12. juni blev en 
dundrende succes. Aldrig har 
så mange Brøndby borgere 
være inde på Marinegården. 
Interessen var stor, og de 5 fri-
villige gaster havde travlt med 
både at lave kaffe, fremvise og 
fortælle historier for de mange 
gæster. Som tillægspræmie fik 
afdelingen ifølge det oplyste et 
par nye medlemmer. 

Traditionen tro stiller Brøndby 
Marineforening med flere frivil-
lige medhjælpere, når jubilar-
stævnet afvikles den 28. august.

RØNNE
Bornholm Marineforening invi-
terede bemandingen fra Maritim 
Overvågningscenter Bornholm 
til afskedsparty i forbindelse 
med afdelingens sommerfest 
den 29. juli. Maritim Overvåg-
ningscenter Bornholm, i folke-
munde kaldet ”Segen”, nedlæg-
ges den 29. oktober 2016.

-Vi glæder os meget til sam-
arbejdet i det nye distrikt 1, 

der pr. april 2016 også omfat-
ter Bornholm og Grønland, 
siger afdelingssekretær Heinz 
Karlshøj Nielsen. – Med di-
striktsformand Gert Allan 
Larsen i spidsen, arbejder vi 
i øjeblikket på, at en deputa-
tion fra det tidligere distrikt 1/
Storkøbenhavn medio august 
kommer på besøg her på øen 
den 12. til 14. august. 

Seks medlemmer deltog 
den 12. juni i Danske For-
svarsbrødre Bornholms Fug-
leskydning. Skydningen gav 
en medalje til Michael Holm 
Mogensen, medens afdelings-
formand Tommy R. Nielsen 
vandt en flaske rødvin. 

Medlemmerne skal huske 
at tilmelde sig til kammerat-
skabsaften den 2. september.

KONGENS LYNGBY
Kommandør, tidligere midler-
tidig flotilleadmiral, kammer-
herre Lars Rosendahl Christo-
phersen besøgte i maj Kongens 
Lyngby Marineforening, hvor 
han gav et interessant og spæn-
dende foredrag om sin tid som 
Dronningens Jagtkaptajn og 
chef for DANNEBROG.

Den 12. juni stod den på 
Fugleskydning med med-
lemmer og 15 gæster fra af-
delingens venskabsforening 
Flottans Män i Halmstad på 
skydelisten.

ROSKILDE
Som omtalt på tekstsiderne har 
Danmarks Marineforenings 
afdeling nummer 15, Roskil-
de Marineforening, i det sene 
forår 2016 rundet afdelingens 
første 100 års levetid. Jubilæ-
umseventen blev afviklet med 
reception på jubilæumsdagen 
den 18. maj efterfulgt af fest-
middag for medlemmer med 
ledsagere og inviterede gæster 
søndag den 22. maj.

Et af afdelingens faste om-
drejningspunkter er pasning 
og pleje af Dronning Ingrid og 
Kong Frederik IX gravplads. På 
den baggrund lægger bestyrel-
sen ved alle markante begiven-
heder i afdelingen krans på gra-
ven. Således også på 100 års da-
gen, hvor Kristian M. Pedersen 
sammen med flaggast Brian H. 

Svendsen og afdelingsformand 
Keld Christensen startede da-
gen med kranselægningen.

KØBENHAVN
Den 26. maj holdt København 
Marineforening sæsonafslutning 
med deltagelse af 45 medlemmer.

Skyttelavet:
Ultimo maj trak Ole Reese sig 
sejerrigt ud af kampen om tit-
len som fregatkaptajn anno 
2016. Skydningen sluttede med 
frokost og præmieuddeling. 

BRØNDBY
Afdelingsnæstformand Kim 
von Wowern fortæller, at en 
mindre delegation fra Brøndby 
Marineforening var så heldige 
at deltage i Nordisk Orlogs-
stævne i Kristiansand, Norge - 

  Kristian M Pedersen (tv), Brian H. Svendsen og Keld Christensen klar 
til kranselægning på Dronning Ingrid op Kong Frederik IX´s gravsted 
uden for Roskilde Domkirke. 

 DISTRIKT I

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

  Fem af de seks medlemmer fra Bornholm Marineforening der stillede 
op til Danske Forsvarsbrødre Bornholms Fugleskydning er fv. Knud 
Erik Pihl, medaljevinder Michael Holm Mogensen, rødvinsvinder 
Tommy R. Nielsen, Kalle Jeppesen og Ib Marcher. Birger Mogensen 
nåede ikke frem til fotoseancen.
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GILLELEJE
Tiltaget med forlænget åb-
ningstid i marinestuen under 
Gribskov Kommune og Gil-
leleje Turistforenings store ar-
rangement ”Vild med vand” 
den 29. maj blev taget godt 
imod af de mange besøgende. 

Det prestigefyldte travalje ro 
stævne på Slotssøen i Hillerød 
den 4. juni fik travaljeroerne 
fra Gilleleje Marineforening 
som vinder. – Det er et stævne 

med mange deltagere fra om-
rådets marineforeninger og 
private firmaer, oplyser Søren 
Svensen. – Linjeroningen, 
hvor alle både kæmper mod 
alle, blev vundet med bare 0,2 
sekunders forspring af Gil-
leleje Marineforening foran 
arvefjenden ”Det grå guld” fra 
Hundested. Firmakonkurren-
cen blev vundet af HHM Byg.

Travaljerne var stillet til rå-
dighed af Hundested Havn.

FREDERIKSVÆRK
Selv om vejrguderne var i det 
onde lune, fik Frederikssund 
Marineforening underskrevet fire 
medlemsansøgninger til Dan-
marks Marineforening, da afde-
lingen den 1. til 3. juli for første 
gang deltog med hverveudstil-
ling under Jægersprisfesten.

Afdelingskasserer Henrik 
Holmgaard spiller i det lokale 
17-mands humørorkester Ohne 

Lederhosen, der under festen gav 
koncert i et fyldt festivaltelt. - Til 
ære for Frederikssund Marine-
forening, spillede orkestret vores 
slagsang ”Susanne, Birgitte og 
Hanne”.  Således fik vi en rigtig 
god reklame for vores Marine-
forening og en masse opmærk-
somhed. Alt sammen med til at 
vi kan nå vores mål i 2018 med 
100 medlemmer, lyder det fra af-
delingsformand Kurt Terkelsen. 

  Bestyrelsen i Frederikssund Marineforening har shinet Danmarks 
Marineforenings gamle udstillingsmateriale op, så det i dag fremstår top 
tunet og yderst anvendelig til brug på såvel inden- som udendørs 
hvervearrangementer. 

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

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND

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

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
KALUNDBORG
En sommerlukket marinestue 
forhindrer ikke medlemmerne 
i at anduve stuen for at tjekke, 
om alt er vel i afdelingen. Det 
fortæller Ole Flemming Niel-
sen, der også beretter, at den 
medio juni stod på en hyggelig 
sommerfest med ægtefæller og 
ledsagere. Sommerudflugten 

går til Samsø med rundvisning 
af lokal guide.

Skyttelavet:
Vinterhalvåret blev afsluttet 
med Fregatskydning den 30. 
april. Efter skud nummer 212 
kunne Freddie Iversen lade sig 
udnævne tril fregatkaptajn i 
Kalundborg Marineforenings 

Efter den spændende 
konkurrence kunne Eivind 
Brath overtage titlen Fug-

lekonge efter Per Petersen. 
Arrangementet gav også 
anledning til at tildele af-

delings- og distriktskasserer 
Peter Bruun Danmarks Ma-
rineforenings Hæderstegn i 

Sølv tildelt af lokalafdelingen. 
Til Per Groth var det er nyt 
medlemsemblem. 

  Th. Kongens Lyngby Marineforenings nye fuglekonge Eivind Brath. Mod 
venstre er det afdelingsformand Niels Hald, afgående fuglekonge Per 
Petersen og afdelingskasserer Peter Bruun.

  Skytteholdet fra Kongens Lyngby Marineforening, der den 12. juni 
dystede med 15 kollegaer fra Flottans Män Halmstad om 
fuglekongetitlen 2016. 
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AFDELINGERNE

hvem dagen var mere end blot 
en sejltur. 

Skibschef orlogskaptajn Øi-
vind Bach Pedersen fortalte 
avisen at skibet gennem de sid-
ste årtier omtrent hvert andet 
år besøger byen som symbol på 
venskabsbåndet mellem Vor-
dingborg og skibet.

NAKSKOV
Arrangementet omkring be-
søg af Nakskov by og Lolland 
Kommunes adoptionsskib 

patruljefartøjet P 523 NAJA-
DEN og HVF 284 Østersøen`s 
MHV 901 ENØ den 27. til 
29. maj startede på Flådesta-
tion Korsør. 12 kommunal-
politikere, embedsmænd samt 
afdelingsformand- og næst-
formand fra Nakskov Marine-
forening var gæstesejler under 
NAJADEN´s forlægning Kor-
sør – Nakskov. Inden afgang 
fik gruppen en rundvisning på 
fregatten NIELS JUEL. Det 
oplyser Mogens Andreasen. 

VORDINGBORG
Det lokale mediehus Sydsjæl-
lands Tidende samt lokal- og re-
gionaldagbladet dækkede med 
stort opsatte artikler begiven-
heden, da Vordingborg Kom-
munes adoptionsskib Y561 
GUNNAR SEIDENFADEN 
i juni besøgte Vordingborg. 

Vordingborg Marinefor-
ening var en aktiv del af det 
efterfølgende adoptionsarran-
gement. Blandt andet deltog 
afdelingen sammen med Mari-
nehjemmeværns Flotille HVF 
Storstrømmen, politikere og 
embedsmænd fra kommunen 
og kommunens havnefogeder 
i velkomstparaden på kajen da 
skibet lagde til. 

Med om bord var en 8.-klas-
se fra en af kommunes folke-
skoler, der var med som PAX 
fra Flådestation Korsør. Borg-
mester Knud Larsen benyttede 

lejligheden til at lokke eleverne 
til at fortælle forsamlingen, 
hvad de havde oplevet, og om 
skibsturen er værd at sende an-
dre skoleklasser på. Det mente 
eleverne helt bestemt.  - Vi har 
blandt andet lært noget om 
navigation, fortalte en elev, der 
til stor morskab for ham selv 
og klassekammerater kom til 
kort, da borgmesteren spurgte 
nærmere ind til navigations-
delen, skriver Sydsjællands Ti-
dende.

Borgmesteren roste be-
sætningen for GUNNAR 
SEIDENFADENs indsats ved 
oliekatastrofen nær Bogø i 
2001. - At have et olieskib er 
det samme som en brandfor-
sikring: den er rar at have, men 
man håber ikke, der bliver 
brug for den, sammenlignede 
borgmesteren og skålede i 
sodavand med eleverne, for 

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

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND 
OG ØERNE

  To flag og seks flagvagter deltog den 1. juni i flag- og faneborgen på 
kajen i Nakskov ved ankomst af DANNEBROG med HM Dronningen om 
bord. Flag- og faneborgen bestod i øvrigt af 64 flag og faner.  

Skyttelav anno 2016. Lavets 
søndagsskydninger starter igen 
primo september, hvor der 
skydes på banerne under Ka-
lundborghallen i tidsrummet 
fra kl. 10.00 til 12.00.

SLAGELSE
Den 20. maj deltog 40 med-
lemmer i Slagelse Marinefor-
enings årlige event med tilde-
ling af anciennitetsemblemer 
og jubilartegn. Det oplyser 
Steen W. Buchart, der også 
fortæller at tjansen med over-
rækkelsen blev varetaget af af-
delingsformand Jørgen Over-
gaard Hansen, der startede 

med at tildele Nicole Vincen-
tz medlemsemblemet. Her-
efter fik A. Plindstrup Dan-
marks Marineforenings 50 
års medlemsemblem. Werner 
Jensen og Leif G. Oldenburg 
fik 40 års medlemsemblemer. 

For indkaldelse til Søvær-
net var der 60 års jubilartegn 
til Erik Rodam Andersen, 
Flemming Smith Hansen og 
Frans Thomsen. 

Ole Flemming Jensen, 
Palle Haubo Jensen, Jørgen 
Mejlgård og Jens Fredebo fik 
50 års jubilartegn, medens 
Keld Gjerløv fik tildelt 40 års 
jubilartegnet. 

  De 12 emblem og tegnmodtager ved Slagelse Marineforenings årlige 
tildeling er her fv. A. Plindstrup, Palle H. Jensen, Frans Thomsen, 
Jørgen Mejlgård, Ole F. Jensen, Werner Jensen, Flemming S. Hansen, 
Jens Fredebo, Leif G. Oldenburg, Keld Gjerløv og Erik Rodam 
Andersen. Siddende yderst th. Nicole Vincentz. Bagerst midt i billedet 
ses afdelingsformand Jørgen Overgaard Hansen.

26  |  for SØVÆRN og SØFART



  Patruljefartøjet NAJADEN´s 11 mand store besætning linet op på 
kajen under adoptionsbesøget i Nakskov. 

Med Lolland Kommune 
som vært lagde Marineforenin-
gen lokaler til adoptionsmid-
dagen fredag aften. Dagen ef-
ter var der genbesøg på NAJA-
DEN samt arrangeret udflugt 
for de 11 besætningsmedlem-
mer til Slotsø i Nakskov Fjord, 
hvor de besøgte slotsruinen 
Engelsborg med resterne af 
Kong Hans orlogsværft fra 
1510erne. 

Nakskov og Nykøbing Fal-
ster Marineforeninger deltog 
med flag og flagvagter i den 
store faneborg på kajen i Nak-
skov Havn, der den 1. juni 
modtog Kongeskibet DAN-
NEBROG med HM Dron-
ningen om bord. Dronninge-

besøget var tilrettelagt i forbin-
delse med Nakskovs 750 års 
købstadsjubilæum. 

MØEN
Ifølge afdelingsbladet Hav-
nefronten er det nu blevet 
nemmere for dårligt gående 
medlemmer og øvrige gæster 
at besøge det 15 år gamle ma-
rinehus. Ved henvendelse til 
bagvagten, anvises den besø-
gende adgang til marinestuen 
ad en stålrampe i gården bag 
marinehuset.

KØGE
I Køge fejrer lokalafdelingen 
Danmarks Marineforenings 
fødselsdag den 30. april med 

gratis sildebord ad libitum. 
– Sild i mange forskellige ud-
gaver giver altid en god stem-
ning, så det bliver hurtig en 
rigtig hyggelig dag, lyder det 
fra Edle Sørensen.

Afdelingen deltog den 15. 
juni i Valdemarsdag arrange-
mentet i Køge Kirke med ef-
terfølgende sammenkomst på 
Køge Rådhus.

Den 19. juni mødte med-
lemmer og ledsagere op på 
Stege Havn for at gå om bord 
i Veteranfærgen ”Møn”, der nu 
sejler som udflugtsbåd. Under 
sejlturen fik deltagerne fortalt 
historien om skibet, der blev 
bygget på Nakskov Skibsværft 
i 1923 for sejlads mellem Sjæl-

land og Møn. Efter åbningen 
af Dronning Alexandrines 
Bro den 30. maj 1943 sejlede 
”Møn” frem til 2000 mellem 
Kalvehave og Lindholm.

En Venneforening reddede 
efterfølgende sammen med 
Skibsbevaringsforeningen og 
en række lokale sponsorer og 
fonde skibet fra ophugning. 

Under den tre timer lange 
sejlads fik passagerne en orien-
tering om de lokaliteter, skibet 
sejlede forbi. Efter den søgåen-
de oplevelse sluttede udflugten 
med et besøg på Pedersværft, 
hvor et af afdelingens medlem-
mer fortalte om værftet og der-
efter inviterede på besøg i hans 
sommerhus. 

Overhovmester Ole Henry Julsrud
Slejpnervænget 8 • 5610 Assens
Tlf.: 64 71 22 70 • E-mail: julsrud@mail.tele.dk
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, Assens, Kerteminde, 
Marstal, Ærøskøbing, Faaborg, Langeland, Middelfart

DISTRIKT VII

FYN
mindesmærket på Rudkøbing 
Havn for omkomne søfolk un-
der 2. Verdenskrig. Sømands-
foreningens formand Ole 
Godtfredsen lagde kransen. 
Efter højtideligheden blev del-
tagerne inviteret på et trakte-
ment på den lokale restaurant 
Neptun.

MIDDELFART
Maj og juni var et par travle 
måneder for medlemmer og 
bestyrelsen i Middelfart Ma-
rineforening. Flemming Wor-
søe, Svend Erik Vittrup og 
Niels Henrik Jensen var blandt 
de mere end 120 personer, der 
den 4. maj i forbindelse med 
befrielsesdagen deltog i cere-
monien i Mindelunden for 
faldne britiske flyvere. Efter 

højtideligheden var der sam-
menkomst i marinestuen.

Pinsesøndag stillede 20 
medlemmer og ledsagere op 
ved marinehuset for at se pin-
sesolen danse. 

Antallet af deltagere var også 
20, da afdelingen arrangerede 
pistolskydning på banen ved 
Søbadet den 19. maj. Carl Vit-
trups resultatliste viser, at Orla 
Jensen med 213 point blev 
vinder, to point foran nummer 
to Alex Hyldal. Tredjepladsen 
gik til Jan Højte.

14 medlemmer deltog den 
1. juni i indvielsen af Minde-
parken i Thyborøn. Se artikel 
og fotokollage på tekstsiderne.

Alex Hyldal udgjorde den 
musikalske baggrund for sang-
teksterne ved såvel kammerat-

LANGELAND
Rudkøbing Sømandsforening, 
Langeland Marineforening 
samt HVF 244 Svendborg 
med MHV 810 LUNA deltog 
den 5. maj i mindehøjtidelig-
heden med kranselægning ved 

  Medlemmer og ledsagere fra Køge Marineforening brugte den 19. juni 
veteranfærgen ”Møn” som søgående base ved afdelingens sommerudflugt.

  Langeland Marineforening 
deltog den 5. maj i minde-
arrangementet for omkomne 
søfolk under 2. Verdenskrig.
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AFDELINGERNE

skabsaftenen den 7. juni som 
ved grillaftenen med ledsagere 
den 17. juni. Omdrejnings-
punktet ved kammeratskabs-
aftenen var en fotofremvisning 
af afdelingens tur til Thyborøn 
efterfulgt af Kaj Vogt´s fortæl-
ling om hans indsats som lokal 
turguide for Middelfart Kom-
mune. 

I september indeholder af-
delingsprogrammet sejltur på 
Lillebælt den 6. samt udflugt i 
egen bil den 18.

NYBORG
Ifølge Jess Sørensen viste vejr-
guderne sig fra den bedste 
side, da Nyborg Marinefor-
ening den 9. maj indviede af-
delingens ny renoverede plads 
med flagbastionen.  Albani-
fonden, som har sponseret for-
nyelse af flagbastionen, var re-
præsenteret ved fondsdirektør 
Paul Nissen. Efter velkomst af 
afdelingsformand Kurt Verner 
fik Paul Nissen æren af at være 
flagkommandør, da afdelin-
gens nye flag skulle sættes. 

Blandt gæsterne var også 
borgmester Kenneth Muhs. 
Han fremhævede i sin tale det 
gode sammenarbejde mellem 
Nyborg Kommune og Nyborg 
Marineforening. – Det har 
stor betydning, at havneområ-
det tegner et godt billede ud-
adtil både for beboerne og til-
rejsende, lød det blandt andet 
fra Kenneth Muhs. 

Arrangementet bød også på 
afsløring af en model af fiskeri-
inspektionsskibet ”Havmågen”. 

Modellen er doneret af skibs-
mæglerfirmaet Thomas Wang. 
Firmaets repræsentant Søren 
Weiss fik som den første overrakt 
en specialfremstillet pjece, der 
fortæller historien bag skibet.

Afdelingens medlemsblad 
fik, i forbindelse med bladets 
25 års jubilæum, rosende ord 
med på vejen af Kurt Verner. 
Han understregede den store 
betydning bladet har for af-
delingens medlemmer og som 
ansigt udadtil, samt det gode 
samarbejde der er med bladets 
annoncører, der bidrager væ-
sentligt til bladets økonomi. 

Inden gæsterne gik til forplej-
ningen, var der til stor fryd for 
de fremmødte underholdning 
af afdelingens sangkor. 

ASSENS
Assens Kommunes adoptionsskib 
patruljefartøjet P 524 NYMFEN 
aflagde i dagene 20. til 22. maj be-

søg i Assens. Personel fra kommu-
nen og mandskab fra Assens Mari-
neforening havde i fælleskab tilret-
telagt et indholdsrigt program for 
besætning og borgerne i byen. 

Ved ankomsten til det store 
havnebassin blev NYMFEN 
modtaget med parade opstillet af 
Assens Marineforening. Herefter 
gik det slag i slag med middag ar-
rangeret af kommunen, flagsæt-
ning med morgensang på NYM-
FEN, rundvisning og sejlads med 
skibets gummibåd, uddeling af 
Assens Kommunes Willemoes-
pris, reception på Rådhuset, mid-
dag i marinestuen, museale besøg 
i byen samt Åbent Skib. 

Som kolorit på de mange 
events var der under prisudde-
lingen underholdning ved As-
sens Musikskole medens Assens 
Marineforenings velsyngende 

  Patruljefartøjet P 524 NYMFEN 
anduver den 20. maj 2016 det 
store havnebassin i Assens.

   Der synges til gedigen guitarmusik fra Alex Hyldal ved juni 
grillearrangementet i Middelfart for medlemmer og ledsagere.

  Flagparaden fra Assens Marineforening står klar til at modtage Assens 
Kommunes adoptionsskib NYMFEN.
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  Fondsdirektør for Albanifonden Paul Nissen (Hvid jakke) fik tjansen som 
flagkommandør, da flaggasterne fra Nyborg Marineforening den 9. maj 
2016 indviede afdelingens nye flagbastion. 

  Medlemmer fra Nyborg Marineforening stillede med en talstærk 
parade ved flagbastion indvielsen i maj.



KOLDING
Med kun godt 50 serverings-
klare pladser i marinestuen, 
måtte bestyrelsen i Kolding 
Marineforening forlægge re-
ceptionsfesten små 30 meter 
mod øst til naboen restaurant 
Marinaen, da den lørdag den 
18. juni stod på 100 års jubi-
læumsreception. Receptionen 
var finalen på afdelingens 100 
års event, der hen over maj og 
juni fyldte godt op i bybilledet 
i den gamle grænseby. 

Ud over en smuk og veldispo-
neret jubilæumsskrift er de 100 
år blevet markeret i flere butik-
ker i gågaden med udstilling af 
13 modelskibe udført af afdelin-
gens egen modelbygger Mogens 
Jacobsen. I forbindelse med 
udstillingen var der i udstil-
lingsperioden oprettet en pub-

likumskonkurrence. Læs mere 
om jubilæet på tekstsiderne.

ESBJERG
Rederiet DFDS donerede, og 
Skibsproviantvirksomheden 
Lysholdt transporterede de nye 
stole, der nu pynter op i mari-
nehuset. 

Udflugten til Himmelbjerget 
og Vestermølle trak næsten fuld 
bus. Det blev ifølge John Kou-
dal en god tur, der blandt andet 
bød på sejlads til Ry og besøg 
på Vestermølle Museum. 

Efter sommerferien starter 
lang lørdag igen den 3. septem-
ber. Den 17ende i samme må-
ned er der planlagt udflugt til 
Søndervig, Hvide Sande og Sta-
uning Whisky Destilleri. Turen 
er kun for medlemmer, og der er 
begrænset deltagerantal.

  Medlemmer og ledsager fra Esbjerg Marineforening har været på 
turistsejlads på søerne ved Himmelbjerget og Ry i det midtjyske sø højland.

shantykor underholdt på kajen 
ved Åben Hus arrangementet.

MARSTAL
Ved Marstal Marineforenings 
stiftelsesfest den 24. april blev 

tidligere bestyrelsesmedlem 
Jørn Petersen udnævnt til 
Æresmedlem af lokalafdelin-
gen. Baggrunden for udnæv-
nelsen er Jørn Petersen store 
indsats i afdelingen gennem 27 
år. Ifølge afdelingskasserer Lars 
Juul er den nye Æresmedlem  
en af de navnkundige mar-
stalskippere, der altid er god 
for en historie.  

SVENDBORG
Svendborg Marineforening 
er formodentlig den eneste af 
Danmarks Marineforening 76 
afdelinger, der har tre gene-
rationer som aktive medlem-
mer. Den ret så enestående 
historie blev virkelighed, da 
Henriette Elisa Nadolny den 
18. juni 2016 modtog Mari-

neforeningens medlemsem-
blem af afdelingsnæstformand 
Bjarne Jensen. Henriette Elisa 
Nadolny er medlem af HVF 
244 Svendborg. De fire aktive 
familiemedlemmer er ud over 
Henriette bedsteforældrene 
Edith og Fritz Nadolny og far 

Karl-Johann Nadolny.   
Den 23. juni deltog 70 

medlemmer og ledsagere i Sct. 
Hansfesten i marinehuset. Fe-
sten bød på tre retters menu, 
underholdning ved husorke-
stret ”Dittes Venner” samt 
dans og Sct. Hansbål. 

  Jørn Petersen (tv) blev  
den 24. april 2016 udnævnt til 
Æresmedlem i Marstal 
Marineforening. Th. afdelings-
formand Ole Stryn Olsen. 

  Tre af den fire mands store aktive familiegruppe i Svendborg 
Marineforening. Fv. Fritz Nadolny, Henriette Elisa Nadolny og   
Karl-Johann Nadolny.

Per Dichmann Hansen,
Mågen 9, 6270 Tønder 
Tlf.: 74 72 40 43 • Mobil: 22 48 88 43 
E-mail: per.dichmann@gmail.com
Esbjerg, Fanø, Ribe, Tønder, Padborg/Gråsten, 
Sønderborg, Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Vejle
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  Bent Holst Hansen (th.) blev ved skyttesæsonafslutningen udnævnt til 
Æresmedlem i Esbjerg Marineforenings Skyttelav. Tv. Skyttelavsformand 
Johan Stær.
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Ultimo juni fik bestyrelsen den 
gode nyhed, at Esbjerg Havn, der 
ejer grunden, hvor marinehuset 
er placeret, nu er indstillet på at 
tilbyde Esbjerg Marineforening 
uopsigelighed på grunden frem 
til 1. februar 2030.

Skyttelavet:
Tidligere formand for Esbjerg 
Marineforenings Skyttelav 
Bent Holst Hansen blev under 
afslutningsfesten for vinder-
skydningen udnævnt til Æres-
medlem i lavet. Det oplyser 
Hans Novrup. Blandt et af de 
mange positive årsager til at 
Bent Holst Hansen blev ud-
nævnt, fremhævde lavsbestyrel-
sen i sin indstilling, - at han er 
en person, som er indbegrebet 
af en ildsjæl, nemlig en person 
som yder, uden at der skal være 
noget noget-for-noget. 

Årets klubmestre og medal-
jetager blev i 15 m salonskyd-
ning: Guld Svend Aage R. 
Sørensen, sølv Hans Novrup, 
bronze Preben Johnny Mad-
sen, 10 m luft: Guld Knud 
Erik Høgh, sølv Poul Erik 
Mortensen, bronze Svend 
Aage Lønborg. Årets klubme-
ster i handicapskydning blev 
Kjeld Jespersen.

FANØ
Medlemmer fra Fanø Marine-
forening deltog sammen med 
mange af kommunens virk-
somheder, foreninger og pri-
vatpersoner i den årlige event 
”ren-ø-dag” på Fanø. Som an-
dre steder i landet er Fanø også 
ramt af henkastet og opskyllet 
affald, der forurener naturen 
og især strandende. Indsatsen 
belønnes med forplejning og 
underholdning, når opsamlin-
gen er afsluttet.

Sammen med foreningen 
Fanø i Atlantvolden lagde 
medlemmer fra afdelingen 
den 4. maj krans ved mindes-
mærket på Vestre Kirkegård 
for omkomne søfolk fra Fanø 
under 2. Verdenskrig. Hans 
Novtrup fortæller, at der alene 
fra Nordby, var 23 søfolk, der 

mistede livet under den seks år 
lange krig. 

Afdelingens udflugt gik i år 
til Sea War Museum Jutland og 
Mindeparken for Jyllandsslaget 
1916 i Thyborøn. Under besø-
get lagde afdelingsformand Jens 
Martin Christiansen en buket 
ved et af de 26 mindesøjler.

FREDERICIA
Sammen med Fredericia Sø-
mænd & Fiskeriforening samt 
Sømændenes Selskabelige For-
ening lagde medlemmer fra 
Fredericia Marineforening den 
4. maj krans ved minebøssen. 
Det fortæller afdelingsfor-
mand Bent Telander, der også 
oplyser at afdelingen stillede 
med tre mand ved indvielsen 

af Mindeparken for Jyllands-
slaget 1916 i Thyborøn.

Afdelingen lavede med-
lemshvervekampagne under 

Hjemmeværnets stort anlagte 
Landsøvelse i Fredericia den 3. 
til 5. juni. Det skete gennem et 
annonceret åben hus weekend 
arrangement i Marinestuen. 
– Vi havde nok håbet på, et 
lidt større fremmøde lørdag, 
siger Bent Telander, - men til 
gengæld kom der lidt royal 
over søndagen. Da fik vi besøg 
af besætningsmedlemmer fra 
DANNEBROG.

Forsommeren er ud over ar-
rangementer brugt til en min-
dre renovering af Marinehuset. 

Medio juni arrangerede afde-
lingssekretær Kenn Jørgensen 
blid øl test. Eventen blev brugt 
som research for om medlem-
merne ville betale, hvis de lidt 
specielle øl bliver en del af bar-
sortimentet.   

Fredericia by og kommune 
fejrer hvert år udfaldet fra Fre-
dericia den 6. juli 1849. Her 
optræder byens piger i rødt og 
hvidt. Denne skik fik bestyrel-
sen også indført som en del af 
Fredericia Marineforenings tra-
ditionsrige 6. juli frokost udga-
ve 2016, hvor alle marinestuens 
45 pladser i øvrigt var besat. 

Bestyrelsen har nedsat et 
pudselav. Interesserede med-
lemmer kan tilmelde sig ved 
hovmesteren. 

Medlemmerne er inviteret til 
fregatskydning i Kolding Mari-
neforening den 17. september 
og fugleskydning hos de lokale 
Forsvarsbrødre og Garderfor-
ening den 24. september. 

  Afdelingsformand Jens Martin Christiansen Fanø Marineforening lægger 
blomster ved mindesøjle nummer 26 i Mindeparken for Jyllandslaget 
1916 i Thyborøn. 

  Øl testen i juni danner baggrund for Fredericia Marineforenings 
bestyrelses valg af det kommende sortiment i marinestuen. 

  Afdelingsformand Jens Martin Christiansen (tv) og afdelingssekretær 
Hans Novrup Fanø Marineforening under højtideligheden den 4. maj 
2016 på Fanø Vestre Kirkegård.  
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VIBORG
Viborg Marineforenings mæ-
cen entreprenøren, skibere-
deren og koncernformanden 
Finn Bach rundede torsdag 
den 28. april 2016 de 70 år. 
Under fødselsdagsreceptionen 
med ca. 1.000 gæster på plads 
i Tinghallen tildelte Viborg 
Marineforenings tidligere for-
mand nuværende landsbe-
styrelsesmedlem Vagn Chri-
stensen, Finn Bach Danmarks 
Marineforenings Fortjensttegn 
med diplom. Til ophæng på 

koncernkontoret fik fødselaren 
overrakt Marineforeningens 
Våbenskjold. Vagn Christen-
sen lagde i sin begrundelses-
tale ikke skjul på, at havde det 
ikke været for Finn Bach, var 
det svært at forestille sig, hvor 
Viborg Marineforening havde 
været i dag.   

Medlemmerne og Viborg 

Marineforenings Venner slut-
tede først halvår sæson 2016 af 
med grillfest den 11. juni. Lars 
Teibøl oplyser, at det blev en 
hyggelig aften med fortælling 
af mange anekdoter. 

A fde l ing snæs t f o rmand 
Martin Schmidtke har arran-
geret sensommerudflugt den 
11. september. Turen går til 
Hanstholm med besøg på fæst-
ningsværket fra 2. Verdenskrig 
afsluttende med frokost hos 
kollegaerne i Hanstholm Ma-
rineforening.

RANDERS
Sangaftenen den 12. april havde 
40 deltagere, oplyser Flemming 
Nielsen, der også fortæller at 
Erik Christiansen blev ny fre-
gatkaptajn ved fregatskydnin-
gen den 22. maj. 

På vegne af bestyrelsen slår 
han samtidig et slag for, at 
flere af medlemskollegaerne i 
Randers Marineforening, dels 
tilmelder sig som messegaster 
ved afdelingens lørdags ar-
rangementer, og dels bruger 
lørdag formiddag til at aflægge 
marinestuen et besøg og del-
tage i lørdagsfrokosten til kr. 
35. Det nuværende fremmøde 
med fire til fem deltagere er 
ikke nok til at holde aktivi-
teten i gang. – Kommer der 
ikke flere i efteråret, må vi nok 
erkende, at det ikke er noget, 
medlemmerne har lyst til, ly-

der det fra Flemming Nielsen.  
Går det dårligt med til-

strømningen lørdage er der 
mere run på tilslutningen til 
afdelingens tirsdags arrange-
menter. Her deltager som regel 
mellem 20 og 30 personer.

EBELTOFT
- Et af de bedste foredrag vi 
har haft i afdelingen. Så mar-
kant udtrykker Peter Brøgger 
indsatsen fra Wiera Malamá 
Jensen kaldet ”Mama Doc” 
ved sæsonens sidste kammerat-
skabsaftenen. 

Sammen med faner fra Va-
abenbrødreforeningen for 
Ebeltoft og Omegn samt Dan-
marks Veteraner Djursland 
stillede Ebeltoft Marinefor-
ening med flag og gaster, da de 
tre foreninger den 5. maj lagde 
krans ved mindestenen for be-
frielsen, der i sin tid blev rejst 
af Ebeltoft Marineforening. 
Højtidelighed sluttede med en 
forfriskning i marinestuen.

Afdelingen deltog som sæd-
vanligt i Søværnets Dag, der på 
datoen for slaget ved Helgo-
land den 9. maj 1864 fejres i 
Ebeltoft og på fregatøen ved 
fregatten JYLLAND.  Efter 
den afsluttende officielle skaf-
ning om bord på fregatten 
mødtes flere af afdelingens 
medlemmer samt repræsentan-
ter fra Grenaa Marineforening, 
Vaabenbrødreforeningen, Bor-

  Distriktsformand Vagn Christensen overvækker Finn Bach Danmarks 
Marineforenings Fortjensttegn. 

  Danmarks Marineforenings 
Fortjensttegn kan tildeles ikke 
medlemmer af Danmarks 
Marineforening. 

  Ebeltoft Marineforening, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og 
Omegn samt Danmarks Veteraner Djursland markerede den 5. maj 
årsdagen for Danmarks befrielsen ved mindestenen på havnen i Ebeltoft.

Vagn Christensen
Ahornvej 6 A • 8800 Viborg
Mobil: 23 23 84 05
Århus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg, 
Horsens, Samsø, Skanderborg

DISTRIKT X
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  Almindelig hygge i marinestuen 
under Viborg Marineforenings 
grillfest i juni. 
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gerligt Fugleskydningsselskab 
og redaktører for nærværende 
tidsskrift til hyggeligt samvær 
og efterslukning i marinestuen.    

Den 19. maj deltog 40 med-
lemmer i den årlige skaffer-
fest. En planlagt fællesudflugt 
sidst i maj sammen med alle 
soldater- og orlogsforeninger 
på Djursland måtte aflyses på 
grund af for få tilmeldinger.  

Afdelingen var talstærkt 
repræsenteret ved den store 
indvielsesfest den 1. juni for 
Mindeparken i Thyborøn for 
Jyllandsslaget 1916.

Den 13. august arrangerer 
Ebeltoft Marineforening koncert 
med Prinsens Musikkorps. Kl. 
11.00 spiller orkestret på Torvet 
i Ebeltoft, medens de om efter-
middagen giver koncert på fre-
gatøen ved fregatten JYLLAND.

Skyttelavet:
Efter en travl sæson var der den 
19. maj tid til at afholde for-
eningsmesterskaber i skydning. 
Peter Brøgger er lidt bekymret 
over den generelle opbakning 
blandt skytterne på nuvæ-
rende. En massiv e-mail kam-
pagne til 61 medlemmer gav 
kun én tilmelding. Derudover 
var der flere af de faste skytter, 
der glimrede ved deres fravær. 
– Særligt bekymrende er det, at 
der er flere medlemmer, der har 
rifler opbevaret i foreningens 

våbenboks, men som vi aldrig 
- eller kun yderst sjældent – ser 
på skydebanen. I alt deltog kun 
14 skytter ved mesterskaberne. 
Til gengæld fik de alle en rigtig 
god eftermiddag, hvor hyggen 
trives og snakken gik livligt, si-
ger Peter Brøgger.

Foreningsmester i åben klas-
se blev Jørn Mortensen med 
200/11x. Jørn Mortensen fik 
også erindringsbægeret. For-
eningsmester i lukket klasse 
blev Jørgen Brøgger ved Jørn 
Mortensen med 99/3x. Erin-
dringsbæger til Bent Olsen. 
Foreningsmester i bedste re-
sultat i forhold til bedste gen-
nemsnit blev Pia Skarritsø. 
Her var det også Bent Olsen, 
der fik erindringsbægeret. 

Mesterskabsstævnet blev 
også brugt til uddeling af en 
række pokaler for den for-
gange års skydninger. Listen 
viser tydeligt, at skyttelavet i 
Ebeltoft Marineforening har 
en håndfuld skytter, der ligger 
lidt over kollegaernes niveau, 
og dermed sætter sig på flere 
pokaler og præmier. Navne der 
går igen er Jørn Mortensen, 
Steen Zacho, Gert Agger, Carl 
Erik Schmidt, Tommy Sch-
midt og Erik Lyager. 

Årets første sommerskydning 
blev traditionen tro afviklet 
som makkerskydning. Vinder 
blev Pia Skarritsø/Erik Lyager. 

GRENAA
Medlemmer fra Grenaa Ma-
rineforening havde et omfat-
tende forårsprogram. Efter 
sendemandsmødet i Korsør 
var afdelingen først repræsen-
teret med flag og flagmand-
skab under den store parade 
den 4. maj på Baunehøj i 
Grenaa og efterfølgende ved 
flådens dag den 9. maj i Ebel-
toft. Afdelingen stillede også 
talstærkt op til indvielsen af 
Mindeparken i Thyborøn.

Som kollegaerne i Ebeltoft 
blev Grenaa Marineforening 
også ramt af udflugtsaflysnin-
gen sidst i maj.

Den 11. juni gæstede Aar-
hus Marineforening Grenaa 
med frokost i marinestuen.  
Valdemarsdag mødte afde-
lingen med flag og gaster 
for at deltage i fane- og 
flagborgen ved Norddjurs 
Kommunes arrangement i 
landsbyen Rosmus. 

Musikeren Kristian Dani-
elsen underholdt ved grillfe-
sten den 18. juni. 

Den 25. juni anduvede 
HVF 124 Aarhus MHV 908 
BRIGADEN med marine-
hjemmeværnskaptajnløjtnant 
Allan Smith som chef Grenaa 
Havn og Grenaa Marinefor-
ening. Efter morgenskafning 
forlagde skibet med 10 mand 
fra Grenaa Marineforening 

om bord til Ebeltoft. 
Ifølge afdelingssekretær 

Søren Holck er afdelingen 
i god gænge med stigende 
medlemstal.

Skyttelavet:
Afslutningen på vinterskyd-
ningen blev den 21. maj 
markeret med en vinter-
skydningsfest og pokalover-
rækkelse. Bedste Grenaas-
kytte sæson 2015/2015 er 
Leo Johansen med Bjarne 
Laursen på andenpladsen 
og Per Schultz Petersen som 
nummer tre.  

AARHUS
Marinekoret i Aarhus Ma-
rineforening er på jagt efter 
flere sangere. I afdelingsbla-
det Briefing opfordrer Erik 
Pedersen medlemmerne af 
Marineforening til at møde 
op til korets første øve aften 
efter sommerferien tirsdag 
den 30. august. Træningen af 
sangmusklerne foregår i ma-
rinestuen mellem kl. 19.00 
og 21.00. – Vi er organiseret 
med egen bestyrelsen og di-
rigent og med naturlig til-
knytning til Aarhus Marine-
forening. Et medlemskab af 
koret fordrer da også, jævnfør 
korets vedtægter, medlemskab 
af marineforeningen, fortæller 
Erik Pedersen. 

HANSTHOLM/THISTED
Kaj Baun og Orla Mølholt re-
præsenterede Hanstholm/Thi-
sted Marineforening ved 75 
års jubilæumsreceptionen for 
Skive Marineforening sidste 
weekend i maj.

Den 11. juni deltog 50 
medlemmer og ledsagere i 
fregat- og korvetskydnin-
gen. De 39 fregatskytter fik 
Bjarne Marinus Pedersen 
som fregatkaptajn, medens 
Hanne Vestergård Nielsen 

blev kaptajn for de 11 kor-
vetskytter. Som kompetente 
banekommandører stillede 
skyttelavet med Ivan Søren-
sen og Michael Wadmann.

Skyttelavet:
Skytterne i Hanstholm 
Marineforenings skyttelav 
sluttede den 18. maj sæson 
2015/2016 med præmie-
skydning. Vanen tro var det 
et godt arrangement med 
fine skytteresultater og gode 
præmier. – Nu ser vi frem 
til at komme i gang igen til 
efteråret, lyder det fra Orla 
Mølholt.

THYBORØN
Thyborøn Marineforening var 
med hele vejen rundt, da Min-
deparken for Jyllandsslaget 
1916 blev indviet den 1. juni.  
Bestyrelsen havde lovet nær-
værende tidsskrift redaktør, at 
håndtere forplejningsdelen for 
de rundt 200 medlemskolle-
gaer fra hele landet, der deltog 
i eventen. Præcis kl. 11.30 an-
duvede to busser og en række 
privatbiler Thyborøn Fritids-
center, hvor der var dækket 
op med et særdeles overdådigt 
fiskebord. 

Efter indvielsesseancen fik 
mange af de tilrejsende gæster 

Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg • 7870 Roslev
Tlf. (privat): 97 57 46 16 • Mobil (job): 40 15 58 93
E-mail: pertoftum@live.dk
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande, 
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, Thyborøn, Struer
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en lille forfriskning i Marine-
stuen inden returrejsen til så 
fjerne destinationer som Øst-
sjælland, Vestsjælland, Djurs-
land, Vendsyssel, Sønderjyl-
land, Fyn og Samsø. 

Landsformand Jens Ole Løje 
Jensen var på landsledelsens 
vegne imponeret over indsatsen 
fra Thyborøn Marineforening. 
Efter hjemkomsten sendte han 
efterfølgende mail til Thybo-
røn: Kære Bent. På vegne af 
Danmarks Marineforening vil 
jeg gerne rette en meget stor tak 
til dig, din bestyrelse og medlem-
mer af Thyborøn Marineforening 
plus de søde damer, for det store 
arbejde I gjorde for de godt 200 
marineforeningskammerater fra 
hele landet den 1. juni. Det var 
en fortræffelig forplejning, alle ti-
ders fiskebord I havde sat frem for 
os, stor tak for det, og stor tak for 
den store venlighed og gæstfrihed 
I viste os alle. God sommer til Jer 
alle i Thyborøn.

Også her fra redaktionen skal 
der lyde en uforbeholden tak til 
kollegaerne i Thyborøn. Uden 
deres indsats med forplejningen 
og lokaleforhold havde det væ-
ret umulig at samle og servicere 
så mange medlemmer til alles 
store tilfredshed. (Se tekst og 
fotokollage fra arrangementet 
på midtersiderne.)

SKIVE
Som skrevet på tekstsiderne 
afholdt Skive Marineforening 
lørdag den 28. maj 2016 75 
års reception. Receptionen 
blev afviklet i et til lejligheden 
opstillet telt ved siden af ma-

rinehuset. I sin velkomsttale 
gennemgik afdelingsformand 
Henriette Lundberg afdelin-
gens historik fra juni 1941, 
hvor havnefoged Johannes 
Toft og restauratør Ove Gam-
borg tog initiativ til et oriente-
rende møde, der få uger senere 
resulterede i stiftelsen af Skive 
Marineforening. – Dengang 
for så længe siden, var det en 
hård fødsel for vores gamle 
forening. Og læser man den 
gamle skibsjournal, står der 
skrevet, at de havde en del 
vanskeligheder ved at arran-
gere ting på grund af krigen. 

Men ikke desto mindre holder 
de sammen, og afdelingen får 
deres første stue i det gamle 
postværelse i Håndværkerfor-
eningen i 1947, hvor det blev 
indviet af daværende borgme-
ster Wolhardt Madsen, sagde 
hun blandt andet.  Henriette 
Lundberg slog også fast, - at 
Skive Marineforening er en 
sund forening med Skyttelav 
og en venneforening, og at 
afdelingen formår at ligge ri-
meligt stabilt med hensyn til 
medlemstallet. 

Receptionen startede med 
flaghejsning, kanonsalut og 
koncert ved Søværnets Tambur-
korps. Tamburkorpsets chef, se-
niorsergent Anders Rasmussen 
sluttede Søværnets del at festen 
af med at give en retvisende for-
klaring om korpsets dagligdag 
og gode forbindelse og sam-
arbejde med de 76 afdelinger 
i Danmarks Marineforening. 
– I dag er vi i Skive, onsdag i 
Thyborøn og om tre uger er det 
Kolding, der skal nyde godt af 
vor indsats, lød det blandet an-
det fra Anders Rasmussen.

STRUER
Struer Marineforenings første 
medlemsmøde løb af stablen 
den 13. juni 2016. Den ny-
stiftede afdeling har gennem 
et af medlemmerne Carsten 
Trans indgået en brugsaftale 
med Struer Fiskeriforening 
om anvendelse af Fiskerifor-
eningens lokaler som ad hoc 
marinestue.  20 medlemmer 
deltog i det først møde, hvor 
hovedagendaen var tildeling af 
medlemsemblemer.

Distriktsformand Per Toft-
lund Larsen foretog uddelin-
gen, inden dette tidsskrifts 
redaktør Leif Mortensen gav 
en uddybende orientering om 
Danmarks Marineforenings hi-
storie og daglige gøren og laden.

Den markante medlemstil-
strømning til Marineforenin-
gen i den vestjyske Limfjords 
by forsætter. Afdelingsformand 
Therkel Ladegaard oplyste i sin 
velkomsttale, at afdelingen si-
den etableringen den 27. april 
2016 har rundet 27 medlem-
mer. – Men vi stopper ikke 
her. Bestyrelsens mål er, at vi 
skal runde 50 medlemmer in-
den årsskiftet 2016/2017, lød 
det fra formanden. 

Bestyrelsen har allerede vist 
flaget ved arrangementerne 
i distriktet samt i forhold til 
Struer Kommune. Første fag-
lige tiltag bliver en foredrags-
aften med journalist og 1. Ver-
denskrig kender Knud Jakob-
sen. Arrangementet er planlagt 
til den 7. september. Med de 
mange medlemmer på skaft 
flyttes foredraget formodent-
ligt fra marinestuen op til HVF 
122 Thyborøns lokaler i Struer.

MORSØ
Kristina Vads friskbagte pande-
kager og Hans Jørgen Steffen-
sens de lux pølseret skabte den 
10. maj den optimale baggrund 
for bestyrelsesmødet med efter-
følgende pudsearbejde i mari-
nestuen. Ifølge afdelingsfor-
mand Lejf Pedersen havde be-
styrelsen og de otte pudsegaster 
en god og hyggelig aften.

  De mange gæster fylder godt op i teltet under receptionen i Skive 
Marineforening. 

  Søværnets Tamburkorps gjorde vanen tro en jætteindsats for at skabe en 
god musikalsk stemning ved Skive Marineforenings 75 års reception i maj. 

  Salen i Thyborøn Fritidscenter dannede den perfekte ramme for 
forplejningen af de 200 medlemmer fra Danmarks Marineforening, der 
den 1. juni deltog i indvielsen af Mindeparken for Jyllandsslaget.  

for SØVÆRN og SØFART  |  33



Morsø Marineforening mødte 
med fem mand ved åbningen af 
Mindeparken for Jyllandsslaget, 
der blev officielt indviet i Thybo-
røn den 1. juni 2016.

Danmarks Samfundet har do-
neret et nyt flag til afdelingen. – 

Flag og faner blev overdraget de 
respektive foreninger på Gam-
mel Torv i Aalborg, fortæller Lejf 
Pedersen. – Herefter marche-
rede alle med Aalborg Garden i 
spidsen og Trommekorpset som 
bagtrop en lille tur rundt i byen. 

Efterfølgende var der flaggudstje-
neste i Budolfi Kirke ved dom-
provst Niels Christian Kobbelga-
ard. Efter gudtjeneset serverede 
kirken en forfriskning i krypten 
under kirken. Det var en god og 
højtidelig oplevelse.

20 medlemmer og ledsagere 
fra Morsø Marineforening samt 
seks medlemmer og ledsagere fra 
venskabsafdelingen Fanø Mari-
neforening afholdt den 18. juni 
grillaften i gården ved Marine-
huset i Nykøbing Mors. 

HJØRRING
Den 27. april rundede Michael 
Jørgensen 90 år. Afdelingsfor-
mand Henning Pedersen samt 
afdelingens ældste medlem 
93årige Torkild Blach besøgte 
fødselaren på dagen.

Michael Jørgensen var pri-
mus motor i forhandlingerne 
med Hjørring Kommune, da 

afdelingen i sin tid fik lov til 
at benyttet og indrette det nu-
værende marinehus og marine-
stue. - Michael lagde desuden 
mange kræfter i at få købt in-
ventar og fremskaffet møbler, så 
huset blev anvendelig.

Fra Hjørring Marineforening 
skal der lyde en stor tak til Mi-
chael, siger Ole Mønsted.  

Ugen efter et velbesøgt søn-
dagsarrangement den 22. maj 
med 55 medlemmer og ledsa-
gere til frokost og bankospil, 
blev marinestuen oversvømmet 
med kloakvand fra kommu-
nens rensningsanlæg. – Vi måt-
te suge, renvaske og sterilisere i 
10 timer, inden stuen igen var 
klar til brug, siger afdelingsfor-
mand Henning Pedersen. – En 
stor tak til Jørgen Larsen for 
håndtering af slamsugeren.

Henning Pedersen har ef-
terfølgende haft et møde med 
forvaltningen for at få lavet en 
holdbar løsning fremover.

AALBORG
Afdelingens 99 års stiftelsesfest 
den 30. april trak 85 medlem-
mer og ledsager ind i marine-
huset til middag og dans på 
dækket. Det fortæller afdelings-
formand Charley F. Pedersen, 
der også oplyser, at HVF 114 
Aalborg/Hals den 4. maj benyt-
tede marinestuen til reception i 
forbindelse med overrækkelse af 
Hjemmeværnets 60 års ancien-
nitetstegn til Knud Henriksen. 

Hjælperfesten for de med-
lemskollegaer, der gennem året 

på forskellige vis har hjulpet til i 
marinehuset, blev afviklet i maj.

Charley F. Pedersen repræ-
senterede såvel distrikt XII/
Nordjylland som Aalborg 
Marineforening, da han den 
1. juni besøgte Thyborøn for 
at deltage i indvielsen af min-
deparken for Jyllandsslaget 
i 1916. Han repræsenterede 
også begge funktioner, da han 
i dagene 2. til 5. juni deltog i 
Nordisk Orlogsstævne i norske 
Kristiansand. 

Desværre var der kun 32 del-
tager til afdelingens stort anlagte 
skovtur den 11. juni. Ifølge det 
oplyste var det ellers alle tiders tur 
med morgenbord hos kollegaerne 
i Hirtshals Marineforening efter-
fulgt af sejltur med Fjordlinens 
hurtigfærge til Langesund i Norge. 
På returrejsen stod den under hele 
den 4, 5 timer lange tur på buf-
fet med drikkevarer All Inklusive.  
-  Alle var enige om, at det havde 
været en ovenud vellykket tur, som 
kun kan anbefales til andre at prø-
ve, siger Charley Pedersen.

August byder på fregatskyd-
ning den 21., medens medlem-
merne i september kan glæde 
sig til jazzmatine. 

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

DISTRIKT XII

NORDJYLLAND

  En beskeden opbakning til Aalborg Marineforenings sommerudflugt 
gjorde ikke oplevelsen ringere for de 32 deltagere. Her sommerhygges 
der på soldækket om bord på Fjordlinens hurtigfærge under sørejsen 
over Skagerrak til norske Laugesund.    

  Michael Jørgensen (im) fik på sin 90 års fødselsdag besøg af 
afdelingsformand i Hjørring Marineforening Henning Pedersen (tv)  
og Torkild Blach.  
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MARINEFORENINGEN

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING

AMAGER
Simon Fynbo Stendal
Frederik Vedel Marchewka
Emil Øxby

BOGENSE
Tommy Emil Pedersen

FANØ
Jan Hansen

FREDERICIA
Jan Lohmann
Peer Eigil Hansen Petersen
Per Midtgaard Nielsen

FREDERIKSHAVN
Birgitte Hjortlund Nielsen
Ulla Fischer

FREDERIKSSUND
Nanok Franch Larsen
Lone Birthe Gerdes
Britt Eva Margaretha Hansen
Lillian Bovbjerg

GILLELEJE
Viggo Olsen
Keld Bo Brønnum

HADSUND
Elmer Ottesen

HALS
Erik Uhre Schmidt

HANSTHOLM/THISTED
Bjarne Pedersen

HJØRRING
Finn Møller Andreassen

HOLBÆK
Poul Martin Nielsen

HUNDESTED
Karl Erik Kjær Jensen
Steen Andersen
Søren Muldgaard
Jørgen Ljungberg
Michael Brogan

KOLDING
Jens Jørgen Lythén

KORSØR
Kim Møller Pedersen
Anita Christensen
Rene Juhl Hansen
Tom Kleis Andersen

KØBENHAVN
Finn Alex Jegind
Kenneth Grage
Lars Henrik Pedersen
Iben Kellerman
Ida Maria Likudis

KØGE
Freddy Jensen
Robert Kristian Løkke 
Jensen
Christian W. Adrian

MARSTAL
Peter Busch

NAKSKOV
Joan Kofoed Christoffersen

NYBORG
Erik From Hansen
Flemming Lyngdal

NYKØBING FALSTER
Peder Ivan Tornblad
Kurt Mortensen

ROSKILDE
Louie Susk Dongsgaard

SKAGEN
Sune Winthervad Lyng
Martin Ladefoged Østergaard
Alex Bach Andersen
Morten Brogaard Hansen
Thomas Hogaard
Orla Sørensen

SLAGELSE
Georg Poul Hemmingsen
Frederik Erichsen

STRUER
Mogens Tind Kristensen
Torben Mathiasen
Kristian G. F. Kristiansen
Aksel Ho Andersen
Per Lund
Lars N. Nielsen
Mads Jensby Lund
Mikkel Jensby Lund
Hans Chr. Christoffersen
Harry Hansen
Per Rud Jensen
Jens Henrik Nielsen
Jørgen Ishøi
Michael Christensen
Ronny Skram Jensen
Kjeld Steenstrup
Henrik Thorn
Ole Georg Jensen
Jens Sund
Tommy Trans
Jens Sauer
Søren Thorvald Lund

SVENDBORG
Knud Vest
Henriette Elisa Nadolny

VEJLE
Inge-Dorthe Bonde

ÆRØSKØBING
Hans Kristian Hansen
Henrik Jørgensen

AALBORG
Anders Jørgen Steffensen
Daniel Mygind Sonnichsen

AARHUS
Casper Just Rasmussen
Christian Neustrup
Allan Christensen Bjerg
Birte Malmqvist Ebbesen

VÆRNEPLIGTIGE (AFD. 300)
Charlotte Christensen
Christian Rolfsen Almqvist
Magnus Scheel
Robert Josefsen



Allerede inden sendemandsmødet 
den 23. april 2016 havde distrikterne VI og IV 

besluttet at lægge sig sammen til ét distrikt 
under navnet Distrikt IV/Sydsjælland og øerne. 

Det nye distrikt har otte afdelinger med 
Henrik Marrill Christiansen som distriktsformand. 

Afdelingerne er Nakskov Marineforening, 
Nykøbing Falster Marineforening, Møen Marineforening, 

Stevns Marineforening, Haslev Marineforening, 
Næstved Marineforening, Køge Marineforening 

og Vordingborg Marineforening. 
På dette historiske foto fra det sidste distriktsmøde med to 
selvstændige distrikter ses repræsentanter fra samtlige otte 

afdelinger uden for marinehuset i Vordingborg. 

(Foto: Jacob Hansen, Vålse)


