
To, der altid står skulder ved skulder, er Søværnets to sejlførende skolefartøjer Y 101 SVANEN og 
Y 102 THYRA. Således også her, hvor de efter otte en halv måneds succesfuldt promoveringstogt 
over Atlanten tur/retur igen ligger fortøjet ved Brandebænken på Nyholm. Hjemkomsten 
skete torsdag den 29. juni 2017 kl. 11.24 og blev behørigt fejret med flagparade af Danmarks 
Marineforening samt musiceren af Søværnets Tamburkorps efterfulgt af reception i aulaen på 
Søværnets Officersskole. (Foto: Hans Philipsen)
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Som landets justitsminister og som kon-
servativ formand ligger sikkerheden for 
danskerne mit hjerte nær. Det er jo ker-
nekonservativ politik at ville sikre et trygt 
Danmark.

Vi har i denne henseende meget at være 
stolte af. Vi har et dygtigt og professionelt 
forsvar og politi, som er gode til at samar-
bejde - også ude på bølgerne. Da Danmark 
er et lille land, giver det også god mening, 
at forsvaret og politiet ikke opbygger de 
samme kompetencer, men i stedet bistår 
hinanden på bedst mulig vis.

SAMARBEJDE ER DEN  
RETTE KURS FOR DANMARK
For selvom ulykkerne på vandet heldig-
vis er få, så viser den tragiske vandscooter 
ulykke tilbage i maj måned, hvor galt det 
kan gå. Her mistede to kvinder på tragisk 
vis livet, efter at deres båd blev torpederet 
af en vandscooter.

Ulykker som disse skaber en utryghed til 
vands, som vi bliver nødt til at komme til 

livs. Jeg har derfor sammen med Erhvervs-
ministeren taget initiativ til en række til-
tag, der skal styrke sikkerheden omkring 
sejlads med vandscootere i havneområder 
mv. Men det kan ikke stå alene. Forsva-
rets støtte og hjælp spiller også en vigtig 
rolle. Det skyldes, at forsvaret råder over 
fartøjer, materiel og personale, som er træ-
net til at handle til søs, mens politiet ikke 
i samme grad råder over sådant udstyr og 
personale.

Derfor er det også afgørende, at politiet 
fortsat kan trække på forsvarets kapa-
citeter, så vi undgår andre forfærdelige 
uheld ude ved de danske havne og ky-
ster.

SAMFUNDETS RESSOURCER 
SKAL BRUGES KLOGT
Patruljeringen til havs kræver det rette 
mandskab og kompetencer. Vi skal se på, 
hvordan vi i fremtiden sikrer, at forsvaret 
og politiet kan samarbejde bedst muligt, 
og at Danmarks samlede samfundsressour-
cer bruges både klogt og virkningsfuldt, 
når det handler om at sikre sikkerhed og 
tryghed til søs.

Jeg har derfor sammen med Forsvarsmi-
nisteriet søsat et arbejde, som skal mo-
dernisere samarbejdet mellem politiet og 
forsvaret.

For tryghed og sikkerhed for den enkelte 
borger er ikke en selvfølge. Det kræver 
en både vedholdende og fornuftig ind-
sats – også når det kommer til det ma-
ritime samarbejde mellem de danske 
myndigheder. Kun på den måde kan vi 
fortsætte kursen mod et stærkt og trygt 
Danmark. 

Af justitsminister Søren Pape Poulsen

Forsvaret og politiet skal 
sammen sikre trygheden på havet

LEDER

Beslutningerne omkring Danmarks Marineforenings tekniske 
struktur er efterhånden på plads. Derfor bør vi nu følge op på de 
mange muligheder, der er for at bevare og udbygge Marinefor-
eningen ved at sætte fokus på organisationens altoverskyggende 
handlingsplan: at løfte opgaven som en samlende social og faglig 
maritim forsvarspositiv institution, der skal fastholde og udbygge 
danskernes interesse og forståelse for Søværnets og søfartens na-
tionale og internationale virke.

Et af virkemidlerne kunne være en aktiv indsats for at påvirke de 
maritime organisationer og virksomheder, så vi her i landet fast-
holder og udbygger de gode ansættelses- og uddannelsesmulighe-

der, vi har i de tre søgående segmenter Søværnet, handelsflåden 
og fiskerflåden. 

Forstår vi at udmønte vores lidenskab for disse tre hovedområder 
i det maritime Danmark til aktiv handling, kan det skabe grund-
lag for en øget interesse for et medlemskab i Danmarks Marine-
forening hos danske søfarende og andre interesserede.

Så derfor skal der fortsat fra alle 9.000 medlemskollegaer være fokus 
på at skabe et indhold i vort medlemstilbud, der gør det attraktivt at 
være en del af Danmarks store forsvarspositive maritime forening. 

Morten

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

Fokus på indhold
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Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag samt at 
vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen 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, mi-
litærattachéer 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.

…Flagforbytning! – Efter sendemandsmødet i Aalborg stod de 
otte sendemænd fra Brøndby Marineforening tilbage uden de-
res eget flag. Flaggasterne fra en af de andre afdelinger havde 
bjærget flaget tilhørende Brøndby Marineforening og ladet deres 
eget stå. Afdelingsnæstformand i Brøndby Marineforening Kim 
von Wowern opfordrer de afdelinger, der stillede med flag til 
sendemandsmødet om at tjekke, om det nu også er deres flag, 
der er i flagposen. Hvis ikke, kan de kontakte Kim på telefon 
40158384… 

…Ib Ketler tog den 1. juni 2017 vedstående foto af kongeski-
bene DANNEBROG og NORGE i Sydhavnen i Helsingfors. 
Årsagen til det relativt sjældne skibstræf var, at skibene dannede 
base for henholdsvis H. M. Dronningen og det norske kongepar, 
da de sammen med de øvrige nordiske statsoverhoveder var til 
banket hos den finske præsident Pauli Ninistö for at markere den 
finske republiks 100 år som selvstændig nation… 

APROPOS

PERSONALIA

Kommandørkaptajn Michael Hjort afløste 
medio maj 2017 kommandørkaptajn Per 
Højgaard-Jensen som chef for Arktis Kom-
mando Forbindelseselement Færøerne. 

Chef for Søværnets Taktiske Stab, flotil-
leadmiral Torben Mikkelsen er pr. 1. juni 
2017 udnævnt til kontreadmiral og chef 
for Marinestaben i Karup. 

Æresmedlem i Danmarks Marineforening Ib 
Ketler modtog under Peacekeepers Day på Ka-
stellet i København den 30. maj 2017, 50 års 
Mindemedalje for FN-tjeneste på Cypern. 
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Fire medlemmer fra Danmarks Marineforening deltog den 14. til 18. juni 2017 i det 36. Nordiske 
Soldater- og Marineforeningsstævne. Arrangement var i år forlagt til det svenske Luftværnsregiments 

kaserne i Hallands Län´s hovedstad Halmstad. De rundt 200 deltagere fra fire af de fem nordiske lande: 
Danmark, Norge, Sverige og Finland gennemgik ifølge den danske marineforeningsdelegation et righoldigt 

program. Ud over den officielle modtagelse på rådhuset indeholdt programmet besøg med indlagt 
flyopvisning på F10 Ängelholm, besøg på kystkorvetten K24 SUNDSVALL samt rundvisninger på 

Forsvarsmaktens Tekniske Skole, Halmstad Slot og Garnisonsmuseet. – Stævnet sluttede med en storslået 
festmiddag med taler, præmieuddelinger og medaljeoverrækkelser. Tak til vore svenske værter for nogle 
fantastiske døgn i gode kammeraters lag, lyder det fra Danmarks Marineforening´s Landsnæstformand 

Søren Konradsen. De fire deltagere er fv. Ib Ketler, Peter Birk Jensen, Ebbe Grønne og Søren Konradsen. 
(Foto: Bent Marchmann Hansen, Luftværnsartilleriforeningen)
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Lørdag den 19. august 2017:
Ebeltoft Marineforening 
arrangerer i samarbejde med 
Vaabenbrødreforeningen og Ebeltoft 
Handelsstandsforening koncert 
på Torvet i Ebeltoft med Prinsens 
Musikkorps. Koncerten afholdes 
fra kl. 11.00 til 12.20.

Lørdag den 26. august 2017:
Flådestation Korsør holder åbent hus fra 
kl. 10.00 til kl. 16.00.

Søndag den 27. august 2017:
Danmarks Marineforening afholder 
på vegne af Søværnet jubilarstævne på 
Nyholm.

Onsdag den 30. august til fredag
den1. september 2017:
H.M. Dronningen besøger Bornholm 
Regionskommune.

Fredag den 1. til  søndag
den 3. september 2017:
Tordenskioldsdage i Frederikshavn. Med 
et store show ved Krudttårnet bringes 
publikum tilbage til året 1717, hvor 
Tordenskiold brugte Fladstrand som flådens 
vigtigste støttepunkt udenfor København.

Lørdag den 2. september 2017:
Flådestation Frederikshavn holder i 
forbindelse med Tordenskioldsdagene 
åbent hus fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Tirsdag den 5. september 2017:
Den Nationale Flagdag markeres i 
hovedparten af Danmarks 98 kommuner.

Lørdag den 14. til søndag
den 22. oktober 2017:
Museumsskibet PEDER SKRAM er åben 
for besøgende hver dag fra kl. 11.00 til 
kl. 17.00.

Lørdag den 28. oktober 2017:
Tordenskioldselskabet fejrer 
viceadmiral Tordenskiolds fødselsdag  
med gudstjeneste og kranselægning  
ved Tordenskiolds sarkofag i 
Holmens Kirke kl. 11.00. 
Efterfølgende er der skafning, 
foredrag  og hyggeligt samvær i  
Norges Hus.

Lørdag den 28. oktober 2017:
Officerklubben Flådestation 
Frederikshavns interne forening 
”Ven af Tordenskiold” fejrer 
viceadmiral Tordenskiolds fødselsdag 
med kranselægning kl. 16.00 ved 
Tordenskiold-statuen på Fisketorvet 
i Frederikshavn. 

Tjek arrangementerne 
i de lokale medier 
samt hjemmesider.

DET SKER

Jyllandsslaget og Første 
Verdenskrig i Nordsøen 

JYLLANDSSLAGET OG FØRSTE 
VERDENSKRIG I NORDSØEN
Skrevet af journalist, forfatter og foredragsholder Knud Jakobsen.

Udgivet af Sea War Museum Jutland.
Format 21x21 cm.
360 sider med 314 illustrationer.
Pris på Sea War Museum Jutland. Kr. 300,00 
ISBN: 978-87-999779-0-1

BØGER OG PUBLIKATIONER

Journalist, forfatter og foredragsholder Knud Jakobsen har på vegne 
af Sea War Museum Jutland skrevet en i særdeleshed god og infor-
mativ bog om de sømilitære begivenheder i Nordsøen under Første 
Verdenskrig. 

Nordsøen havde afgørende betydning for Første Verdenskrig. I 
1916 blev verdenshistoriens største søslag således udkæmpet i far-
vandet ud for den jyske vestkyst. Denne markante og uhyggelige 
krigshandling med 25 tabte skibe og rundt 10.000 omkomne og af 
deres kvæstelser senere døde søfolk i alle rangklasser beskriver for-
fatteren i detaljer samtidig med, at han kommer godt og grundigt 
omkring en lang række andre krigsbegivenheder på Nordsøen. 
– Nordsøen var ikke blot skueplads for søslag og træfninger, men 
også for dristige togter med kæmpemæssige luftskibe. Det var her, 
verdenshistoriens første luftangreb med skibsbaserede fly fandt 
sted, og det var her, tyske ubåde ændrede krigen til søs, skriver 
museet i en pressemeddelelse. 

Bogen er dermed et overflødighedshorn af spændende og sandfærdige beretninger og henvender sig til alle med 
interesse for historie og søfart. Kan i særdeleshed anbefales. 
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LÆSERBREV

Sendemandsmødet 
Aalborg 
Af Knud Erik Skytte, medlem af Esbjerg 
Marineforening med support af red. 

Vel tilbage i Esbjerg efter sendemandsmødet i Aalborg 
har jeg gjort mig nogle tanker omkring arrangementet.

Først vil jeg godt slå et slag for, at de lokale tiltag uden 
om sendemandsmødet holdes på et rimeligt niveau 
økonomisk, så vi kan koncentrere os om at dyrke kam-
meratskabet og derigennem lære medlemskollegaer fra 
det ganske land at kende. Jeg ved godt, at sendemands-
mødet er gratis, men der er en tendens til, at prisen på 
de omkringliggende arrangementer er steget de senere 
år. Får vi nogle bedre deltagerpriser, har små afdelinger 
også mulighed for at deltage i hele festpakken. 

Sendemandsmødet var velforberedt. Dog føler jeg, at 
man fra landsbestyrelsens side anser disse møder som 
en ren ekspeditionssag.

Sendemandsmødet gav efter min mening et forslag fra 
Frederikshavn Marineforening en hård medfart. Her 
havde man gjort sig den umage at komme med æn-
dringsforslag med en tidsramme, der blot skulle være 
en tilføjelse til et forslag omkring forretningsudvalget, 
som landsbestyrelsen mere eller mindre var tvunget 
til at fremsætte efter sendemandsmødet i 2016. Dette 
ændringsforslag blev på det nærmeste afvist at komme 
til afstemning. 

I øvrigt er jeg af den mening, at forretningsudval-
get blot skal bestå af de fire medlemmer i landsle-
delsen, der sammen håndterer den daglige ledelse. 
Som det er i dag, hvor forretningsudvalget består 
af landsledelsen plus tre distriktsformænd, i alt syv 
medlemmer, er de seks resterende distriktsformænd 
i landsbestyrelsen altid på forhånd i mindretal. 

Forslaget fra Frederikshavn Marineforening om, at 
landsformanden ikke nødvendigvis skal være søof-
ficer, blev nedstemt - blandt andet med henvisning 
fra landsbestyrelsen om, at en søofficer har en mere 
direkte kontakt til Søværnet end et medlem uden for 
Søværnet. Her mener jeg, at der kunne være mange 
gode landsformandsemner fra andre fagområder end 
Søværnet.

Jeg holder meget af Danmarks Marineforening og 
vores mange traditioner, men vi skal ikke holde på 
traditionerne blot for traditionernes skyld. På den 
lange bane skal vi måske forny os, så vi på sigt kan 
fastholde Danmarks Marineforening som en samlen-
de social og faglig organisation til gavn for Søværnet 
og søfarten. 
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Frivillig søredningsforening på Ærø
Persongruppen bag non-profit-foreningen 
Ærø Søredningsforening, der omfatter 
flere medlemmer fra Marstal og Ærøskø-
bing Marineforeninger, viste under ”Ærø-
dagen” i Søby lørdag den 10. juni forenin-
gens nye fartøj ”Erria Rescue” frem for in-
teresserede ærøboer og turister. ”Erria Re-
scue” er en Solas-godkendt Norsafe Mu-
nin 1200 med en længde på 12 meter og 
en kapacitet på 12 personer. Skibet er også 
indrettet til båretransport. Med en topfart 
på 35 knob og en beskeden dybgang på en 
halv meter egner fartøjet sig fortrinligt til 
lette redningsopgaver i hele Det Sydfynske 
Øhav og den vestlige Østersø. I farvandet 
omkring Ærø er der alene ni beboede små-
øer med godt 600 indbyggere uden fast 
forbindelse til de omkringliggende større 
øer og fastlandet Jylland. 

En af bevæggrundene for at etablere Ærø 
Søredningsforening er ifølge stifterne 
blandet andet det faktum, at der er mange 

erhvervsfiskere i Søby, Marstal, Birkholm, 
Bagenkop og Faaborg. Samtidig er områ-
det en yndet tumleplads for mange tyske 

og andre udenlandske fritids- og lystfiskere 
samt lystsejlere, der kan få behov for akut 
assistance. 

    Ærø Søredningsforenings Norsafe Munin 1200 ”Erria Rescue”, med Dannebrog på flagspillet og 
Ærøflaget på stage er her fotograferet ved indvielsen den 10. juni 2017. 

Den Søfarendes dag

Ude af øje, ude af sind. Det er ifølge nær-
værende tidsskrifts redaktion den reelle 
baggrund for, at FN-organisationen Inter-
national Maritimes Organization (IMO) 

de senere år én gang årligt - den 25. juni 
- fejrer verdens søfarende. 

– Den søfarende udfører et vigtigt arbejde 

i vores samfund, men er ofte usynlig i vo-
res dagligdag. De er ofte væk hjemmefra i 
lang tid ad gangen og kæmper mod barske 
elementer for, at du kan få frisk kaffe om 
morgenen, skriver den danske arrangør 
Maritime Development Center i deres in-
formationsmateriale. 

Årets fejring på Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg havde kanonlavet fra Esbjerg Ma-
rineforening med på underholdningsdelen. 
Selv om arrangementet foregik uden det 
store markedsføringsbudget, var dagens be-
søgstal den 25. juni ifølge projektleder Cas-
per Rasmussen fra Maritime Development 
Center (MDC) tilfredsstillende. 

De besøgende, heriblandt mange børn, fik 
da også en på opleveren med blandt andet 

International Maritimes Organisation fejrer hvert år den søfarende. Således også i Danmark, hvor 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i år lagde rum og faciliteter til eventen.

    Salutkanonlavet fra Esbjerg Marineforening 
var på hårdt arbejde flere gange under 
fejringen af Den Søfarendes Dag på Fiskeri- 
og Søfartsmuseet i Esbjerg.
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MDC’s virtual reality-videoer. Her kunne 
de gennem den virtuelle verden kommen 
om bord på såvel handels- som fiskeskibe 
og være med til at tjekke op på en ganske 
almindelig arbejdsdag på et handelsskib og 
en stor trawler på fiskeri i Nordsøen. Den 
civilmaritime oplevelse fik et sømilitært 
islæt gennem dagens affyringer af salutka-

nonen med besætning fra Esbjerg Marine-
forening. 

OPLAGT MULIGHED FOR MUSEET
David Dupont-Mouritzen er som muse-
umsdirektør tilfreds med dagens forløb. 
– Den Søfarendes Dag er for Fiskeri- og 
Søfartsmuseet en helt oplagt anledning til 

at hylde alle søfarende. Dels for at fortælle 
historien om og betydningen af de søfa-
rendes indsats, og dels for at vise hvordan 
livet på havet er den dag i dag. 2017 var 
første gang, vi på museet markerede da-
gen, som vi gennemførte med fornem as-
sistance fra Maritim Development Center, 
siger han til ”Under Dannebrog”.  

Bredgaard leverer nybygning til 23-årig fisker 

Det er ikke så tit, at en 23-årig fisker får 
leveret en nybygning. Men det er ikke 
desto mindre tilfældet for fiskeskipper 
Rasmus Højslet Olsen, der har haft sit 
eget fartøj, siden han var 18 år. Men det 
gamle fartøj, HM 17 ”Inger Kristine” har 
været slidt, og derfor bestilte han en ny-
bygning i glasfiber hos Bredgaard Både-
værft i Sakskøbing. 

Nu har han fået den overdraget fra Bred-
gaard Bådeværft, og efter en sejltur hjem 
til Thorup Strand, der varede godt halvan-
det døgn, var båden klar til at blive truk-
ket på stranden.  

– Jeg skal fiske med snurrevod og garn, 
fortæller Rasmus Højslet Olsen, der er 
alene ombord. Det er dagsfiskeri, han vil 
drive, men båden er indrettet til, at han 
kan tage længere ture på havet, hvis fiske-

riet kræver det. Og der er også plads til en 
ekstra mand ombord med to køjer. 

Det er fortsat planen at være ene, selv om 
han er gået op i størrelse med 14,99 me-
ter i længden og 6 meter i bredden. For 

umiddelbart handler det om at tjene pen-
ge hjem, ikke bare til afdrag på fiskefartø-
jet, der er finansieret gennem SparNord, 
men også på sigt til at kunne købe egne 
fiskekvoter, så han ikke længere er afhæn-
gig af at leje kvoter i Kystfiskerlauget. 

Af: René Dandanell, Fiskeri Tidende

Glasfiberbåd erstatter trækutter 
ved Thorup Strand

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

    De besøgende på Fiskeri- og Søfartsmuseet har rig mulighed for 
markante smukke oplevelser. 

    Gennem virtual reality-videoer fik de besøgende på Den Søfarendes 
Dag en unik indsigt i, hvordan det er at arbejde på såvel et handelsskib 
som på en nordsøtrawler. (Foto: Maritime Development Center)

    HM17 ”Inger Kristine” skal til Thorup Strand, hvorfra skipper Rasmus Højslet Olsen skal fiske 
med nybygningen fra Bredgaard Bådeværft. (Foto: Bredgaard.)
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

– De første mange år skal jeg fiske alene, 
konstaterer han.

ALDRIG TRÆBÅD IGEN
Den 23-årige skipper udskifter med ny-
bygningen en træbåd med samme num-
mer, HM 17, ud. Det er han vældig til-
freds med, da den gamle ikke længere 
kunne holdes flydende, fortæller han. 
– Det var en nødvendighed at skifte. Det 
kunne ikke lade sig gøre at holde den 
gamle træbåd flydende længere, fortæller 
Rasmus Højslet Olsen og nævner, at den 
nok skulle have været hugget op tidligere. 

At det blev glasfiber og ikke træ igen er et 

ganske bevidst valg efter tre år med vand i 
skibet. Han venter, at der skal bruges min-
dre tid på vedligehold. 

– Vi har flere glasfiberbåde på pladsen, og 
de kan holde til det, siger skipperen med 
henvisning til, at fartøjet skal trækkes hen-
over revlerne og gennem sandet, inden det 
er på land.  Selvom det er et stort fartøj til 
fiskeri fra stranden, så er der dog ikke tvivl 
om, at det kan lade sig gøre at slæbe det op 
på stranden. 

1100 MM PROPEL
Det er West Diesel, der har leveret mo-
torpakken med en 9-liters John Deere-

motor. Erling Sørensen fra West Diesel 
fortæller, at det er en type, der er stor 
efterspørgsel på efter inden for fiskeriet. 

– Vi har solgt mange John Deere-moto-
rer til kystfiskere, og vi har solgt rigtig 
mange generatoranlæg til nybygninger, 
fortæller Erling Sørensen, direktør for 
West Diesel. 

Ud over motoren har West Diesel også 
leveret et DONG-gear med kraftudtag. 
Propellen, der er forstærket for at kunne 
klare den hårde medfart op til stranden, 
er leveret af Korsør Propeller og har en 
diameter på 1100 mm. 

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Stærke oplevelser under 
åbent hus på Flådestation Korsør
Flådestation Korsørs stort opsatte åbent 
hus-event lørdag den 26. august bliver et 
rent oplevelsesmekka for såvel det voksne 
som det unge publikum. Programmet har 
altid haft fokus på at skabe mulighederne 
for, at de besøgende får et retvisende bil-
lede af, hvad Søværnet i almindelighed og 
Flådestation Korsør i særdeleshed har at 
byde på.

Således også i år, hvor en række af Flåde-
stationens samarbejdspartnere udstiller 
på stationsområdet. Blandt udstillerne er 
Gardehusarregimentet, Forsvarets Mili-
tærpoliti, Siriuspatruljen, Minørtjenesten, 
Dykkerskolen, Frømandskorpset, Flyve-
våbnet, Hjemmeværnet og Beredskabs-
styrelsen.

Flådestationens værksteder holder åbent, 
og der er personel til stede, der kan for-
tælle interesserede om de mange job- og 
uddannelsesmuligheder, der er i Søværnet, 
Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. De be-
søgende har også mulighed for at komme 
om bord på en af de spritnye fregatter fra 
2. eskadre, der har base på Korsør Flåde-
station.

Der er gratis entré, og gæsterne kan købe 

mad og drikke. Arrangementet er pro-
gramsat fra kl. 10.00 til 16.00, men op-
dateres løbende på flådestationens hjem-

meside, forsvaret.dk/oplogkor samt på 
Facebook: Søværnets Operative Logistiske 
Støttecenter Korsør. 

    De besøgende får under åbent hus på Flådestation Korsør mulighed for at komme om bord på 
en af Søværnets nye fregatter. Her detaljefoto fra F363 NIELS JUEL under øvelse ud for den 
norske kyst i 2016. (Foto: seniorsergent Thomas Dyhr – redaktionens arkiv)
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Tur/retur: Nyholm - 13.000 sømil, 
13 lande, 26 havne - Nyholm

Titlen for årets bedste frieri 2017 går 
formodentligt til oversergent Søvær-
net Martin Papp, der vel hjemme igen 
på Bradebænken faldt på knæ og friede 
til sine børns mor, Charlotte Annelene 
Thomsen. 

– Da jeg blev kaldt frem til landgangen, 
troede jeg, vi alle skulle hen og modtage 
vores ægtefæller og kærester. Derfor blev 
jeg i særklasse overrasket, da Martin faldt 
på knæ og bad mig gifte mig med ham, 
lød det fra en stadig bevæget og lykkelig 
Charlotte, da hun en halv time efter det 
overraskende frieri deltog i velkomstre-
ceptionen i aulaen på Søofficersskolen.  
 
FLAGBORG PÅ BAKKEN 
AF PEDER SKRAM
Danmarks Marineforening var med, da 
skolefartøjerne i oktober forlod Nyholm. 
– Derfor skal vi selvfølgelig også være 
med i dag, sagde landsformand, kom-
mandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, da 
han fra de mange deltagere i modtagel-
sesskaren fik roser for Marineforeningens 
11 flags store flagparade, der kl. 11.24 
var klar på bakken på museumsfregatten 
PEDER SKRAM for at modtage de to 
skoleenheder. Inden besætningen fik for-
tøjet og sat landgangen, var paraden klar 
på kajen og dannede en smuk baggrund 
for Søværnets Tamburkorps og de mange 
gæster, der modtog chef Marinestaben, 
kontreadmiral Torben Mikkelsen, da han 
som den første gik ned ad landgangen. 
Chef Marinestaben havde valgt at sejle 
overtallig besætning de sidste sømil ned 
gennem Øresund og ind til Nyholm.

TAK FOR SEJLTUREN
Ved receptionen i aulaen på Søværnets Of-
ficersskole indledte Torben Mikkelsen sin 
tale med at takke for sejlturen ned gennem 
Øresund. 

– Som chef for Marinestaben er det mig en 
stor ære at modtage jer, lød det fra Torben 
Mikkelsen, inden han gav et kort vue over 

Søværnets indsats siden SVANEN og THY-
RA i oktober 2016 startede atlanterhavstog-
tet. Han var også omkring betydningen af 
togtet og de to besætningers indsats. 

– Det er min helt klare opfattelse, som jeg 

deler med eskadrechef, kommandør Lars 
Henrik Hansen, at I til fulde har nået jeres 
mission med togtet: ”at uddanne søkadetter 
i navigation, sømandskab, teamwork og leder-
skab samt at skabe tættere forbindelser med al-
lierede søværn og skoler”. Men I har opnået 

Torsdag den 29. juni 2017 kl. 11.24 og kl. 11.25 sejlede skolefartøjerne Y 101 SVANEN og Y 102 
THYRA gennem Hønseløbet for anduvning ved Bradebænken. Søværnets succesfulde otte en halv 
måned lange promoveringstogt over Atlanterhavet var gennemført.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

    Oversergent Martin Papp viste klasse, da han på knæ friede til Charlotte Annelene Thomsen.

       Efter hurtig forlægning står Danmarks Marineforenings flagparade klar på Bradebænken under 
modtagelsen af skolefartøjerne SVANEN og THYRA. (Foto: Chris Dam, Erik Staffeldt og Hans Philipsen.)
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langt mere end det. I har fået sat yderligere 
fremdrift i Søværnets forhold til vores sam-
arbejdspartnere i Det Blå Danmark. I har 
givet den danske befolkning indblik i, hvad 
et dansk søværn anno 2017 kan tilbyde 
unge kvinder og mænd, som ønsker en be-
givenhedsrig og udfordrende hverdag, og I 
har hjulpet mig med at være traditionsbæ-
rere. Ydermere har I besøgt den amerikanske 
og britiske officersskole, og jeg er sikker på, 
at jeres relationer med kadetter og officerer 
bliver givende for ikke alene jer personligt, 
men også for Søværnet og Søværnets Offi-
cersskole fremadrettet, lød det fra kontread-
miral Torben Mikkelsen. 

Som chef Marinestaben glædede chef 1. 
eskadre, kommandør Lars Henrik Hansen 
sig også over de mange positive perspektiver, 
der er kommet ud af det otte en halv måne-
der lange togt. 

– Vi har haft 70 elever og kadetter igennem 
uddannelsen på denne tur, og alt er gået, 
som det skulle, lød det blandt andet fra 
eskadrechefen.  

INGEN GODE IDEER 
OVER EN SKÅL GRØN SALAT
Sluttelig causerede chef SVANEN, kap-
tajnløjtnant Martin Engelhardt over hi-

storien bag historien om historien om-
kring ideen og opstarten på togtet. Ifølge 
skibschefens hukommelse var det over 
et par øl på en restaurant i den finske 
havneby Hanko, at han og kollegaen på 
THYRA fik hovedtankespindet om tog-
tet på plads. 

– Ingen gode ideer over en skål grøn salat, 
lød det fra Martin Engelhardt, inden han 
takkede sine chefer for, at de efter en kort 
betænkningstid gav grønt lys for det pro-
jekt, der efterfølgende viste sig at blive et 
i særklasse vellykket promoveringsevent 
for Søværnet. 

    Danmarks Marineforenings 11 flags-flagparade på bakken af museumsfregatten PEDER SKRAM 
hilser SVANEN og THYRA, da de anduver Nyholm gennem Hønseløbet. 

Øvelser og fællesskab

10 grå fartøjer, 15 gummibåde og en MIF 
(Marinehjemmeværnets Indsatsfartøj) fyldte 
godt op i Flådestation Korsørs fregatbassin 
under Marinehjemmeværnets Landsøvelse, 
der blev afholdt for første gang nogensinde. 
Øvelsesledelsen, som bestod af både frivillige 
og ansatte, havde sat et program sammen, så 
ingen af de ca. 130 fremmødte skulle kede 
sig i løbet af weekenden, og så de fik noget 
med hjem. – Under en større øvelse kan vi 
træne flere forskellige momenter og i større 
og mere realistiske scenarier på havet, og vi 
kan øve havnebevogtning i en større skala”, 
forklarer Chef for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Henrik Holck Rasmussen 
om den nye landsøvelse. Han har også øje 
for øvelsens betydning for sammenholdet. 

– Landsøvelsen er samtidig en enestående 
mulighed for at dyrke vores helt unikke og 
centrale fællesskab - et fællesskab, der kende-
tegner Marinehjemmeværnets særlige ånd og 
kultur som en frivillig, militær beredskabsor-
ganisation”.

SKIBSKOLLISIONER OG MARCHMUSIK
Lørdagen stod i kerneopgavernes tegn. De 
grå fartøjer øvede i grupper ude i Storebælt, 
og scenarierne var styrtede privatfly, synken-
de fiskekuttere og skibskollisioner. Besætnin-
gerne knoklede med at udregne søgemønstre 
og skiftedes til at lede eftersøgningerne. Oli-
en fossede selvfølgelig samtidig ud i Store-
bælt fra den sunkne kutter og især fra de kol-
liderede fragtskibe. Det skete i form af store 

mængder popcorn, som skulle inddæmmes 
med fartøjernes flydespærringer. Inde på flå-
destationen gennemsejlede Maritime Force 
Protection-soldaterne det store fregatbassin 
på udkig efter objekter under vandet. De 
øvede med deres side-scan-sonar, der kan af-
sløre objekter på havbunden eller i vandsøj-
len som en del af havnebevogtningen.

15 musikere fra Kvindelige Marineres Mu-
sikkorps fik desuden pudset marchformen af. 

Af Ninna Falck

Marinehjemmeværnet indtog Flådestation Korsør i 
weekenden 3. – 4. juni. Her stod den på en splinterny  
opfindelse: Marinehjemmeværnets Landsøvelse

    Chef for Flotille 255 Korsør, kaptajnløjtnant i 
Marinehjemmeværnet Alex Olsen, styrede 
den store frivillige del af øvelsens planlæg-
ning og gennemførelse. (Foto: Torben Glyum)
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Så der lød muntre toner på parkeringsplad-
sen ved cafeteriaet, mens musikerne kæm-
pede med vendinger og fælles fodslaw. Her 
var også det store spisetelt slået op, hvor den 
om aftenen stod på grill og hygge i det fine 
sommervejr.

Søndag bød på vedligeholdelse af enkelt-
mandsfærdigheder. Det var brush-up-kurser 
på det elektroniske søkort, på motorerne, 
på SINE-radioen, og man kunne få vedli-
geholdt sin førstehjælpsuddannelse. Korsør 
Brandskole havde også slået dørene op. Så 
her fik en busfuld kursister kam til deres hår 
i røg og flammer, da de blev grundigt op-
daterede på slukningsmidler og elementær 
brandbekæmpelse.

DET STORE FRIVILLIGE FINGERAFTRYK
En øvelse i den kaliber kan ikke køre i Ma-
rinehjemmeværnet uden et stort frivilligt 
fingeraftryk. Bortset fra brandskolen, så blev 
alle øvelser planlagt og ledet af frivillige in-
struktører. Og planlægningen af rammerne 
for hele øvelsen lå i hænderne på et par 
ansatte og ikke mindst på Chefen for Ma-
rinehjemmeværnets sejlende flotille i Kor-
sør, kaptajnløjtnant i Marinehjemmeværnet 
Alex Olsen, som i januar påtog sig den store 
opgave med hjælp fra ca. 20 af sine frivillige 
kollegaer. – Det er helt afgørende, at frivillige 
er med til at planlægge for frivillige. Det var 
en spændende og stor opgave, og det var ret 
udfordrende. Men efterhånden som tingene 
lykkedes under øvelsen, kunne man se: Det 
er godt det her! Og jeg har kun fået positive 
tilbagemeldinger, siger Alex Olsen, som også 
understreger den gode opbakning fra flåde-
stationen.

For den store indsats blev Alex Olsen velfor-
tjent belønnet med Chefen for Marinehjem-
meværnets ’commandors coin’, som han fik 
overrakt midt under en større briefing ved 

øvelsen. Og nu står han så klar til at over-
levere sine mange erfaringer til de frivillige 
tovholdere for Landsøvelsen i 2018, som skal 
foregå i Limfjorden. 

    Brandslukning på Korsør Brandskole. Det er 
vigtigt at kunne slukke ild, når man er til søs. 
(Foto: Jane Noesgaard Larsen)

    10 MHV-fartøjer, 15 gummibåde og en MIF samt 130 frivillige var samlet på Flådestation 
Korsør. (Foto: Torben Glyum)

    Lørdag og søndag morgen fik en god start på dagen med fælles flagmønstring. (Foto: Torben Glyum)

 Gemmer der sig noget under vandoverfladen? Maritime Force Protection øvede 
koncentreret med deres side-scan-sonar, som kan afsløre objekter i vandet. (Foto: Torben Glyum)

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
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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
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Tirsdag den 29. august indvies kunstneren 
Per Arnoldis monument ”Sortladne Hav” i 
Mindelunden ved Ryvangen i Hellerup. 72 
år efter krigsafslutningen får de omkring 
1.850 danske sømænd, der døde i kampen 
for Danmarks frihed, endeligt et mindes-
mærke i lunden sammen med de omkring 
850 danske modstandsfolk, der siden krigs-
afslutningen årligt bliver mindet og hædret 
på dette sted.

Hovedparten af de omkomne søfolk til-
hørte den danske handelsflådes hjemsted i 
Newcastle upon Tyne. Efter besættelsen i 
april 1940 kom alle danske skibe i engelske 
havne og farvande øjeblikkeligt under britisk 
beskyttelse og sejlede derefter i engelsk tje-
neste med deres danske mandskab. Derved 

ydede sømændene den største indsats, som 
danskere uden for Danmark var i stand til at 
præstere under krigen.

Briterne oprettede The Danish Pool i St. Ni-
colas Building over for domkirken i byen. 
Her blev sømændene sendt til, når de lan-
dede i Storbritannien, og herfra blev de igen 
sendt til søs.

Efter krigen blev en ny sømandskirke indviet 
i Newcastle. Samtidig med denne indvielse 
blev en mindevæg og mindebog indviet. Da 
sømandskirken i 1968 blev lukket, blev min-
devæggen skænket til Frihedsmuseet og min-
debogen ført til London.

I 1980’erne følte den danske menighed i 

Newcastle, at byen var det naturlige hjem-
sted for mindebogen. Da menigheden ikke 
havde egen kirke, kontaktede de bystyret og 
domkirken i Newcastle.Her udvistes stor for-
ståelse og velvilje. Resultatet blev, at der den 
13. maj 1982 kunne afsløres et nyt mindes-
mærke i Sct. Nicolas Cathedral, hvor minde-
bogen blev placeret.

Den 26. oktober 2002 blev der etableret et 
såkaldt ”Mindevindue” over mindesmærket. 
Inspirationen til ”Mindevinduet” stammer 
fra et design udarbejdet til domkirken i Aar-
hus af Hendes Majestæt Dronning Margre-
the II indeholdende billederne på tro, håb og 
kærlighed. I domkirken hænger også det Dan-
nebrog, der hang uden for den danske klub i 
Sct. Nicolas Building under hele krigen. 

Newcastle og danske krigssejlere

Foto: Morten Bach. Kilder: Morten Bach ITF inspector 3F Transport Group og www.mindelundenryvangen.dk

   Mindevæggen i Sct. Nicolas Cathedral i Newcastle.

Den nordøstengelske havneby Newcastle upon Tyne husede under 2. Verdenskrig The 
Danish Pool for den danske handelsflådes reservestyrke. Ud af godt 6.000 krigssejlere 
sejlede mellem 3.000 og 4.000 ud fra byen under krigen.

KABYSSEN
To danske specialiteter – røget bornholmer sild og fynsk rygeost – er denne gang redaktionens forslag til lette lørdags serveringer i marinestuerne.  

Røget sild med rygeost a par
Vejledende portioner for 4 personer

Råvarer:
• 1 bæger med ca. 175 gram fynsk rygeost
• 1 dl yoghurt naturel
• Ét bundt radiser og ét bundt purløg
• Salt og peber
• Brøndkarse
• En hel røget sild pr. person
• Godt med groft rugbrød samt smør og krydderfedt

Rygeosten røres sammen 
med yoghurt. Radiserne 
skæres i tynde skiver, og 
vendes sammen med klip-
pet purløg. Serveres i skåle, 
og toppes med brøndkarse. 
De røgede sild serveres på 
fade.

Den røgede sild og rygeost-
cremen kommer bedst til 
deres ret, hvis man drikker 
pilsnerøl bakket op af en ren 
brændevin som eksempelvis 
Brøndum eller andre klare 
snapse.

Velbekomme

   Dannebrog fra The Danish Pool hænger nu i Sct. Nicolas Cathedral i 
Newcastle upon Tyne.
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Den 19. juni 1942 lagde Hotel Skandinavi-
en i Stege lokaler til Møen Marineforenings 
stiftende generalforsamling. Stiftelsen skete 
16 dage efter et afklarende møde om mulig-
hederne for, om Danmarks Marineforening 
kunne etableres på øen. 

De 75 år blev behørigt fejret med en recep-
tion i marinehuset lørdag den 17. juni. Ef-
ter velkomsttale af afdelingsformand Renny 
Leth Madsen kunne Vordingborg Kommu-
nes 2. viceborgmester Michael Smed øn-
ske afdelingens medlemmer tillykke med 
jubilæet. I viceborgmesterens tale kom det 
frem, at kommunalbestyrelsen faktisk var 
glade for at huse to afdelinger af Danmarks 
Marineforening – Vordingborg og Møen – 
i kommunen.

Danmarks Marineforenings landssekretær 
Birger Tykskov gav i sit indlæg et vue over 
afdelingens markante mærkedage gennem 
de 75 år. Blandt andet hæftede han sig ved, 
at afdelingens medlemmer havde renoveret 
Den Gamle Vejerbod, så den nu virker som 
et levende marinehus. Renovering af en 
kopi af Havneslottet på Stevns samt reno-
vering og etablering af et gammelt flagspil 
imponerede landssekretæren. 

– Man kan sige, at I har sat et stort aftryk 
i Stege. Her fra marinestuen kan man se 
det hele med udsigt til såvel kopien af Hav-
neslottet som flagspillet, lød det fra Birger 
Tykskov. 

Distriktsformand Henrik Marrill Christian-
sen medbragte et smukt billede af et gam-
melt sejlskib, som han efter sin tale overrakte 
til afdelingsformand Renny Leth Madsen. 
 
MARINESTUE MED HAVNEUDSIGT
En eksplosiv medlemsudvikling fra 8 ved 
den stiftende generalforsamling den 27. 
april 2016 til rundt 50 her medio juni 
2017 gjorde det yderst relevant for Struer 
Marineforening at få etableret en rummelig 
marinestue. Da et af afdelingens medlem-
mer - Mikkel Lund - beredvilligt stillede 
havnelokaler til rådighed, fik bestyrelsen 

hurtigt udnævnt et håndværkersjak, der på 
få måneder fik shinet lokalerne op, så der 
kunne bydes til indvielsesreception den 17. 
juni. En af de væsentlige årsager til stuens 
hurtige og yderst søværnsrelaterede klargø-
ring skyldtes ikke mindst Danmarks Mari-
neforenings gode samarbejde med chefen 
for Søværnets Historiske Samling i Korsør, 
seniorsergent Svend Erik Kidmose. 

– Heldigvis har Svend Erik Kidmose den 
holdning, at effekterne kommer mere til 
deres ret på væggene her end på en hylde i 
Korsør. En special tak for din interesse for 

at hjælpe os, sagde afdelingsformand Ther-
kel Ladegaard til Svend Erik Kidmose, der 
deltog i receptionen. 

Såvel Struer Kommunes borgmester Mads 
Jakobsen som Danmarks Marineforenings 
landsformand Jens Ole Løje Jensen glædede 
sig i deres taler over, at Struer Marinefor-
ening igen kom på landkortet efter godt 25 
års lukning. 

– Fra kommunen arbejder vi hårdt på igen 
at få sat gang i Holstebro-Struer Havn. 
Denne positive udvikling falder perfekt i 

Jubilæum i Stege og ny marinestue i Struer
På Møn kunne afdelingen 
fejre halvrundt, mens den 
nyetablerede afdeling i Struer 
på noget nær rekordtid fik 
foden under eget lejebord.

   Danmarks Marineforenings landsformand Jens Ole Løje Jensen (tv) ønsker afdelingsformand i 
Struer Marineforening Therkel Ladegaard tillykke med den smukke og velindrettede 
marinestue. (Foto: John Jauert og Birgitte Marcussen)

    Borgmester i Struer Kommune Mads Jakobsen (tv) er yderst tilfreds med, at Struer 
Marineforening markerer sig på Holstebro-Struer Havn. Th. afdelingsformand Therkel Ladegaard.
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tråd med, at Struer Marineforening igen får 
en markant positionering i havnemiljøet, 
lød det blandt andet fra borgmesteren.

Landsformand Jens Ole Løje Jensen havde 
i sin tale fokus på de markante bestyrel-
ser, der i såvel 1942, hvor Marineforenin-
gens afdeling i Struer blev etableret, som i 
2016, hvor Struer Marineforening kom på 
plads, har kendetegnet marineforenings-
bestyrelserne i den vestjyske limfjordsby. 
Landsformanden reciterede blandt andet 

en smuk prolog fremført ved afdelingens 
stiftelsesfest i sommeren 1942 og skrevet 
af afdelingen første formand, maskinme-
ster Storm Christensen. Prologen bærer 
tydeligt præg af at være skrevet under be-
sættelsen.

Receptionen blev musikalsk kittet sam-
men med velklingende toner fra Musik-
hjemmeværnsflotille 100 vest/Marine-
hjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 
firemands-jazzgruppe.  

    Yngste deltager ved åbningsreceptionen i 
marinestuen i Struer var juniormedlem af 
Struer Marineforening Gilbert Lund, der her 
sammen med afdelingsformand Therkel 
Ladegaard poserer for fotografen. 

    Afdelingsformand i Møen Marineforening 
Renny Leth Madsen byder de mange 
receptionsgæster velkommen.

    Danmarks Marineforenings landssekretær 
Birger Tykskov ønsker Møen Marineforening 
tillykke med de 75 år.

Medlemsundersøgelse
Foretrækker du som medlem af Danmarks 
Marineforening at modtage Marineforeningen 
Tidsskriftet ”Under Dannebrog” som papirudgave, 
eller har du nok i e-udgaven?

Mange læser i dag aviser og tidsskrifter som e-udgaver på nettet. Marinefor-
eningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” er i en årrække ud over printudgaven 
udkommet som e-magasin på sitet marineforeningen.dk. 

Spørgsmålet er, om du som medlem af Danmarks Marineforening mener, at 
denne udgivelsesform er tilstrækkelig for dig, eller om du også vil have magasinet 
tilsendt i den trykte udgave.

De medlemmer, der har nok i e-udgaven, og som vil deltage i denne 
afklarende undersøgelse, skal sende en mail med overskriften MTUD 
inden den 1. september 2017 til landssekretær Birger Tykskov på 
birgertykskov@hotmail.com med svaret:

• JA: = (Jeg kan nøjes med e-udgaven) 
• Jeg er medlem i: 

Danmarks Marineforenings kommunikations- og PR-udvalg 

LANDSLEDELSEN
Ved Danmarks Marineforenings sendemandsmøde den 
13. maj sendte sendemændene en hilsen til daværende 
chef Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn. 
Frank Trojahn er efterfølgende udnævnt til chef for Ud-
viklings- og Koordineringsstaben i Værnsfælles Forsvars-
kommando med tiltrædelse den 1. juni. Nedenstående 
er admiralens brevsvar til landsformand, kommandør-
kaptajn Jens Ole Løje Jensen.
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Bestyrelsesøkonomiseminar i distrikt Fyn
Distriktsformand Ole Julerud og statsautoriseret revisor, landskasserer Flemming Heden Knudsen 
var tovholdere og undervisere på et i særdeleshed konstruktivt bestyrelsesseminar. 

Referat: Skrevet af Flemming Heden Knudsen.

Søndag den 25. juni 2017 blev der afholdt 
et økonomimøde i Odense Marineforening. 
Indbudte var de fynske bestyrelsesmedlem-
mer, og der deltog 20 i mødet i Odense Ma-
rineforenings lokaler.

Emner:
• Vedtægterne
• Regnskab
• Budget
• Kontrol af beholdninger
• Revision
• Forsikring

Flemming Heden Knudsen gennemgik de 
praktiske ting ved håndteringen af en lokal-
forening og kom blandt andet ind på føl-
gende:

PRAKTISK OVERDRAGELSE  
VED SKIFT AF KASSERER
Aftal et møde i jeres bank og medbring:
• kopi af CVR-nummerbevis 
• vedtægter (evt. blot løsblad eller udskrift fra 

hjemmeside)
• referat fra generalforsamling og referat fra 

konstituerende møde (med bestyrelsesmed-
lemmernes navne, adresser og underskrift)

• kopi af legitimation på fuldmagtshavere 
(pas/kørekort og sundhedskort)

• eventuelt udfyldt og underskrevet kunde-
forholdsblanket - spørg i pengeinstituttet.

Banken opretter netbank og derigennem ad-
gang til e-boks (pengeinstitutternes system). 
E-boksen kan sættes op, så den digitale post 
fra kommunen kan læses der.

Den praktiske overdragelse inkl. instruktion 
i brugen af:
• regnskabssystem
• medlemskartotek
• Opbevaring af foreningens arkiver
• alle andre aftaler, normer og kutymer, der 

er vigtige at kende.

Da kassereren betaler alle regninger, skal den 
nye kasserer også sørge for at ændre alle op-
krævningsadresser hos foreningens debitorer 
og kreditorer fx:

• forsikringsselskab
• el
• vand
• fjernvarme

Efter at personoplysningerne på CVR-num-
meret er ændret, skal der oprettes adgang til 
den digitale postkasse via en ”medarbejder-
signatur”. Der kan være flere medarbejder-
signaturer til hvert CVR-nummer, men der 
er kun én, som kan give adgang til andre. 
Den hedder ”Medarbejdersignatur med ad-
ministratorrettighed”. Det er typisk kassere-
ren, der har denne rolle. Men det kan være 
praktisk, at formanden også får en medarbej-
dersignatur.

Når administratorrollen skal overdrages: 
• Afgående kasserer logger ind på www.virk.dk 

med medarbejdersignatur med administra-
torrettigheder

• Vælger punktet ”Få og give rettigheder” og 
følger vejledningen her.

I CVR-registeret skal kontaktpersonen æn-
dres på www.virk.dk.
• På virk.dk finder du er en trin-for-trin-vej-

ledning til at ændre kontaktpersonen.
• Log ind med et privat nøglekort eller med 

et medarbejdernøglekort til foreningen.
• Det er ligegyldigt, om det er gammel eller 

ny kasserer, der logger på.

Kassereren er en af de vigtigste personer i 
en forenings bestyrelse, idet han/hun styrer 
foreningens økonomi, og sørger for, at den 
øvrige bestyrelse hele tiden er orienteret om 
den økonomiske status. Ved overlevering fra 
afgående til ny kasserer er der nogle vigtige 
samarbejdspartnere og offentlige myndighe-
der, der skal orienteres.

På opfordring fra deltagerne udarbejdede 
FHK efterfølgende en tjekliste, som kan bru-
ges ved status i en forening.

ARBEJDSPLAN FOR REGNSKABS-
AFSLUTNING I EN FORENING
For at lette samarbejdet mellem revisor og 

kasserer/bestyrelsen i foreningen kan det 
være formålstjenligt at opstille en huske-
liste. Nærværende er generelt udformet 
og kan tilpasses efter ønske. Har man for 
eksempel ikke et varelager, så skal der ikke 
udfyldes noget vedrørende dette punkt.

ARBEJDSPLAN FOR REGNSKABS-
AFSLUTNINGPR. 31. DECEMBER 2017
1. Tag kopi af underskrevne aftaler indgået 

siden sidste år. 
a. Dette kan være følgende dokumenter:

i.    Låneaftaler
ii.   Leasingaftaler 
iii.  Vedtægter

2. Indsæt råbalance og eventuelt udkast til 
årsrapport

3. Indsæt kopi af referater fra generalfor-
samlinger og bestyrelsesmøder afholdt 
siden sidste års generalforsamling.

4. Indsæt oversigt over forsikringer med an-
givelse af forsikringssummer.

5. Indsæt kopi af seneste ejendomsvurde-
ringer, hvis foreningen ejer en ejendom.

6. Indsæt kopi af indhentede tingbogsop-
lysninger pr. balancedagen, hvis forenin-
gen har ejendom.

7. Indsæt kopi af udskrifter for:
a.  bankbeholdninger
b. værdipapirdepoter – såfremt forenin-

gen ejer obligationer eller aktier
8. Indsæt lagerlister for de enkelte grup-

per (øl, vin, mad etc.) af varelagre pr. 
balancedagen med angivelse af pris pr. 
enhed.

9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-
ser.
a. Indsæt saldoliste
b. Afstem saldolisten til finansbogførin-

gen
10. Udarbejd oversigt over eventuelle leje- 

og leasingkontrakter.
11. Leverandørgæld.

a.  Indsæt kreditorliste
b. Afstem kreditorlisten til finansbogfø-

ringen
12. Ved momspligtige foreninger - Foretag 

momsafstemning, og vedlæg dokumenta-
tion for årets momsbetalinger.  

Kompleksiteten i det at drive en retvisende og regelret foreningsøkonomi i forhold til såvel lovgivningen som i ansvaret over 
for medlemmerne er stigende i disse år. På den baggrund tilbyder Danmarks Marineforenings landskasserer Flemming Heden 
Knudsen at afholde bestyrelsesøkonomiseminar i de enkelte distrikter. Første step var Fyn.
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Gennem flere hundrede år udgjorde travaljen sammen 
med den større barkasse og den mindre chalup de 

mere håndterbare arbejdsbåde om bord på flådens 
orlogsfartøjer. Travaljen er en solid spejlgattet ro- og 

sejlbåd, der i flådens tjeneste som arbejdsbåd mestendels 
blev roet af otte roere, men som også blev sejlet med 
spryd- eller luggersejl sat på master, der rejstes efter 

behov. På den led adskilte travaljen sig ikke fra de civile 
sjægte- og smakkejoller, der blev brugt til kyst- og 

fjordfiskeri rundt om i Danmark. Som de civile bådtyper 
blev travaljen efterhånden udfaset fra aktiv tjeneste. Men 

som det også skete med limfjordssjægten og de mange 
forskellige lokale smakkejoller, har travaljen som ro-

fartøj efterfølgende haft en blomstrende karriere som 
konkurrencebåd. Højdepunktet for travaljekonkurrencerne 

var Handelsflådens Velfærdsråds stort opsatte Tuborg-
mesterskab i travalje-kaproning, der i mange år var et af 
eventhøjdepunkterne i havnebassinet ud for Langelinie 

i København. Men rundt i landet var og er der stadig 
travaljelav, der hæger om denne bådtype og fra tid til 

anden byder til ædel kaproning.

TRAVALJE: 
Fra arbejdsbåd til 
konkurrencebåd

Kilder og foto: Hundested Marineforening, Handelsflådens Velfærdsråd, 
Steen Bülow Møller, John Kanstrup fra Hundested Marineforenings Travaljehold 

samt Michael Poulsen. Ældre avisudklip fra et Randers-baseret dagblad.
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Årlige dyster mellem Gilleleje og Hundested
Ved generalforsamlingen den 7. december 1991 
i Gilleleje Fiskeriforening deltog nogle unge fi-
skere, der tidligere havde været i Hundested for 
at agere robesætning i et travaljestævne. Ople-
velsen var så spændende, at de rejste spørgsmå-
let, om ikke også Gilleleje Fiskeriforening burde 
oprette et travaljelav. 

– For at oprette et lav skulle man jo også råde 
over en travalje, fortæller afdelingsformand i 
Gilleleje Marineforening, Steen Bülow Møller.
 
– Man undersøgte markedet, men der var ingen 
brugte til salg. Daværende formand for Gilleleje 
Fiskeriforening, Benny Christensen, fandt ud 
af, at andre også var på udkig efter travaljer, og at 
Søværnet havde en form til at støbe i. Her kom 
Gilleleje Marineforening ind i billedet, fortæller 
afdelingsformanden og uddyber: – Dels fordi vi 
i Gilleleje Marineforening også var interesserede 
i at ro, men også fordi jeg var ansat i Søværnet 
og den vej rundt fik ansvaret for lån af formen.

FEM NYE TRAVALJER
Ifølge Steen Bülov Møllers hukommelse blev 
der ved en fibervirksomhed i Aalborg produ-
ceret fem travaljer. Hals Bådlaug købte de to, 
to gik til Gilleleje, mens den femte indgik som 
element i et maritimt uddannelsessted. – Det 
var Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje, der sponso-
rerede de to Gilleleje-travaljer. Herudover støt-
tede Gilleleje Marineforening med 3.000 kro-
ner, fortæller han. 

HAVNEFEST
Med travaljekaproning mod andre havne som 
omdrejningspunkt blev der i 1992 lavet en 
havnefest hvor den lokale marineforening var 
en fast del både som roere, men også med eget 
øltelt. Havnefesten var en årlig begivenhed frem 
til 2014, hvor havnefestgruppen besluttede at 
stoppe, da kravene fra de bevilgende myndighe-
der blev så restriktive, at det ikke kunne lønne 
sig at fortsætte. – Ærgerligt, men sådan kvæler 
det bureaukratiske styre meget frivilligt arbejde, 
mener Steen Bülow Møller. 

De sidste to år har en ny travaljeforening holdt 
liv i eventen og afviklet en travaljeroning med 
en båd fra henholdsvis Hundested og Gilleleje. 
Nu er der så kun et enkelt forplejningstelt på 
kajen, i øvrigt passet af medlemmerne fra Gil-
leleje Marineforening. 

Den nye travaljeforening har erhvervet og re-
staureret to ældre både, så travaljeflåden nu be-
står af fire veltrimmede konkurrencebåde. 

TEMA

   Roerne fra Gilleleje giver sig til sidste bloddråbe. Kollegaerne fra travaljeforeningen i 
Hundested SKAL slås. 

   Som det fremgår, er der altid mange tilskuere på kajen, når travaljerne fra de to 
nordsjællandske havnebyer Hundested og Gilleleje mødes til ædel kappestrid. 

   Tæt opløb under et tidligere travaljestævne i Gilleleje.
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Travalje- 
kapronings-
stævner mange 
sted i landet
Som det fremgår af vedstående avisnotits, har 
travaljen været brugt som konkurrencebåd 
mange steder i landet. Bemærk, at flere af de 
deltagende både kommer langvejs fra. 

Travaljekaproningens 
storhedstid
Langelinieløbet om Tuborg-mesterskabet i 
travaljekaproning var en over 50 år lang maritim 
tradition, der i 2008 blev roet for sidste gang.

Handelsflådens Velfærdsråd er en privat selvejende institution, der 
blev oprettet ved lov den 30. april 1948. Formålet er at yde velfærds-
service til de søfarende i den danske handelsflåde samt de interna-
tionale forpligtelser, der ligger i forhold til fremmedflagede skibe i 
danske havne.

Blandt institutionens mere markante events var det årlige Langeli-
nieløb. Langelinieløbet blev tilrettelagt og udført i samarbejde med 
Københavns Havn, Søværnet og Tuborg. Af programmet for løbet 
langs Langelinie onsdag den 7. august 1996 fremgår følgende:  

Holdene skal være klar ved mållinjen ved Isbjørnen senest 15 minutter 
før det i programmet fastsatte starttidspunkt. Holdlederen melder til 
Lars Jørgensen fra Handelsflådens Velfærdsråd, at man er klar. Delta-
gerne i damernes heat skal altså være klar kr. 10.45.

Som sædvanlig har vi den glæde, at Søværnets Tamburkorps underholder 
på Tuborg. På grund af et andet arrangement i forbindelse med Cutty 
Sark Tall Ships’ Race kan de desværre ikke være med på Langelinie.

Med 24 deltagende hold bliver der 240 aktive deltagere, idet vi går 
ud fra, at hvert hold består af 8 roere, 1 styrmand samt 1 reserve/ma-
nager/massør. Som vi hørte sidste år, er Tuborgs besøgsafdeling lukket, 
men Tuborg har været så venlige at åbne for vort arrangement, hvilket 
vi naturligvis glæder os meget over. Af hensyn til pladsen på Tuborg, 
hvor brandmyndighederne har sat krav om begrænset deltagerantal, 
er det helt nødvendigt, at de deltagende hold senest fredag den 26. 
juli meddeler, hvis der kommer flere end 10 pr. deltagende hold. Der 
vil være mulighed for, at hvert mandskab kan have yderligere en gæst 
med, men det forudsætter, at der gives besked i forvejen (senest 26. 
juli) til Velfærdskontoret på telefon 35433111 eller pr. brev. Har vi 
ikke hørt noget, regner vi med 10 deltagere pr. hold. Der vil kun blive 
adgang for det antal personer, de enkelte mandskaber har meddelt i 
forvejen, og arrangørerne kan blive nødsaget til at begrænse ekstra 
gæstedeltagelse.

Venligst vær opmærksom på, at der ikke kan bades på Tuborg. Al bad-
ning og omklædning må ske i de sædvanlige omklædningsrum i lyst-
bådehavnen på Langelinie, hvor der er en automat i forbindelse med 
badekabinerne. (Citat slut.) 

Som det fremgår, krævede eventen planlægning ned til den mindste 
detalje. 

Ud over de 240 roere, styrmænd og reserver var der til løbet inviteret 
rundt 50 honoratiores fra Søværnet, rederier, skoler, fagforbund og 
maritime interesseorganisationer. Hermed var det totale deltageran-
tal ved Langelinieløbet om Tuborg-mesterskabet i travaljekapronin-
gens velmagtsdage på godt 300 personer.  

TEMA
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Travaljeroning 
i København
Den 49. travaljekaproning 
i København fandt sted 
den 12. august – og det var 
med fuld musik.

På grund af den store belægning af krydstogtsskibe 
på Langelinie var roningen henlagt til østbassinet 
i Søndre Frihavn. Et populært valg, ikke kun for 
roerne, men også for beboerne i nabolaget. De 
nød roningen og underholdningen fra Søværnets 
Tamburkorps fra 1. parket.

FLOT VEJR OG FINE TIDER
I ideelle vind- og vejrforhold blev der roet i meget 
flotte tider, uden dog at slå nogen rekorder. Over-
dommeren var havnekaptajn Søren Felix Ander-
sen med basechef John W. Christensen, Holmen, 
samt Birthe Vedel Klausen og Lars Jørgensen fra 
velfærdskontoret, som bisiddere. De 11 damehold 
og 10 herrehold roede hver 3 indledende heats, 
hvor vinderen og den hurtigste 2’er gik til finalen.

TÆT OPLØB HOS DAMERNE
I damernes finale mødtes Havfruerne fra Hun-
dested, Havmisserne fra Gilleleje, Nopalax samt 
Hundested-Rørvig Overfarten. Det blev et spæn-
dende race, hvor kun 10 sekunder skilte de 4 både. 
Nopalax gentog sejren fra 2003, denne gang foran 
Hundested-Rørvig Overfarten, Havfruerne og 
med Havmisserne på 4. pladsen.

LYNÆS BÅDEVÆRFT 
VANDT HOS HERRERNE
I herrernes finale mødtes Hundestedfiskerne, 
Klintholmfiskerne, Lynæs Bådeværft og Hunde-
sted Marineforening. I et ikke mindre spændende 
opløb, hvor kun 2 sekunder skilte bådene, vandt 
Lynæs Bådeværft foran Hundestedfiskerne, Klint-
holmfiskerne og Hundested Marineforening.

MARINEN UNDERHOLDT
Til stor fornøjelse underholdt Søværnets Tambur-
korps både i Søndre Frihavn og ved præmieover-
rækkelsen på Holmen. 
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     Tre situationsfoto fra Langelinieløbet i 2006.

Lidt nostalgi: Fra Handelsflådens Velfærdsråds 
tidsskrift Horisont september – oktober 
2004 bringer vi nedenstående artikel om 
Langelinieløbet den 12. august 2004. Horisont 
blev medio 2016 afløst af det nye magasin ”At 
Sea” – Sea health and welfare for Seafarers.

22  |  for SØVÆRN og SØFART



Med HKH Prins Joachim som æresgæst, og under overværelse af blandt andet 
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, forsvarschef general Bjørn Ingemann 

Bisserup samt direktør i Beredskabsstyrelsen Henning Thiesen afholdt Danmarks 
Veteraner den 29. maj Peacekeepers Day på Kastellet i København. Efter taler af 

Danmarks Veteraners landsformand oberst Niels Hartvig Andersen, 
forsvarsministeren og Cyperns ambassadør i Danmark Maria Papakyriakou blev der 

lagt 15 kranse ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. 
Under paraden blev der overrakt 50-års mindemedaljer til Cypern-veteranernes hold 
7 og 8 og 25-års mindemedalje til de første Bosnien-veteraner. Blandt modtagerne 
af 50-års medaljer var Ib Ketler fra Brøndby Marineforening. HKH Prins Joachim 

overrakte efterfølgende The Nordic Blue Berets Medal of Honour i henholdsvis 
bronze, sølv og guld til særligt udvalgte modtagere, der har gjort en særlig indsats 

for veteransagen. Paraden flankeres af 15 flag og faner deriblandt flag fra 
Københavns og Amager Marineforeninger. (Foto: Søren Konradsen)
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AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

sten Kamp vandt afdelingens 
årlige fugleskydning på Sor-
genfri Slot. Som gæsteskyt-
ter deltog 18 medlemmer fra 
venskabsforeningen Flottans 
Män i Halmstad. Det fortæl-
ler afdelingsformand Niels 
Hald. 

Det blev i øvrigt afdelings-
formanden, der inden som-
merferien vandt afdelingens 
mesterskabsskydning.

Teddy Nielsen har modtaget 
Danmarks Marineforening 50 
års medlemsemblem. 

Henrik Wenkens har op-

holdt sig i tre måneder i 
Nuuk, Grønland. Her besøgte 
han blandt andet kollegaerne 
i Godthåb Marineforening. 
Opholdet og besøget dannede 
baggrund for et spændende 
indlæg ved en kammerat-
skabsaften i marinestuen. 

ROSKILDE
21 medlemmer og ledsagere 
deltog i afdelingens dagsud-
flugt til Koldkrigsmuseum 
Stevnsfort. Ifølge Kristian Ma-
rius Pedersen var det er ual-
mindelig god tur, der ud over 
museumsbesøget bød på skaf-
ning hos kollegaerne i Stevns 
Marineforening. 

Roskilde Marineforening er 
medlem af Roskilde Havnefo-
rum. Derfor var det naturligt 
at deltage med en infostand i 
forbindelse med en havneevent 
den 10. juni. Der kom mange 
besøgende på standen, og iføl-
ge tilbagemeldingerne er der 
på den baggrund nye medlem-
mer på vej til afdelingen.

Forsommeren har også budt 
på grillefest og deltagelse i 
gudstjenesten efterfulgt af 
march gennem byen på Valde-
marsdag.

Et af årets største begivenhe-
der i Roskilde Marineforening 
er fregatskydningen. Den 
afvikles i år lørdag den 12. 
august.

KØBENHAVN
– Vi gik sommeren i møde 
med en forrygende sæsonaf-
slutning, en aften i Irlands 
tegn, den 1. juni med 70 del-
tagere, der ud over den gode 
irske stuvning og øl nød at lyt-
te til og synge med på de fire 
musikere fra Køge ”Kuling fra 
øst”, der medbragte sanghefter 
med irske sange og sømands-
sange, så deltagerne kunne 
synge med. Jo, der kom masser 
af sang i stuen. Det sker ikke så 
ofte, men denne gang var der 
så fællessang i to gange 40 mi-
nutter. Arrangementsformand 
Johnny Bannow fik stor vel-
fortjent ros for begivenheden, 
skriver Erik Staffeldt.

31. august er der officiel 
sæsonstart, men det bety-
der ikke, at støvet lægger sig 
i marinestuen, f.eks. er der 
pudsedage, stuen skal gerne 
tage sig godt ud til det tra-
ditionsrige jubilarstævne, 
som vores gode nabo, SOS, 
lægger lokaliteter til. Køben-
havns Marineforening er en 
vigtig aktør ved jubilarstæv-
nerne, med til- og afrigning 
i Planbygningen og på SOS. 
Desuden bød sommeren på 
gillarrangement.

KONGENS LYNGBY
For første gang fik Kongens 
Lyngby Marineforening en 
kvindelig fuglekonge, da Kir-

 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
Roskilde, Kongens Lyngby, Amager, København, 
Brøndby, Frederiksberg, Ishøj, Godthåb, Rønne

  Afdelingsformand Keld Christensen (tv) samt afdelingskasserer Bo Åbenhus og bestyrelsessuppleant Jann 
Persson holder en kort pause, inden de mange besøgende anduver informationsstanden under 
havneeventen i Roskilde. 

  Årets fuglekongen i Kongens Lyngby Marineforening Kirsten Kamp 
omgivet af tv. afgående fuglekonge Ejvind Brath og afdelingsformand 
Niels Hald.
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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

HØRSHOLM/RUNGSTED
På det seneste har flere marine-

foreningsafdelinger været under 
pres i forbindelse med prisfast-

sættelsen af lejemål i kommu-
nale bygninger. Således også i 
Hørsholm Kommune, hvor der 
gennem længere tid har verseret 
rygter om markante ændrin-
ger i foreningernes aftaler med 
kommunen. 

På nuværende er der dog fal-
det lidt ro om værdifastsættel-
sen af de kommunale bygnin-
ger. – I 1984 overtog vi lejemå-
let af den kommunale bygning 
på Sdr. Jagtvej 10 i Hørsholm, 

oplyser afdelingsformand i 
Hørsholm/Rungsted Marine-
forening Palle Pedersen. – Ef-
terfølgende har medlemmerne 
brugt mange kræfter på at re-
novere og vedligeholde bygnin-
gen, så den i dag fungerer som 
et perfekt marinehus for vore 
mange faglige- og sociale aktivi-
teter. Så på den baggrund er det 
yderst positiv, at der åbenbart 
er faldet lidt ro om sagen, siger 
afdelingsformanden. 

BRØNDBY
Fra Brøndby Marineforening 
lyder der en tak til kollegaerne 
i Aalborg for det gode arrange-
ment i forbindelse med årets 
Sendemandsmøde. – Vi deltog 
vanen tro i sendemandsmødet. 
I år med otte sendemænd, op-

lyser afdelingsnæstformand 
Kim von Wowern.

Desværre havde en an-
den afdeling taget Brøndby 
Marineforening´s flag med 
hjem. – Så vi måtte nøjes med 
det flag, der var tilbage. Derfor 
efterlyser vi hermed vores flag 

hos de afdelinger, der havde flag 
med til mødet. Se lige om ikke 
I har fået et forkert flag med 
hjem, lyder det fra Brøndby. 

Under Brøndby Marinefor-
ening og Brøndby Kommunes 
”Store cykeldag” havde besty-
relsen og de mange frivillige 

masteprojektdeltagere arran-
geret et arbejdende værksted i 
teltet. – De mange deltagende 
Brøndbyborgere fik hermed et 
indtryk af det imponerede pro-
jekt som afdelingens frivillige er 
i gang med, siger Kim von Wo-
wern. 
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  Ole Flemming Nielsen og Jens Wachsmuth fra Kalundborg Marinefor-
ening hilser på H. M. Dronningen, der sammen med borgmester i Ka-
lundborg Kommune Martin Damm hilser på flag- og faneborgen ved 
Dronningens besøg i Kalundborg under sommertogtet i juni.

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

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND

KALUNDBORG
Flaggast Ole Flemming Nielsen 
og flagvagt Jens Wachsmuth 
var sammen med to kollegaer 
fra Slagelse Marineforening 
på plads i fane- og flagpara-
den, da H. M. Dronningen i 
forbindelse med Kalundborgs 
850 års købstadsjubilæum den 
13. og 14. juni besøgte byen 
om bord på DANNEBROG. 
– Om eftermiddagen havde vi 
åbnet marinestuen for vagtfri 
besætning. Her fik vi nogle 
hyggelige timer sammen med 
15 værnepligtige, konstabler, 
befalingsmænd og officerer 
fra kongeskibet, fortæller Ole 
Flemming Nielsen.

Afdelingens næste store ar-
rangement er sommerudflug-
ten, der er planlagt til den 26. 
august.

Skyttelavet:
Kalundborg Marineforening´s 
skyttelav sluttede forårstermi-
nen med fregatskydning den 
20. maj. 35 medlemmer starte-

de eventen med morgenparade 
i marinestuen. Her takkede 
afgående fregatkaptajn Freddie 
Iversen besætningen for god ro 
og orden i hans chefperioden.

Ny mand på posten blev 
Leif Emil Petersen, der med en 
fuldtræffer i krudtkammeret 

vandt fregatkaptajn rangen for 
2017/2018. 

Skydningen sluttede med 
skafning og præmieoverræk-
kelse.

NYKØBING SJÆLLAND
Søren Brusgaard medlem i 
Nykøbing Sjælland Marinefor-
ening og distriktsformand for 
distrikt III/Vestsjælland fortæl-
ler, at afdelingerne i distriktet er 
gået sammen om opsætning og 
bemanding af en informations-
stand for Danmarks Marinefor-
ening under det store åbent hus 
arrangement på Flådestation 
Korsør lørdag den 26. august. 

– Som det ser ud her primo 
juli, deltager alle distriktets af-
delinger i eventen, siger Søren 
Brusgaard, der forventer mange 
besøgende på dagen. – Der 
kommer altid gæster fra hele 
den vestlige del af Sjælland. 
Derfor er det yderst relevant, er 
der er repræsentanter til stede 
fra alle afdelinger i distriktet, så 
vi kan få en god lokalsnak med 
interesserede fra hele området. 
Og vi repræsenterer selvfølge-
lig også hele Danmarks Mari-
neforening, hvis der kommer 
besøgende på standen fra det 
øvrige Danmark, lyder det fra 
distriktsrepræsentanten. 

  Fregatkaptajn i Kalundborg Marineforening Leif Emil Petersen (im.) er 
her sammen med de øvrige præmievindere ved fregatskydningen i 
maj foreviget uden for marinehuset.

  Vagtfri besætningsmedlemmer fra kongeskibet DANNEBROG havde nogle gode og hyggelige timer i mari-
nestuen sammen med medlemmer fra Kalundborg Marineforening. 
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HASLEV
En af Haslev Marineforenings 
toneangivende medlemmer Leif 
Hollænder døde den 17. maj 
79 år gammel. Leif Hollænder 
var afdelingskasserer fra 1983 
til generalforsamlingen i 2017. 
– Leif har, ligesom sin broder 
Bent bidraget med foreningsar-
bejdet og trukket det store læs, 
som i dag er en mangelvare i 
foreningerne, siger Marint Ki-
enitz på vegne af bestyrelsen i 
Haslev Marineforening. – Leif 
Hollænder har være med til at 
opretholde gejsten for afdelin-
gen, også selv om der ikke er en 
havn i Haslev. Når vi går tilbage 
i de gamle protokoller ser vi, at 
brødrene Hollænder dukker op 
i marineforeningen helt tilbage 
i 1960erne. ”Æret være Leif 
Hollænders minde”. 

Distriktsformand Henrik 
Marrill Christiansen fortæller, 
at bisættelsen i Lille Heddinge 
Kirke blev udført af orlogs- og 
sognepræst Eigil Ingemann 
Andreasen. – Danmarks Mari-
neforening var mødt frem med 
tre flag og 10 mand. Vi gav Leif 
et sidste farvel, ved at føre flaget 
tre gange fra hovedgærdet mod 
forgæret over taget på rustvog-
nen lige inden den kørte. 

MØEN
Lokalerne i marinehuset var 
fyldt til bristepunktet, da Møen 
Marineforening lørdag den 17. 
juni 2017 fejrede afdelingens 75 
års stiftelsesdag. Som det frem-
går af artiklen på tekstsiderne 
indeholdt gæstelisten deltagere 

fra Vordingborg Kommune, 
Danmarks Marineforening´s 
landsledelse, kollegaer fra di-
strikt IV/Sydsjælland og Øerne 
samt egne medlemmer.

KØGE
Afdelingsbladet Stør Kurs brin-
ger en lille klumme fra det lo-
kale kirkeblad, hvor kirkeværge 
Bo Michael Hansen fortæller, 
at kirkeskibet DANNEBROE 
har været på ”værft”. – Den ak-
tuelle opgave med at renovere 
kirkeskibet havde Køge Mari-
neforening påtaget sig. Det er 
vi dem meget taknemmelige 
for. Resultatet af deres arbejde 
er fremragende, skriver han. 
Klummen er opsat med et foto 
af en arbejdsom afdelingsfor-

AFDELINGERNE

   Så er der afgang fra marinehuset i Nykøbing Falster med stigevogn anno 1938. (foto: Flemming Keith Karlsen) 

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

mand John Engskov, der ifølge 
foto teksten er i færd med at 
pusle om DANNEBROGE. 

Kirkeskibet blev i 1960 fi-
nansieret af den lokale saft-
konge Gudmund Jørgensen og 
fætteren Henry Jørgensen, der 
var emigreret til Canada. 

NYKØBING FALSTER
Det blev Leif Andersen, der 
trak sig sejrrigt ud af rafleturne-
ringen, da 14 mand i juni satte 
hinanden stævne i orlogsstuen. 
Carl Johan Rasmussen blev 
nummer to og Knud Jørgensen 
nummer 3.

Senere i juni deltog 23 med-
lemmer og ledsagere i en vel-
lykket lokaltur til Nykøbing 
Falster Brandmuseum, hvis 
domicil også huser Fotomuseet 
og Frisørmuseet. – Brandbiler 
har altid appelleret til alle af 
mandkøn fra smådrenge og op-
efter, og byens brandmuseum 
med de velholdte og toppole-
rede brandbiler gjorde da også 
indtryk på deltagerne. Stor var 
også begejstringen, da delta-
gerne blev inviteret om bord i 
stigevognen fra 1938 og trans-
porteret fra Orlogsstuen til mu-
seet. Udover de flotte biler og 
andet rullende udstyr, bugnede 

museet også af diverse udstyr 
og fotografier fra svundne tider, 
fortæller Jack Moblak. 

  Under samme tag befin-
der sig også to andre og meget 
usædvanlige museumsafdelin-
ger nemlig et frisørmuseum og 
et fotomuseum. Frisørmuseet 
er inddelt i sektioner, der viser 
tidens udvikling i dame-og her-
refrisørsaloner med møblement 
og udstyr, og afdelingen er et 
morsomt tilbageblik til et mil-
jø, hvor de fleste har haft deres 
gang, når damerne skulle have 
krøllerne  opfrisket, og mæn-
dene have studset hår og måske 
skæg.  – Også fotomuseet havde 
deltagernes fulde bevågenhed. 
Initiativtager og sponsor til mu-
seumsafdelingens etablering og 
de udstillede genstande er vort 
afdelingsmedlem, pressefoto-
graf Flemming Keith Karlsen. 
Flemming fortæller, at antallet 
af udstillede genstande ligger 
omkring 1600 stk. Heraf er en 
meget flot og imponerende ud-
stilling af fotografiapparater og 
kameraer. En meget interessant 
og anderledes dag afsluttedes 
med fælles grillspisning sam-
men med repræsentanter for 
museets frivillige stab, lyder det 
fra Jack Moblak. 

for SØVÆRN og SØFART  |  27



AFDELINGERNE

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

FAABORG
Afdelingssekretær Lajla Wedel 
Sørensen fortæller, at den lør-
dag den 6. maj stod på ”Mar-
tha” dag i marinestuen. – Det 
er i år 50 år siden, at filmen 
blev indspillet, og det syntes 
vi i marineforeningen, var en 
god anledning til at gøre lidt 
mere ud af lørdagsmødet end 
sædvanligt. Alle deltagerne var 
mere eller mindre klædt ud, så 
de lignede figurerne fra filmen, 
siger hun.  De 30 deltagere fik 
en god dag, der ud over kultfil-
men bød på ”Marthafrokost” 
med tilhørende O. P. Anderson. 

Sommerudflugten gik den 
17. juni til Assens med forplej-
ningsstop ved Falsled Havn. – I 
Assens var der arrangeret en 
guidet rundvisning på Ernsts 
Samlinger, som består af sølv-
tøj, porcelæn og kunst i en vari-
eret, næsten kitschet blanding, 
som blev samlet af Sølvvarefa-
brikant Frederik Ernst (1892-
1976) hele den store samling 
har til huse i den gamle fabrik 
som i 60 år var rammen om 

sølvvarefabrikationen. Heref-
ter et kort besøg i den gamle 
toldbod, hvor vi så udstillingen 
”Mennesket og havnen”. Sidste 
stop på turen var Assens Mari-
neforening. Her blev serveret 
en dejlig frokost efterfulgt af 
hyggeligt samvær, inden det var 
tid til at vende hjemad. En dej-
lig dag som 22 havde valgt at 
deltage i, lyder det fra afdelings-
sekretæren.

SVENDBORG
Svendborg Marineforening stil-
lede i maj med mandskab og 
flag til to mindearrangementer 
i Svendborg. Den 5. maj var 
der mindehøjtidelighed i Sct. 
Jørgens Park ved monumentet 
for søfolk og fiskere, der miste-
de livet under 2. Verdenskrig. 
– Efter kranselægning talte sø-
mandspræst Hans Vestergaard 
Jensen. Højtideligheden slut-
tede med en sammenkomst i 
sognegården, hvor Caroline 
Koret underholdt, fortæller Jim 
Mollerup.

Han fortæller også, at der i 

Svendborg gennem 150 år har 
været tradition for, at man Kristi 
Himmelfartsdag marcherer gen-
nem byen til Assistens Kirkegår-
den, hvor der lægges kranse og 
holdes taler ved graven for om-
komne soldater fra krigen i 1864 
og de to verdenskrige. Således 
også i år, hvor afdelingen deltog 
sammen med de øvrige forsvars-
foreninger i marchen, der star-
tede på torvet med den lokale 
Peder Most Garde i spidsen.

MIDDELFART
Der er roser til afviklingen af 
sendemandsmødet i Aalborg 
fra de fire sendemænd Peter 
Højrup, Erik Skelmose, Peder 
Dyrberg og Svend Erik Vittrup, 
der repræsenterede Middelfart 
Marineforening. Det oplyser 
Carl Vittrup. 

Under ledelse af Jesper Jen-
sen fra Middelfart Pistolklub 
arrangerede afdelingen den 18. 
maj pistolskydning. Ved den 

efterfølgende forplejning i ma-
rinestuen blev der uddelt vin-
derkaffekrus til Chris Martner, 
Orla Jensen og Flemming Wor-
søe, der i nævnte rækkefølge 
besatte podiepladserne. 

I juni sagde tre medlemmer 
fra Middelfart Marineforening 
ja tak til en invitation fra Assens 
Marineforening om et besøg på 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort. 
Selv om museet guide Arvid L. 
Jørgensen kom fra Flyvevåbnet, 
mener Carl Vittrup, at han var 
en god fortæller. – Først fik vi 
en gennemgang af det skyts - 
Hawk Batterierne - Flyvevåb-
net havde opstillet omkring 
Stevnsfortet. Efter at have pas-
seret et trådhegn blev det poin-
teret af guiden, at nu var vi på 
Marinens område. Her var der 
en grundig gennemgang af de 
våben, blandt andet 150 mm 
kanonerne fra det tyske slagskib 
GNEISENAU, og de ting der 
stak op af jorden, det være sig 

     Marinestuen i Faaborg var indrettet som biografcafé, da Faaborg 
Marineforening den 6. maj arrangerede 50 års filmjubilæum for 
kultfilmen ”Martha”. 

  Peder Most Garden i front for marchen i Svendborg Kristi 
Himmelfartsdag.  

     Sømandspræst Hans Vestergaard Jensen taler den 5. maj ved 
monumentet i Sct. Jørgens Park i Svendborg.
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Per Dichmann Hansen,
Mågen 9, 6270 Tønder 
Tlf.: 74 72 40 43 • Mobil: 22 48 88 43 
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com 
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Gråsten, Sønderborg, 
Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Vejle

DISTRIKT IX

 SYD- OG 
SØNDERJYLLAND

  Esbjerg Havn har gennemgået en total forvandling fra fiskeri- og 
erhvervshavn til offshore- og erhvervshavn. Her har deltagerne fra 
Esbjerg Marineforening´s havneudflugt vue ind over havnen om bord 
på et af KEM Offshore supply-fartøjer. 

ESBJERG
Esbjerg Marineforening´s 
samarbejdspartner KEM Offs-
hore inviterede den 17. maj 
medlemmer fra afdelingen på 
havnerundfart i den store syd-
vestjyske erhvervshavn. KEM 
Offshore har siden 1996 ser-
viceret de store havmøllepar-
ker i Nordsøen med diverse 
transporter ud til anlæggende. 

Ultimo maj var der udflugt 
til Them syd for Silkeborg 
samt Horsens. I Them så del-
tagerne et fantastisk rovfugles-
how. – Her fra Esbjerg kan vi 
stærkt anbefale vore kollegaer 
at sætte Them rovfugleshow på 
som udflugtssted, siger John 
Koudal. I Horsens var der be-
søg i det spændende museum i 
Statsfængslet. 

Sommerfesten medio juni 

var en succes med god mad, 
perfekt vejr og glade deltagere. 

Søndag den 25. juni stil-
lede afdelingens salutkanons-
besætning med mandskab og 
salutkanon til eventen Den 
Søfarendes Dag på Fiskeri- og 
Søfartsmuseet. Læs mere på 
tekstsiderne.

Skyttelavet:
Skyttelavet holdt i maj afslut-
ningsfest for vintersæsonen. 
45 deltog i arrangementet, der 
bød på grillmad og hyggeligt 
samvær. Ifølge Hans Novrup 
blev resultaterne af vinter-
skydningen som følger: Året 
klubmesterskab i 15 m salon-
skydning fik Svend Aage R. 
Sørensen som vinder efterfulgt 
af Hans Novrup og Poul Erik 
Mortensen. Årets klubmester-

     De tre medaljevindere fra 15 m salonskydning klubmesterskabet i 
Esbjerg Marineforening´s skyttelav er her fv. sølvvinder Hans Novrup, 
bronzevinder Poul Erik Mortensen samt guldvinder og bronzevinder i 
10 m luft Svend Aage R. Sørensen. Bag guldvinderen ses Bent Holst 
Hansen. 

gas-filtre, frisksluftshætter og 
periskoper, fortæller Carl Vit-
trup, der også er af den forme-
ning, at udsigten fra Rævegan-

gen ved anlægget slår udsigten 
ved Dollerup Bakker syd for 
Viborg. 

En stiv kuling fra vest forhin-

drede ikke grillstegningen den 
16. juni. – Her i afdelingen er 
det mændene, der servicerer 
konerne, når vi griller. Afte-

nen var rigtig hyggelig og vores 
sanghæfter blev flittig brugt, 
slutter meldingen fra Middel-
fart Marineforening. 

  Medlemmerne fra Assens og Middelfart Marineforeninger fik under 
besøget på Koldkrigsmuseum Stevnsfort en grundig indsigt i fortets 
imponerende indretning.

     Som det fremgår af Carl Vittrups foto, fejler naturen ved og omkring 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort heller ikke noget.
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sin simpelhed ud på at fjerne 
de store mængder affald, som 
har hobet sig op i naturen i lø-
bet af vinteren. 

Fanø Marineforening fore-
stod den 4. maj kranselæg-
ningen ved mindesmærket på 
Vestre Kirkegård for omkomne 
Fanøsøfolk fra 2. Verdenskrig. 

Afdelingens årlige udflugt 
gik i år til Historiecenter Dyb-
bøl Banke. Her var der en to 
timers spændende guidet tur, 
hvor temaet var at skildre de 
voldsomme og umenneskelige 
betingelser de danske soldater 
var udsat for under belejringen 
og stormen på forsvarsanlæg-
get den 18. april 1864.

Fra Dybbøl forhalede grup-
pen til marinehuset i Sønder-
borg, hvor afdelingsformand 
for Sønderborg Marinefor-
ening Jan Marcussen bød 
velkommen. Hans Novrup 
mener, at den Skipperlabs-
kovs kollegaerne i Sønderborg 
stillede frem var noget nær 
uovertruffen. – Sønderborg 
Marineforening skal have en 
stor tak for et fremragende ar-
rangement, slutter informati-
onsmailen fra Fanø.

FREDERICIA
Afdelingsudflugten gik Kristi 
Himmelfartsdag til Fanø. Fanø 
Marineforening´s afdelingsfor-
mand Jens Martin Christian-
sen og afdelingsnæstformand 
Mads Larsson gav kollegaerne 
fra Fredericia en guidet tur 
rundt på øen, inden de bød 
på frokost i marinehuset. Ef-
ter frokosten var der fri ma-
nøvre. Nogle gik på shopping i 
Nordby, medens mange valgte 
at blive i marinehusets fine 
gårdhave. Fredericia Marine-
forening sender en tak til kol-
legaerne på Fanø, og håber de 
kan gengælde arrangementet 
ved en senere lejlighed.

Den 6. juli 1849 foregik et 
af Treårskrigen 1848 – 1850 
mest markante træfninger 
uden for voldene i fæstnings-
byen Fredericia. Under ledelse 
af den norskfødte generalma-
jor Olaf Rye stormede 5. Bri-
gade de Slesvig-holstenske op-
rørsstyrker. Slaget blev vundet 
af danskerne. Men det kostede 
de danske styrker dyrt. 512 
danske soldater, heriblandt 
Olaf Rye blev dræbt. Udfal-
det gjorde, at oprørernes støtte 
Preussen fire dage efter, den 
10. juli, indgik en våbenstil-
stand med Danmark. 

Den voldsomme begivenhed 
fejres hvert år i Fredericia. Så-
ledes også i år, hvor Fredericia 
Marineforening vanen tro del-
tog i den smukke event, der 
starter den 5. juli aften med 
fakkeltog gennem byen. Den 
6. juli er der sørgemarch til ære 

skab 10 m luft blev vundet af 
Knud Erik Høgh. Her blev 
Poul Ørum nummer to med 
Svend Aage R. Sørensen som 
nummer tre.
 
KOLDING
Eksterne havneevent gavner 
flere steder rundt i landet den 
lokale Marineforening. Såle-
des også i Kolding, hvor der i 
weekenden uge 23 blev afholdt 
”Vild med vand”. Sammen 
med den lokale hjemmeværns-
flotille 135 Kolding havde 
Kolding Marineforening ar-
rangeret en udstillings- og 
informationsstand op uden 
for marinehuset. Ifølge afde-
lingssekretær Michael Wit-
torff resulterede det i fem nye 
medlemmer til Kolding Mari-
neforening. – Bestyrelsen ar-
bejder blandt andet på at stille 
en stand op til den kommende 
kulturnat i Kolding, så vi på 
den måde kan synliggøre Dan-
marks Marineforening, siger 
Michael Wittorff. 

For at der ikke kun skal 
være aktiviteter i marinehuset 
i weekenderne, kan medlem-
merne nu købe formiddagskaf-
fe og brød hver anden onsdag. 

Skyttelavet:
Som noget nyt er skyttelavet 
begyndt at skyde med pistol. 

I den forbindelse med er der 
indstiftet en ny vandrepokal 
til kommende vindere. Der er 
også planlagt en intern åben 
hus skydning for de medlem-
mer i Kolding Marinefor-
ening, der ikke er medlemmer 
af skyttelavet. – Så har de en 
god chance for at opleve den 
del af Marineforeningens med-
lemsaktiviteter, lyder det fra 
skyttelavet. 

FANØ
Medlemmerne i Fanø Marine-
forening deltager aktiv i den 
traditionelle ”ren-ø-dag” på 
Fanø. Ifølge afdelingssekretær 
Hans Novrup går opgave i alt 

     Eventen ”Vild med vand” foregik ret ud for marinehuset i Kolding. Her er medlemmer fra Kolding 
Marineforening og HVF 135 Kolding i gang med medlemshvervning og generel information om 
Marinehjemmeværnet og Danmarks Marineforening. 

  Formand i Fanø Marineforening Jens Martin Christiansen (th) 
overrækker et afdelingsskjold til formandskollegaen i Sønderborg 
Marineforening Jan Marcussen som tak for et godt værtskab.
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for de mange faldne på begge 
sider.

– Vi kan kun opfordre vore 
medlemskollegaer i Danmarks 
Marineforening om at aflægge 
Fredericia et besøg ved denne 
begivenhed. Lyder det fra afde-
lingssekretær Erik Birger Jensen. 

SØNDERBORG
Som det fremgår i klummen 
fra Fanø, lagde kollegaerne fra 
Sønderborg Marineforening 
stue og kabys til, da Fannik-
kerne anduvede Dybbøl og 
Sønderborg på deres sommer-
udflugt. 

  Udflugtsgæsterne fra Fredericia Marineforening hygger sig i Fanø 
Marineforening´s hyggelige gårdhave.

  Inden afgangen til Fanø blev deltagerne foreviget uden for marinehuset i Fredericia.

  Der er dømt rygepause under 6. juli frokosten i marinehuset i Fredericia. 
Fv. med ryggen til ses Günther Meier. Herefter er det Finn Melstedgaard, 
Arne Lillethorup, Ole Olsen, Bjarne Sørensen og Torben Jensen.

  Medlemmer og ledsagere fra Fanø Marineforening er klar til frokostbesøg i Sønderborg Marineforening´s 
marinehus på adressen Verdens Ende 16. 
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Lars Gjættermann
Karetmagervej 51 • 8920 Randers NV 
Mobil: 29 63 21 13 • Mail: gjaet@post.tele.dk
Århus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg, 
Horsens, Samsø, Skanderborg

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND

AARHUS
Benny Ebbesen fortæller i afde-
lingsbladet Briefing, at sommer 
udflugten til grænselandet efter 
deltagernes udsagn var en suc-
cesfyldt tur. Turen indeholdt be-
søg hos kollegaerne i Aabenraa 
Marineforening, overnatning på 
Rødekro Hotel, besøg i Flens-
borg med indlagt visit på Flens-
borg Søfartsmuseum og serve-
ring af kæmpestore Schnitzler 
på Das Kleine Restaurant.  

På hjemrejsedagen var der 
besøg på Dybbøl Museet. Vel 
tilbage i Aarhus stod Erik Mår-
vig og Peter Lønnqvist klar med 
forplejning i marinestuen. – Vi 
takker alle deltagerne for en her-
lig sommerudflugt, slutter Ben-
ny Ebbesen sit indlæg i Briefing. 

VIBORG
Afdelingssekretær Lars Teibøl 
oplyser, at forårets torsdags-
skafninger har været rigtig godt 
besøgt. Godt 30 medlemmer og 

venner har nydt nogle gode af-
tener med lækker mad og kam-
meratligt samvær. 

Fregatskydningen i juni var 
igen i år kædet sammen med 
et grillparty i Marinestuen. I år 
havde flere end tidligere mod på 
at skyde, ikke alle med lige held, 
men efter en del skud, kunne 
årets fregatkaptajn Martin Sch-
midtke kåres. 

Det efterfølgende grillarran-
gement der blev afholdt i det 
skønneste vejr, havde trukket 
rigtig mange til. Lækker grill-
mad kokkereret af en af Viborg 
Marineforening´s venner Søren 
Ritz, blev nydt med velbehag 
samtidig med der blev skålet til 
højre og venstre, og først i løbet 
af aftenen kunne der lukkes og 
låses i stuen.

Den nye bestyrelse, der til-
trådte i februar, ser med fortrøst-
ning frem til det næste halve år, 
hvor nye tiltag vil præge Viborg 
Marineforening. 

Sensommerudflugten, lørdag 
den 9. september går i år til Thy-
borøn. Her er der mulighed for 
at besøge Sea War museet, Min-
delunden for Jyllandsslaget, eller 
nyde miljøet ved havnen, inden 
turen slutter med frokost i Thy-
borøn Marineforening.

Fremover vil torsdagsskafnin-
gerne, den 2. torsdag i måneden, 
blive afløst af Kammeratskabsaf-
tener, den 2. fredag i måneden, 
1. gang den 15. september. Der 
vil dog fortsat være åbent i Ma-
rinestuen kl. 13-16 hver torsdag 
og den 1. – 3. og evt. 5. lørdag i 
måneden.

Sekretæren, Lars Teibøl, har 
et lille hjertesuk. Han mangler 
mailadresser på rigtig mange 
medlemmer, så vær nu med til 
at minimere udgifterne og af-
lever din mailadresse. Samtidig 
gør han opmærksom på kon-
tingentbetaling for 2017 på kr. 
450,- som venligst bedes indbe-
talt snarest.

EBELTOFT
Foråret kan jo være en travl tid 
og det har det også været i Ebel-
toft. Ikke mindst er tirsdagstræf-
fet godt i gang med arbejdet. 
Både inde og ude. Der bliver her 
lagt en stor indsats for at Mari-
nestuen og omgivelser ser godt 
ud, ligesom det løbende vedlige-
hold får en kærlig hånd. Næste 
store projekt er, at flagspillet skal 

ned og renoveres, oplyser Peter 
Brøgger. - Af arrangementer i 
afdelingen skal først nævnes sæ-
sonens sidste kammeratskabsaf-
ten den 27 april, hvor vi tradi-
tionen tro startede med spisning 
og hvor medlemmer kan deltage 
med ledsager. Vi havde denne 
aften samlet billeder og videoer 
fra vores jubilæum, som vi vi-
ste. I den forbindelse skal lyde 
en stor tak til Sonja Kirk, Grenå 
Marineforening, for at tage så 
mange dejlige billeder til os. 
Der blev snakket og fortalt om 
de spændende dage, og der er 
bestemt stemning for, at vi skal 
gennemføre et 200 årsjubilæum, 
når den tid kommer. Danmarks 
befrielse den 5. maj blev selvføl-
gelig også markeret. Her samles 
15-17 medlemmer med flaget til 
en lille højtidelighed på havnen 
ved mindesten for befrielsen. 
Danske Veteraner Østjylland 
deltog også med deres fane. Un-
der arrangementet der blev lagt 
en buket rød-hvide blomster, 
hvorefter tidligere generalsekre-
tær for Dansk Sømandskirke i 
Fremmede Havne, orlogs- & 
sømandspræst emeritus Ronald 
Pedersen holdt en smuk tale. 

Ebeltoft Marineforening var 
vanen tro med til eventen Sø-
værnets Dag den 9. maj. Arran-
gementet starter med march gen-
nem byen efter Søværnets Tam-
burkorps, der efter ankomsten til 
fregatøen giver koncert på plad-
sen foran fregatten JYLLAND.

Fregatinstitutionens besty-
relsesformand, Ole Bjerregaard 
bød velkommen inden vice-
chef Marinestaben kommandør 
Gorm Bergqvist hold Søværnets 
tale. Seancen sluttede med afgi-
velse af Dansk Løsen fra bastio-
nen på fregatøen.

Skyttelavet:
Rundt 20 personer stillede i juni 
op til skyttelavets foreningsme-
sterskab. Peter Brøgger oplyser, 
at der blev dystet i de tre obli-
gatoriske klasser: åben-klasse, 
lukket klasse samt klassen ”bed-
ste resultat i forhold til eget gen-
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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

DISTRIKT XI

NORDVESTJYLLAND

øre Havn inviterede skibes 12 
mands besætning 15 medlem-
mer fra Glyngøre Marinefor-
ening om bord for en retvisende 
faglig rundvisning på skibet. – 
Det var et godt og hyggeligt ar-
rangement, fortæller afdelings-
sekretær Bent-Ole Kristensen. 

Den 27. maj rundede Glyng-
øre Marineforening det første 
snes år. Begivenheden blev mar-
keret med en eftermiddagsre-
ception. Blandt de 42 gæster 
var distriktsformand Per Toftum 
Larsen. Han kunne sammen 
med afdelingsformand Svend 
Erik Poulsen glæde sig over, at 
der på dagen skulle uddeles tre 
nye medlemsemblemer.  

Afdelingskasserer Karsten 
Kildahl modtog på baggrund af 
sit virke som kasserer i afdelin-
gens 20 år lange liv Danmarks 
Marineforening´s Hæderstegn i 
Sølv. Fra kollegaerne i Glyngøre 
fik han en smuk salutkanonmo-
del på egetræslavet. 

MORSØ
Medens bestyrelsen holdt møde 

pudsede menige medlemmer 
alt kobber og messinggods i 
marinestuen. De to parallelle 
arbejdsindsatser foregik ultimo 
maj, og begge hold blev un-
der og efter indsatsen belønnet 
med forplejning.

Skaldyrsfestivalen på havnen 
i Nykøbing Mors er én af årets 
store dage for Morsø Marine-
forening. Ifølge den lokale tu-
ristforening var besøgstallet i år 
oppe på omkring 17.000. Da 
mange af disse vælger at aflægge 
besøg i marinehuset, giver det 
et godt supplement til årets 
økonomiske resultat i afdelin-
gen. For at kunne servicere de 
mange gæster, har Morsø Ma-
rineforening altid en lejligheds-
bevilling, så de kan håndtere 
den store besøgsgruppe, der 
ikke er medlem af Danmarks 
Marineforening. 

Marineforeningerne på Mors 
og Fanø har det seneste halve 
snes år haft et godt socialt sam-
arbejde. Omdrejningspunk-
terne er normalt Pinsegrill på 
Mors, Es der dog måtte aflyses 

  Karsten Kildahl (th) modtager af afdelingsformand Glyngøre 
Marineforening Svend Erik Poulsen Danmarks Marineforening´s 
Hæderstegn i Sølv med diplom. 

GLYNGØRE
MHV 902 MANØ fra HVF 
122 Thyborøn/Struer inspice-

rede den 19. maj Limfjorden 
ved Mors, Salling og Fur. 

Under anduvning af Glyng-

nemsnit af 5 bedste trænings-
skydninger” samt en i dagens 
anledning oprettet dameklasse.

De tre foreningsmester blev: 
Åben-klasse Steen Zacho. Luk-
ket-klasse Jørn Mortensen. Bed-
ste resultat Peter Brøgger. Dame-
serien fik Lisbeth Christensen 

som vinder. Endelig var der 
trøst- & flidspræmie til Bente 
Dideriksen.

Traditionen tro var det også i 
forbindelse med foreningsme-
sterskaberne, at der var pokalud-
delinger for bedste resultater ved 
det forgangne års trænings- og 

konkurrenceskydninger. Her 
fordelte pokalerne/præmierne 
sig således: Bedste gennemsnit af 
5 træningsskydninger uden an-
læg: Pokalvinder Jørn Morten-
sen. - Erindringsbæger til Jørn 
Mortensen. Bedste gennemsnit 
af 5 træningsskydninger med 

anlæg:  Pokalvinder Steen Za-
cho. - Erindringsbæger til Jørn 
Mortensen.  Det af Per Brønner 
udsatte sølvfad ”Lilly” for bedste 
resultat ved årets Distriktsskyd-
ning: Vinder Gert Agger. - Erin-
dringsplakette til Jørn Morten-
sen. 

    Afdelingsnæstformand Mads Larsson Fanø Marineforening´s foto 
fangede her de tre sejlbåde fra Nykøbing Mors med flag over top, da 
15 medlemmer og ledsager fra Morsø Marineforening i weekenden 
8. – 9. juli besøgte marineforeningskollegaerne på vadehavsøen. 

    Afdelingsformand Svend Erik Poulsen Glyngøre Marineforening giver 
fartøjsfører, løjtnant i Marinehjemmeværnet Harry Hansen en flaske 
navy rom som tak for værtskabet den 19. maj. Marinehjemme-
værnskorporal Clemmen Sørensen glæder sig øjensynligt til at smage 
de velsmagende dråber. 
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i år, og eventen Fannikerda-
gene i Nordby på Fanø. Med 
den aflyste pinsegrill in mente 
satte morsingboerne i bogsta-
veligt forstand alle sejl til for at 
gøre en god figur hos kollega-
erne i Nordby. 15 medlemmer 
og ledsagere drog over land og 
vand ned til Fanø for at mar-
kerede det gode samarbejde 
de to afdelinger imellem. – Vi 
var 11 personer fordelt på tre 
både og fire bilende over land, 
så deltagerantallet var 15, da 

vi anduvede Nordby for at 
deltage i det smukke arrange-
ment, siger afdelingsformand 
Lejf Petersen. 

Hyggen for de deltagende 
morsingboer var optimal, da 
det viste sig, at det store Fan-
niker optog foregik ret ud for 
kajpladsen.

HANSTHOLM/THISTED
21 medlemmer og 6 kvinde-
lige ledsagere deltog den 10. 
juni i afdelingens fregat- og 

korvetskydning. Den regeren-
de fregatkaptajn Bjarne Peder-
sen måtte afgive kommandoen 
til Carl Kristian Vestergaard 
Nielsen. Den nyudnævnte fre-
gatkaptajns moder Hanne Ve-
stergaard Nielsen gik samtidig 
så på pension som korvetkap-
tajn som da hun blev slået af 
Anne Lise De Grote. 

Efter skydning og præmie-
uddeling var der ifølge Orla 
Mølholt stort fiskeborg fra Det 
Gamle Røgeri i Hanstholm.

STRUER
Som det fremgår af artik-
len på tekstsiderne kunne 
medlemmerne i Struer Ma-
rineforening lørdag den 17. 
juni 2017 invitere til åb-
ningsreception i marinestuen 
på Struer Havn. På nær én 
stillede alle distriktets afde-
linger med mandskab for at 
ønske kollegaerne i Struer 
tillykke med det vellykkede 
indretnings- og etablerings 
projekt. 

  Yderste til højre ses Hanstholm/Thisted Marineforening´s nye korvetkaptajn 
Anne Lise De Grote. Hun er på sin højre side flankeret af afgående korvetka-
ptajn Hanne Vestergaard, Stine Rose Søe-Nielsen og Alice Sørensen. 

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
SKAGEN
Marinehuset i Skagen er ef-
terhånden kendt som et godt 
spillested for afdelingens man-
ge medlemmer og ledsagere. 
Under frokostjazzen den 20. 
maj levede afdelingen igen op 
til sit ry med musikalsk under-
holdning af høj klasse ved ban-
det ”Kejserens Nye Klær”. 

Den 17. juni bød bestyrelsen 
på cykelmotionstur fra marine-
huset til Hotel Skagen Strand i 
Hulsig. For de ikke cykelkyndi-
ge var der booket pladsbillet hos 
Nordjyske Jernbaners togsæt 
Skagen – Frederikshavn. 

AALBORG
– Efter det afholdte sende-
mandsmøde og sociale arran-
gementer er vi ved at falde til 
ro igen, og har genoptaget den 
normale gang i afdelingen, for-

tæller afdelingsformand Char-
ley F. Pedersen. 

Medhjælperfesten for alle, der 
har ydet en indsats for Aalborg 
Marineforening i løb et af året, 
blev afviklet i juni. Under mid-
dagen meddelte Charley Frank 
Pedersen, at han ikke genop-
stiller ved generalforsamlingen 
i 2018. – Efter 21 år som for-
mand vil jeg nu prøve at være 
almindeligt medlem og bare 
komme for at nyde samværet og 
hjælpe til uden at skulle tænke 
på Aalborg Marineforening hele 
tiden. Så nu har I otte måneder 
til at finde et nyt emne som af-
delingsformand, sagde han. 

Den 30. august er der fregat-
skydning. Søndag den 10. sep-
tember står den på jazzmatine, 
medens ulkeaftenen, hvor fre-
gatkaptajnen hyldes, er planlagt 
til torsdag den 5. oktober. 

 ”Kejserens Nye Klær” underholder Skagens Marineforening´s 
medlemmer og ledsagere ved frokostjazzen i marinestuen den 20. maj.

  Bjarne Pedersen (tv) har afleveret fregatkaptajn uniformen for 
Hanstholm/Thisted Marineforening til sin afløser Carl Kristian 
Vestergaard Nielsen.
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MARINEFORENINGEN

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING

Brøndby
Ole From Schultz
Ole Hans Olsen

Ebeltoft
Martin Godsk Jensen
Rene Møller Pedersen
Steen Børge P. Knudsen

Esbjerg
Svend Erik Frederiksen

Fredericia
Ole Olsen

Frederikshavn
Marianne  Fjeldal
Britta Marianna Svendsen

Gilleleje
Steen Hougaard

Godthåb
Kasper von Staffeldt Beck

Grenå
Carl Christian Mathiesen

Haderslev
Adolph Haar Iwersen

Hadsund
Martin Sommer Søndergaard Nielsen

Hals
Kjeld Norman Hansen
Kurt Larsen

Hanstholm
Hans Kurt Nielsen

Kerteminde
Per Haugsted Petersen

Korsør
Rudolph Jensen

København
Leise Gerd Helslev
Aksel Larsen Hanalainen
Frank Caspersen

Køge
Svend Flemming Arildtorp
Jørn Jakobsen

Marstal
Carsten Jensen
Gurli Houg

Morsø
Mogens Olesen

Møen
Ole Hemmingsen

Nibe
Mikkel Christensen

Nyborg
Carsten Bernhard Olsen
Heine Ulrik Jensen
Arne Lindahl Henriksen

Randers
Leo Møller Christensen

Skagen
Hans C. P. Jensen
Rasmus Lindhardt
Ruth Hessner

Skive
Ole Jensen
Ole Toudal Jensen

Struer
Søren Christian Jespersen
Karl Frederik Køhler
Mogens Kristian Korsgaard

Thyborøn
Knud Rasmussen

Viborg
Andrew Ole Jensen

Aabenraa
John Steilborg

Aalborg
Thorkild Yde Nielsen
Kirsten Skov
Villy Jensen

Aarhus
Klaus Rosholm
Stig Taps
Brian Spring



Smuk fejring af ét års dagen 
for åbningen af Mindeparken i Thyborøn
Danmarks Marineforening Landsnæstformand seniorsergent 
Søværnet (P) Søren Konradsen deltog som privatperson i den 
smukke mindehøjtidelighed for Jyllandsslaget i 1916, der også 
markerede 1-års dagen for åbningen af Mindeparken. – Om 
aftenen den 1. juni kl. 19.00 samledes ca. 200 mennesker til 
mindehøjtideligheden, fortæller han. – Her deltog blandt an-
det Gert Normann Andersen, Nicholas Jellicoe sammen med 
Reinhard Scheer-Henning og hans søn. Efter tale af sognepræst 
Jim Sander Christensen holdt både Nick Jellicoe og Reinhard 
Scheer-Henning nogle meget fine taler, lyder det fra Søren Kon-
radsen.

Talerne afsluttedes med kranslægning af de to talere. Der blev 
også lagt krans af Gert Normann Andersen fra Sea War Museum 
Jutland og af flotillechef HVF 122 Thyborøn kaptajnløjtnant 
i Marinehjemmeværnet Henning Damholt Christensen. Højti-
deligheden flankeredes af flag fra Thyborøn Marineforening og 
Flotillefanen fra HVF 122.

Nicholas Jellicoe er barnebarn af den britiske flådechef under 
Jyllandsslaget admiral, senere admiral of the Fleet og First Sea 
Lord, Sir John Rushworth Jellicoe. Reinhard Scheer-Henning 
er oldebarn af chefen for Der Kaiserliche Marines højsøflåde 
admiral Reinhard Scheer.

   Fv. Gert Normann Andersen, Reinhard Scheer-Henning & Nick Jellicoe ved mindehøjtideligheden den 1. juni 2017 i Thyborøn.

   Cover af Nicholas Jellicoe fine bog “Jutland - the unfinished battle”. Bogen 
kan købes på Sea War Museum Jutland i Thyborøn. (Foto: Søren Konradsen)


