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Marinehjemmeværnet er på vej gennem en positiv omstillingsproces. Overordnet styrkes
Marinehjemmeværnet, så det fremadrettet i større grad kan indgå som en ligeværdig
samarbejdspartner for Søværnet og øvrige statslige institutioner. Med 30 enheder i 800-, 850- og
900-klassen, 41 gummibåde og 2 indsatsfartøjer er de 2.388 særligt aktive frivillige året rundt
klar til at løse opgaver inden for redning, havmiljø og bevogtning. Her ligger fire enheder for svaj
under en af de store årlige øvelser.
(Foto: Claus Olsen)

TEMA: SALGET AF DE VESTINDISKE ØER / S. 20 - 25

KOMMENTAR

De bedste resultater skaber vi i fællesskab
Af Thomas Kastrup-Larsen - borgmester i
Aalborg Kommune
Tak til Danmarks Marineforening for
at give mig råderet over dette nummers
”Kommentar”. Jeg vil forsøge at fylde spaltepladsen efter bedste evne. Lad mig begynde med at ønske de danske marineforeninger hjertelig velkommen til Aalborg,
når der holdes sendemandsmøde i byen
fredag 13. maj. Jeg er sikker på, at I vil
nyde jeres ophold. Aalborg er en fantastisk
kommune.
DET MARINEBLÅ AALBORG
I Aalborg udgør det maritime univers et
kardinalpunkt. Rent fysisk manifesterer
det sig i form af Limfjorden, der løber på
tværs af kommunen – fra Nibe i vest til
Hals og Kattegat i øst.
Vandet har været en udslagsgivende faktor
for Aalborgs udvikling først som privilegeret købstad og siden som osende industriby. Siden tidernes morgen har vandet
åbnet verden for Aalborg og Aalborg for
verden.
Nutidens Aalborg er stadigvæk i udpræget
grad marineblå. Aalborg Havn har lige
haft sit hidtil bedste år og en udvidelse
er allerede på tegnebrættet, rekordmange
krydstogtskibe besøger hvert år byen, og
Limfjorden er ofte omdrejningspunktet,
når Aalborg slår dørene op for store og velbesøgte events. Naturligvis – fristes man til
at sige – er Aalborg Marineforening også
én af landets ældste marineforeninger.
Faktisk havde den 100 års fødselsdag 27.
februar i år.
100 ÅRS SAMARBEJDE
I Aalborg er samarbejde vores force. De
bedste resultater skaber vi i fællesskab. Det
tror vi på. Vores uddannelsesinstitutioner
samarbejder med erhvervslivet. Virksomhederne samarbejder på tværs af brancher for at blive endnu mere konkurrencedygtige. På samme måde samarbejder
kommunen med en lang række aktører i
civilsamfundet – herunder også Aalborg
Marineforening.
I årenes løb har vi samarbejdet om mangt
og meget. I 1990 lykkedes det os – efter
lidt benarbejde – at få lov at låne den pensionerede undervandsbåd SPRINGEREN
af Søværnet (den eneste bevarede af dansk
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oprindelse vel at mærke). Det blev samtidig
startskuddet til Aalborg Marine- og Søfartsmuseum, der er et vigtigt bidrag til kulturen
i Aalborg og en stor turistattraktion.
Da Aalborg to år senere - i 1992 - kunne
fejre 2 x 650 års byjubilæum, orkestrerede
Aalborg Marineforening et imponerende
flådebesøg med over 30 orlogsskibe fra
hele verden. Det var en smuk gestus.
Foreningen er ligeledes en fantastisk ambassadør for kommunen, når Aalborg er

værtshavn for The Tall Ships Races. Her
stilles der hver gang med garder langs
kajen klar til at gøre honnør og byde de
mange tusinde besætningsmedlemmer velkommen. Den gæstfrihed er værdsat.
GARNISONSBYEN AALBORG
Skønt vandet omgiver store dele af Aalborg, er det ikke Søværnet, som tegner
det forsvarsmæssige billede i kommunen
(Absalon er dog Aalborgs adoptionsskib).
Vores soldater opererer til lands og i luften – og de gør det fremragende. Aalborg

KOMMENTAR
har været garnisonsby siden 1779, og i dag
er vi en af Danmarks største. De militære
forlægninger har selvsagt stor betydning
for byen. Aalborg Kaserner, der huser
Trænregimentet og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, er med knap 2.000
medarbejdere en af byens største arbejdspladser. I Aalborg finder man også Air
Transport Wing Aalborg – base for blandt
andet Hercules- og Challenger-fly samt
Jægerkorpset. Flyvestationen beskæftiger
mere end 400 ansatte.
Garnisonerne tilføjer dynamik og mangfoldighed til det aalborgensiske erhvervsliv, hvilket er vigtigt i forhold til at sikre
kommunens attraktivitet. De understøtter
også vores ambition om at være Danmarks
bedste studieby. Det kræver en bred vifte
af tilbud. Derfor er vi meget glade for, at
man i Aalborg har mulighed for at uddanne sig ad militærvejen.
BAKKER OP OM KULTUREN
Både Aalborg Kaserner og flyvestationen

bakker op om kulturen i Aalborg Kommune. Flere gange om året holder de arrangementer, som den brede befolkning
kan nyde godt af. Åbent hus, action-prægede øvelser på Limfjorden, parader på
forskellige mærkedage og flyveropvisning
ved store events – senest under The Tall
Ships Races 2015, hvor Hercules-, Challenger- og F16-fly på spektakulær vis
indtog luftrummet over Aalborg midtby.
Til sommer er der DGI landsstævne i Aalborg med mere end 28.000 deltagere i alle
aldre og 60.000 besøgende hver dag. Det
bliver en sand folkefest. I den forbindelse
hjælper Aalborg Kaserner os med at skaffe
sengepladser til nogle af de mange overnattende gæster.
FRIVILLIGHED OG FORENINGSLIV
I Aalborg er vi så heldige at have rigtig
mange foreninger, som hver dag gør en
stor forskel for kommunens borgere. Det
gælder for vores lokale soldaterforeninger, Aalborg Marineforening og alle andre
foreninger. Men vores foreningsliv lever

kun i det omfang, at der er nogle frivillige
kræfter bag, som får enderne til at mødes
– folk som yder en ekstraordinær indsats
for deres medborgere. De er Aalborgs uofficielle dna.
Jeg vil gerne fremhæve vores KFUM’s soldaterhjem, Veteranhjemmet og Veteran
Oasen, hvor soldater kan mødes med ligesindede. Udover at være kammeratlige
fællesskaber, spiller foreningerne også en
anderledes alvorlig rolle i forhold til at
hjælpe tidligere soldater, der har behov
for en ekstra støtte for at komme videre
i livet. De kan dog ikke stå helt alene, og
derfor blev partierne i Aalborg Byråd under sidste års budgetdrøftelser enige om at
afsætte midler til en veterankoordinator,
der kan repræsentere veteranerne i deres
møde med kommunen – en stemme, der
taler deres sag. Det er blevet en stor succes.
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske et rigtig
godt sendemandsmøde – og endnu engang velkommen til Aalborg.
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LEDER

Stærk positiv udvikling
Skulle man bruge kommercielle termer, kunne det være fristende at skrive, at Danmarks Marineforening er markedsledende i
segmentet forsvarspositive foreninger og organisationer.
Med 75 velfungerende og innovative lokalafdelinger er Danmarks Marineforenings landsdækkende synlighed og position en
fasttømret del af organisationens hovedopgave med politisk lobbyisme, formidling og sidst, men ikke mindst kammeratskab.
Især formidling og kammeratskabspleje er områder, hvor der i
disse år gøres en jættestor indsats fra alle afdelinger og fra landsbestyrelsens side.
Med et topmoderne søværn, der hele tiden udfordres på personelvolumen, ligger det til højrebenet, at Danmarks Marineforening – eventuelt i et samarbejde med Marinehjemmevær-

net – stiller sig til rådighed med at håndtere de mange opgaver
omkring Flådens traditionspleje ved historiske markeringer året
rundt. Et område, som Marineforeningen allerede i dag hjælper
med til og håndterer i flere sammenhænge. Hermed er de godt
9.000 medlemmer med til at formidle budskabet om Flådens
507 års lange betydning for, at Danmark er, som Danmark er
i dag.
Opmærksomheden på medlemskollegaers sociale position og
behov er efterhånden en fast del af bestyrelsesarbejdet i mange
afdelinger. Denne indsats ses især omkring årets højtider, hvor
der inviteres til hyggearrangementer, og hvor bestyrelserne i flere afdelinger henter og bringer medlemskollegaer fra hjemmet
og ind til marinestuen og vice versa.
Morten

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver politisk lobbyisme, formidling og kammeratskab 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.

APROPOS
…Prinsens Livregiments Soldaterforening
har i samarbejde med Thisted Bryghus og
Bruunshåb Gl. Papfabrik produceret en medalje-øl, der sælges i flotte gaveæsker. Det er
oberst Jens Chr. Lund, tidligere chef for Prin-

sens Livregiment, der med opbakning fra
afgående forsvarschef general Peter Bartram
har taget dette initiativ for at skabe mere
åbenhed og offentlighed omkring medaljen,
der tildeles personel udsendt i international

tjeneste i perioden 1948-2009. Yderligere
oplysninger hos Erik Jensen fra Prinsens
Livregiments Soldaterforenings Mindelokale på Viborg Kaserne tlf. 29259941 mail:
erik-jensen@mail.dk...

PERSONALIA
Udlandsprovst Pia Sundbøll er 1. januar 2017 tiltrådt som
leder af Danske Sømands- og Udlandskirker.

hovedsæde i Aalborg med generalmajor (Hæren) Jørgen
Høll som chef.

Orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg er 13. januar 2017 tildelt
Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats.

Kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen afgik medio januar 2017 som chef for Frømandskorpset i Kongsøre.
Stefan Neubauer Andersen er efterfølgende tiltrådt stillingen som chef for Koncept- og Kapacitetsudviklingssektionen ved Værnsfælles Forsvarskommando.

Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach overtog medio
januar 2017 kommandoen over Frømandskorpset i Kongsøre. Jens Kirkebæk Bach er selv uddannet frømand, og
har tidligere været næstkommanderende ved korpset. Frømandskorpset er sammensat af frømænd, specialister og
støttepersonel og er sammen med Jægerkorpset en del af
Specialoperationskommandoen (SOKOM). SOKOM har
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Kontreadmiral Frank Trojahn tiltræder som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017. Frank Trojahn er 53 år og er pt.
chef for Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

DET SKER
Lørdag den 15. april 2017:
Sidste tilmelding til de sociale arrangementer i forbindelse
med sendemandsmødet i Aalborg.
Yderligere info på sitet
aalborg-marineforening.dk
Fredag den 12. til søndag den 14. maj 2017:
Marinemuseet ”Springeren et oplevelsescenter” har gratis
adgang for elle medlemmer og ledsagere, der besøger
Aalborg i anledningen af Danmarks Marineforening´s
sendemandsmøde.
Lørdag den 13. maj 2017:
Danmarks Marineforening afholder
Sendemandsmøde i Aalborg.
Mødet starter kl. 11.00 på Hotel Hvide Hus.

Lørdag den 27. maj 2017:
ENGAGE, Danmarks største veterankoncert, arrangerer stor
koncert på Refshaleøen ved København. Blandt koncertnavnene
er Sort Sol, Magtens Korridorer og DÚNÉ. Overskuddet fra
koncerten går til de hårdest ramte veteraner. Billet kan købes på
linket: www.ticketmaster.dk/event/engage-billeter/421279.
Søndag den 27. august 2017:
Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet
jubilarstævne på Nyholm.
Tirsdag den 5. september 2017:
Den Nationale Flagdag markeres i hovedparten af
Danmarks 98 kommuner.
Tjek arrangementerne i de lokale medier samt hjemmesider.

Distriktsmødet den 29. januar i Assens havde 32 medlemmer fra
10 af distrikt 7/Fyn´s 11 afdelinger på plads, da afdelingsformand
Ove Jensen Assens Marineforening bød velkommen. Det blev
også Ove Jensen, der efterfølgende styrede den saglige og retvisende
debat om diverse tiltag og forslag til Sendemandsmødet fra Danmarks
Marineforening samt en række gode forslag til øget samarbejde
afdelingerne imellem i Distrikt VII/Fyn. Som eksempel på et godt og
populært afdelingssamarbejde arrangerer Odense, Nyborg og
Kerteminde marineforeningen en vinrejse til Tyskland i
pinsen 2017. Her er deltagerne foreviget ved marinehuset i Assens.
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KABYSSEN
Her midt forår er denne traditionelle suppe fra Rusland et godt bud på en god kulinarisk oplevelse under påskearrangementer i
marinestuerne.

Borsch

Vejledende portioner for 4 personer.
Råvarer:
• 500 gram oksebryst,
tværreb eller tykkam
• 1 porre
• ¼ selleri
• 2 gulerødder
• laurbærblad
• 1 nellike
• salt
• 2 spsk. smør
• 400 gram rødbeder
• 1 persillerod		

•
•
•
•
•
•
•
•

1 løg
¼ hvidkålshoved
2,5 dl rødbedesaft
1 spsk. vineddike
saften af en citron
250 gram stærk krydret
salami. For eksempel,
hvidløgspølse
Evt. friskhakket persille
Cremefraiche		

Kom kødet i en gryde, hæld
vand på så det dækker og
bring det i kog. Gør porren
og gulerødderne i stand og
skær dem småt ud, kom dem
i gryden med kød, selleri,
laurbærblad og nellike. Lad
det koge ca. 1 time til kødet er
knap mørt.
Skær rødbeder, persillerod,
løg og hvidkål samt resten af
sellerien i strimler. Svits disse

grønsager i smørret. Kom
dem i suppen sammen med
rødbedesaft og vineddiken.
Lad det koge for svag varme
ca. 20 minutter. Smag til med
citronsaft og salt.
Tag kødet op og skær pølsen i
skiver og kom begge dele tilbage
i suppen. Lad det vare igennem.
Serverer suppen med hakket
persille og en top cremefraiche
samt godt med groft brød.

Distriktsformand distrikt 3/Vestsjælland Søren Brusgaard
kunne med tilfredshed konstatere, at distriktets seks afdelinger alle
stillede med repræsentanter til distriktsmødet i Korsør
den 10. februar. Ud over social samvær var der en god dialog om
forskellige relevante emner på såvel lokal-, distrikts- som landsplan.
Her er hovedparten af deltagerne foreviget i marinehusets
smukke marinestue.
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BØGER OG PUBLIKATIONER

”Jeg kan ikke gå på vandet”
Hyre som dæksdreng, jungmand, letmatros og matros krydret med et motormandskursus på toppen har været baggrunden for et langt og spændende liv på de
syv have for 86-årige Max Ploug, befaren matros af den gamle skole.
Max Plougs ualmindeligt gode hukommelse og lystige fortællersjæl er baggrunden
for forfatteren John Laden Jensens nye bog ”Jeg kan ikke gå på vandet”.
– Max kan ikke lade være med at fortælle om sine oplevelser, siger John Laden
Jensen. – Vi blev enige om at lave noget ud af disse fortællinger. Efterfølgende har
jeg gennem et år besøgt Max én gang om ugen og hørt ham fortælle løs.
De mange historier og anekdoter fra et godt og langt liv er for alle med veneration
for søen god og genkendelig læsning.
– Bogen er historien om mit liv, fortæller Max Ploug i indledningen. – Jeg har
sejlet og rejst verden rundt. Først på søen med gamle plimsollere, senere med den
spritnye ”Olga Mærsk” på enorme 10.000 tons. Dengang var det et stort skib, i
dag bare en lille båd. Siden har jeg rejst verden rundt for Aalborg Boilers, og jeg
har udskiftet alle mulige maskindele enten i havn, eller mens skibene var i søen.
”Jeg kan ikke gå på vandet” er en god fortælling fra tiden før højteknologi og
hurtige havneanløb.

JEG KAN IKKE GÅ PÅ VANDET
Udgivet af Forlaget Munken.
Historier fortalt af Max Ploug til John Laden Jensen
160 sider i formatet A4-overstørrelse. Illustreret.
Pris kr. 249,95.

Sælges i udvalgte butikker i Aalborg.
Kan også bestilles på mail john.laden@gmail.com eller på
telefon 53802272
ISBN: 9788799822805
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BØGER OG PUBLIKATIONER

Ebeltoft Marineforening gennem 100 år
- et bidrag til Ebeltofts historie som søkøbstad
Ebeltoft Marineforenings bidrag til fortællingen om Ebeltoft som omdrejningspunkt for de seneste 100 års søgående trafik ud og ind af Syddjurs er en gedigen 284 siders hardcover-jubilæumsbog fyldt med historier, gamle som nye foto samt avisudklip.
Med udgangspunkt i byens købstadsrettigheder givet af Kong Erik Menved i 1301 tager bogen efterfølgende læseren med gennem en række tiårsintervalfortællinger fra 1917 til i dag.
Naturligt nok er vægten lagt på Ebeltoft Marineforenings historie, for
man kan ikke i Ebeltoft tale om byhistorie uden at runde den lokale
Marineforening. Marineforeningen har altid markeret sig på bedste vis i
forhold til byens maritime aktiviteter og events. Især fregatten JYLLAND
og hele opbygningen af denne unikke turistmagnet har gennem årene
haft en markant plads i Ebeltoft Marineforenings dagligdag.
Den tre mand store redaktionskomité har gennem god og vedkommende
research sammen med grafikeren Niels Poulsen samlet et yderst præsentabelt bogværk om Ebeltoft Marineforening og Ebeltoft som havneby og
maritimt center for Syddjurs.

EBELTOFT MARINEFORENING GENNEM 100 ÅR
- ET BIDRAG TIL EBELTOFTS HISTORIE SOM SØKØBSTAD
Udgivet af Ebeltoft Marineforening.
Redaktionskomité: Heinz T. Thomson, Peter Brøgger og Jørgen Brøgger.
Layout og grafisk bearbejdning. Niels Poulsen, NP Grafisk Ebeltoft.
Hardcoverbog i A4-overformat på 284 sider.
Udgivet med støtte fra VELUX Fonden og Syddjurs Kommune.
Trykt i 500 eksemplarer hos Prinfo Vejle.
Omdeles til medlemmerne i Ebeltoft Marineforening og afdelingens samarbejdspartnere.

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Gode forventninger for
industrifiskeriet i 2017
Danmarks store industrifiskevirksomhed FF
Skagen A/S har ifølge FF Nyt store forventninger til 2017. Ifølge firmaskriftet er der nu
begrundet optimisme efter en skuffende tilførsel af råvarer i 2016. Bestyrelsesformand
Jens A. Borup siger således til FF Nyt, at der
er meldt fremgang for brisling i Østersøen på
38% og 85% for blåhvilling.
– Forholder vi os samtidig til meldingerne
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om tobis, ser det lovende ud, mener Jens A.
Borup.
Et dårligt 2016 skyldes især, at FF Skagen A/S kun fik tilført 12.000 tons tobis
mod normalen på mellem 100.000 og
130.000 tons.
– Set i lyset af de mange investeringer i
koncernen er der optimisme over hele lin-

jen med henblik på fremtiden i branchen,
nationalt og internationalt, lyder det fra
bestyrelsesformanden.
Havbiologerne har på det seneste fået
bedre arbejdsbetingelser med at fastsætte
kvoter. Dette skyldes ikke mindst projekt
fisker-forsker-samarbejdet, som har udviklet sig gunstigt.

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Fra gammel færgehavn til
topmoderne erhvervshavn
Hvordan omstilles en havn fra traditionel færgedrift til en moderne erhvervshavn med alle de faciliteter, der kendetegner en effektiv erhvervshavn? Nogle af svarene kan findes ved at opbygge en
professionel havn med fleksibilitet i højsædet og kunden i centrum.
På rejsen fra færgehavn til erhvervshavn
har der i Korsør Havn været stort fokus
på at kunne tilbyde kunderne de bedste
services, der kendetegner en effektiv erhvervshavn. Korsør Havn tilbyder således
kunderne en 24 timers åben havn med
høj fleksibilitet og med et tæt samarbejde

FAKTA OM KORSØR HAVN
• Korsør Havn kan i yderhavnen
betjene fartøjer med en længde på
op til 210 meter og i inderhavnen
på op til 120 meter. I yderhavnen
er der ingen begrænsning i
bredden og højden. I inderhavnen
er den maksimale bredde 25
meter, og den maksimale højde
er 26 meter. Maksimal dybgang
overalt er 7 til 8 meter.
• Havnen råder over 7 pakhuse
med et samlet areal på 6.800
kvadratmeter.
• Der er 23.000 kvadratmeter åbne
arbejdsarealer.
• Samlet havneareal er 100.000
kvadratmeter.
• Samlet kajstrækning er 		
2,3 kilometer.
• Havnen har 9 ansatte.
• Anløbes hvert år af omkring 650
lastskibe og andre erhvervsfartøjer.

med blandt andet Slagelse Kommune,
der gør det muligt for havnen at tiltrække
spændende kunder, hvilket er en winwin-situation både for Korsør Havn, det
lokale erhvervsliv og kommunen.
Korsør Havn er gået ind i det nye år stærkere end nogensinde før med stigende
vækst på godsomsætning og indtjening.
Alene i 2016 havde Korsør Havn knap
500.000 tons i godsmængde mod knap
400.000 tons året forinden – en vækst på
hele 25%. De første tal for 2017 ser allerede lovende ud.
UDVIKLING I HAVNEN GIVER
BEDRE FORHOLD FOR KUNDER OG
SAMARBEJDSPARTNERE
Der har været omfattende renoveringer
og forbedringer på Korsør Havn sidste
år, og endnu flere kommer til i 2017,
alt sammen for at kunne følge med den
store efterspørgsel. Korsør Havn fokuserer på at gøre forholdene endnu bedre
for kunder og samarbejdspartnere. Senest ved store renoveringer af Inderhavn
Nord og Syd. Her i foråret 2017 forventes Amerikakajen færdigrenoveret med
større oplagspladser, som giver mulighed
for at operere mere effektivt i forlængelse

af den stigende efterspørgsel. Størstedelen af havnen har allerede fået helt ny
LED-belysning. Alt sammen tiltag, der
giver bedre arbejdsforhold for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere
samt kendetegner havnen som en effektiv erhvervshavn med hele Sjælland som
bagland.
Hos ledelsen i Korsør Havn er optimismen stor.
– Vi er sikre på, at fremgangen vil fortsætte. Vi vil i hvert fald gøre vores til
fortsat at være en attraktiv erhvervshavn.
Vi ser ingen grund til, at væksten skulle
falde de kommende år, da vi er i dialog
med flere potentielle kunder, hvor helt
nye godstyper kan finde vej til havnen,
fortæller havnechef Flemming Erichsen.
DER ER OGSÅ PLADS TIL ANDET
END ERHVERV I KORSØR HAVN
Det har været vigtigt for Korsør Havn
hele tiden at være i øjenhøjde med sine
kunder og samarbejdspartnere samt at
kunne bidrage til projekter, der skaber
aktivitet på havnen. Havnen har således
et godt samarbejde med Produktionshøjskolen og ”Værftet” i Korsør, der lejer sig
ind på havnens arealer i fiskerihavnen.

	Korsør Havn set oppefra i starten af 2017.

• Anløbes typisk af skibe, der kan
laste op til ca. 4.500 tons.
• Godsmængde i 2016: cirka 500.000
tons.
• Primære godstyper: Cement,
granitskærver, bitumen,
kunstgødning, korn- og
foderstoffer, formateriale,
flyveaske.
• Korsør Havn har kontrakt med
Slagelse Kommune om drift af de
kommunale havne Skælskør Havn,
Agersø Havn, Omø Havn, Vasebro
og Stigsnæs Færgehavn samt
Agersø-Omø-færgerne.
(Kilde og foto: Korsør Havn)
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GF

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.

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

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 Officerer og Civile under Forsvarsministeriet
Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-officerer.dk

Overskuddet bliver trukket fra i prisen for det kommende års forsikring.

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

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN
Samarbejdet mellem Produktionshøjskolen, Værftet og Korsør Havn er givende for
alle parter fortæller Flemming Erichsen.
– Vi har altid haft et godt samarbejde
med Gert Møller fra Produktionshøjskolen. Vi støtter gerne op om deres spændende projekter, som altid bidrager til et
sammenspil på tværs og på den måde skaber aktivitet på og omkring Korsør Havn
samt gode oplevelser for byens borgere
samt gæster. Vi bakker op om mange projekter og tiltag fra Produktionshøjskolen.
Herunder kan fremhæves projektet med
byggeriet af en kopi af de kanonjoller,
der under Englandskrigen 1807 til 1814
var stationeret her i havnen, lyder det fra
havnechefen.
	Broelementer til Vallensbæk

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Marinehjemmeværnet omkalfatres
Kilde: Marinehjemmeværnet
Ved årsskiftet overgik Marinehjemmeværnet til en helt ny organisation med den største
organisationsændring i værnets historie. Hele den ansatte struktur i Ringsted, Aarhus og
København er ændret radikalt, og flertallet skal flytte til Flådestation Korsør.
Forsvarsforliget 2013-2017 indebar, at
Hjemmeværnet skulle gennemføre en omfattende budgetanalyse. Analyseopgaven
blev løst i samarbejde med Deloitte og
resulterede i en række anbefalinger, som
efter politisk beslutning i vidt omfang nu

er blevet realiseret – blandt andet i Marinehjemmeværnet.
EN FLADERE
ORGANISATIONSSTRUKTUR
Det betyder, at der fra første januar i år

kun er én myndighed i det frivillige maritime værn, nemlig Marinehjemmeværnet. De to marinehjemmeværnsdistrikter i
henholdsvis Aarhus og Ringsted samt det
såkaldte Rederkontor i København er nu
lagt sammen. Alle opgaver har været oppe

FAKTA OM MARINEHJEMMEVÆRNET ANNO 2017:
• Marinehjemmeværnet har 5.178 medlemmer, heraf 2.388 særligt aktive.
• Marinehjemmeværnet råder over 30 grå fartøjer, 41 gummibåde og to indsatsfartøjer.
• Marinehjemmeværnet løser i samarbejde med Søværnet opgaver inden for redning, havmiljø og bevogtning. 		
45 weekender årligt er to fartøjer på søen til farvandsovervågning.
• Marinehjemmeværnet støtter politi og Skat, når de skal patruljere til søs for at håndhæve reglerne blandt fritidsog erhvervssejlere. Det blev i 2016 til i alt 174 sejladsdage.
• Marinehjemmeværnet har frivillige besætninger i hele landet, som er parate til at rykke ud inden for en time
døgnet rundt, hvis liv eller havmiljøet er i fare. Det skete 63 gange i 2016.
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i luften og er landet i en helt ny struktur,
der skal kunne imødegå en reduceret bemanding.
– Vi gennemfører lige nu den største organisationsændring i Marinehjemmeværnets historie. Alle vores opgaver skal videreføres, og vi har gjort alt for at skrue
en forenklet organisation sammen med en
fladere struktur og en mere fokuseret opgaveløsning for hele landet, forklarer Chef
for Marinehjemmeværnet, kommandør
Henrik Holck Rasmussen, som tilføjer, at
ændringen alene omfatter Marinehjemmeværnets fastansatte struktur og søges
implementeret med mindst mulig indvirkning på de 37 operative flotiller med
værnets over 5.000 frivillige.

UDFLYTNING TIL KORSØR
FLÅDESTATION
Det nye Marinehjemmeværn skal efter
planen flytte til Korsør Flådestation med
størstedelen af staben, samtidig med at
man fastholder et element i Aarhus.

– Planen for udflytningen til Korsør er
ikke klar. Vi må vente lidt med at blive
en del af det maritime miljø på Flådestationen, så der vil altså være ansatte
i både Ringsted og på Kastellet et stykke tid endnu, fortæller Henrik Holck

EN MYNDIGHED MED FIRE
SEKTIONER
Det nye Marinehjemmeværn skal fortsat
drive og udvikle de 37 flotiller og samarbejdet med partnere inden for og uden for
Forsvaret. Det vil fremover ske fra fire helt
nye sektioner, Redersektionen, Operations- og Planlægningssektionen, Ressourcesektionen og Flotillesektionen.
– Vi kører ufortrødent videre. Marinehjemmeværnets kalender er fyldt, og beredskabet er intakt. Vi fortsætter vores
planlægning af aktiviteter og fastholder
vores indgåede aftaler. Vores frivillige
medlemmer, vores samarbejdspartnere og
ikke mindst vores ansatte skal nu vænne
sig til at navigere i den nye organisation,
siger Henrik Holck Rasmussen.
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	Alle Marinehjemmeværnets medarbejdere markerede opstarten på den nye organisation ved en
nytårsparole på Korsør Flådestation den 4. januar 2017. (Foto: Ole Friis)

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Rasmussen. Han ser frem til at samle
medarbejderne fra de to lokationer på
Sjælland i Korsør, så den tiltænkte organisation kan komme til at virke efter
hensigten. Det blev også understreget,
da alle ansatte i Marinehjemmeværnet
markerede overgangen til den nye organisation ved en nytårsparole på flådestationen den 4. januar.

vi har gjort alt for, at overgangen bliver
så smertefri som muligt for vores frivil-

lige og vores samarbejdspartnere i denne
spareøvelse, pointerer han.

Med sammenlægningen af de tre myndigheder til én er der rigtig mange opgaver,
der skifter hænder, og nye samarbejdsrelationer, som skal falde på plads. Omstillingen betyder introduktion af ensartede
og forenklede stabsrutiner og stiller store
krav til stabens faste medarbejdere, men
Henrik Holck Rasmussen er optimistisk.
– Vi har glædet os til at komme i gang, og

Forsvarschefen og chefen for
Marinestaben besøger besætningen
på fregatten PETER WILLEMOES
PETER WILLEMOES har de seneste måneder opereret som støtteskib i Hangarskibsgruppe 2, der med hangarskibet USS GEORG
H. W. BUSH som omdrejningspunkt har angrebet ISIL fra en position i Middelhavet.

Efter en måned i gruppen anduvede PETER WILLEMOES i uge ni Limassol på
Cypern. Her mødte forsvarschef, general
Bjørn Bisserup op for sammen med chefen
for Marinestaben, kontreadmiral Frank

Trojahn, chefen for Operationsstaben,
generalmajor Flemming Lentfer og en
mindre delegation fra Forsvaret at hilse på
den efterhånden kamptrænede besætning.
(Kilde: Værnsfælles Forsvarskommando)
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LANDSLEDELSEN
Der indkaldes herved til ordinært sendemandsmøde i henhold til vedtægternes §16

lørdag den 13. maj 2017 kl. 10.00

JUBILARSTÆVNE
2017
til minde om indkaldelsen
til Søværnet

afholdes på Holmen/Nyholm
søndag den 27. august kl. 10 - 16.
Årets stævne er for indkaldelsesårgange
med endetal 2 & 7 (25-, 40-, 50-, 60-, 65-,
70-, 75-, 80-års jubilarer).
Deltagelse er ikke betinget af
medlemskab af Marineforeningen.
Ikke-jubilarer blandt Marineforeningens
medlemmer kan også tilmelde sig,
jubilarer har dog fortrinsret.
Tilmeldinger ud over 200 sættes på
venteliste.
DELTAGERPRIS:
Medlemmer.................................kr. 250,Ikke-medlemmer.......................kr. 300,STÆVNEPROGRAM:
10.00-10.15: Ankomst & samling
v. Nyholmsvagten.
11.00:
Officielt arrangement.
Pause
Mulighed for besøg på
Peder Skram.
13.00:
Skafning i Officersskolen.
16.00:
Jubilarstævnet slutter.
SKRIFTLIG TILMELDING & BETALING,

på Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
med dagsorden i henhold til vedtægternes §18:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden (Bilag A)
3. Landsbestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge (Bilag B)
5. Landsbestyrelsens forslag:
a. Landsbestyrelsens forslag til fremtidssikring (Bilag C)
6. Indkomne forslag:
a. Frederikshavn Mf: Ændringsforslag til vedtægternes §§ 8 og 9 (Bilag D)
b. Nakskov Mf: Afdelingsformand – distriktsformand (Bilag E)
c. Bekræftelse af mødested for 2018: Køge Mf
d. Mødested for 2019: invitation fra Randers Mf
7. Fremlæggelse af budget (Bilag F) samt fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende kalenderår:
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår kontingentstigning til kr. 150,b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud på kr. 75,8. Valg til landsbestyrelsen, herunder meddelelse om distriktsvalgte landsbestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af landsnæstformand: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af Søren Konradsen, Amager
b. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne I, X og XI
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg, og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg
b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense
10. Eventuelt
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
b. Øvrigt eventuelt
København, den 15. marts 2017
JENS OLE LØJE JENSEN
landsformand

som skal være landskontoret i hænde senest

fredag den 7. juli 2017, sendes til:
Marineforeningen,
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 Kbh. Ø.
Betaling kan ske på Giro 2 00 16 08,
kort art 01, eller bankkonto 1551 000 200
1608, mærkes ”Jubilarstævne”.
Uanset betalingsmåde skal begge
dele være ledsaget af tydelig & korrekt
angivelse af navn, adresse, telefon,
e-mail & årgang, samt primært
tjenestested.
Medlemmer påfører afdelingsnavn
& medlemshovednummer.
Deltagermateriel fremsendes medio
august.
BEMÆRK! Billetter kan ikke købes
ved personlig henvendelse på
Marineforeningens landskontor.
Ret til ændringer forbeholdes.

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

VEL MØDT !
GERT A. LARSEN
Marineforeningens Jubilarudvalg
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Danmarks Marineforening

LANDSLEDELSEN

Fødselsdag og møde i Nyborg
På forkant af den faglige del af landsbestyrelsesmødet i Nyborg lørdag den 4. marts
benyttede landsformand Jens Ole Løje
Jensen, landsnæstformand Søren Konradsen, distriktsformand Ole Julsrud og nærværende tidsskrifts redaktør Leif Mortensen lejligheden til af aflægge æresmedlem
i Danmarks Marineforening, tidligere afdelings- og distriktsformand samt medlem
af forretningsudvalget, Børge Leif Halfdan
Ferning et besøg i forbindelse med hans
80 års-fødselsdag. Børge Ferning havde

valgt at fejre dagen under private former.
Det forhindrede dog ikke, at mange medlemskollegaer fra Marineforeningen samt
medlemmer i den lokale Frimurerloge
mødte frem for at hilse på fødselaren.

efter landsbestyrelsesmødet vært ved den
traditionelle middag, hvor landsbestyrelsen fik lejlighed til at møde kollegaer fra
de fynske afdelinger.

Vanen tro var Nyborg Marineforening
	Landsformand Jens Ole Løje Jensen takker
bestyrelsen for Nyborg Marineforening for den
gode modtagelse, som Danmarks
Marineforenings landsbestyrelse altid får, når
der kaldes til møde i den østfynske søkøbstad.

Kongeskibet DANNEBROGs sommertogt
DANNEBROGs sommertogt 2017 er fastlagt således, at Kalundborg Kommune besøges i dagene 13. til 16. juni, medens togtet går

til Bornholms Regionskommune den 30. august til 1. september.
Nærmere vil tilgå fra landskontoret til de berørte afdelinger.

Hvad mener du

LÆSERBREV

Af distriktsformand Per Dichmann Hansen distrikt IX/Syd- og Sønderjylland
Jeg er glad for, at vi her i “Under Dannebrog” har mulighed for at komme med
indlæg, om det der ligger os på sinde.
Jeg holder meget at Danmarks Marineforening, og de værdier den står for.
Derfor vil jeg i Landsbestyrelsen som repræsentant for det distrikt, der har valgt
mig, arbejde for løbende udvikling og
modernisering af Marineforeningen.
Hvorfor går jeg så meget op i det? Det
er meget enkelt. Det er nødvendigt for,
at vi også har en levedygtig Marinefor-

ening om 25 år. En forudsætning for det
er medlemmernes opbakning og entusiasme, og ikke mindst at vi får tilgang
af nye medlemmer og gerne yngre medlemmer.
Hvordan får vi så det? Ja, jeg har ikke
de vise sten, men jeg tror på, at vi i fællesskab kan få ideer til, hvad der kan,
og skal gøres. Så går du med guldkorn
omkring dette eller andre ting, der kan
være med til at udvikle og modernisere
vores forening, så den kan tiltrække nye
medlemmer, så kom frem med dem her!

En anden ting, der ligger mig på sinde
er udvikling af samarbejdet mellem
afdelingerne. Et samarbejde i et distrikt styrker arbejdet. Sammen bliver
vi stærke. Står vi alene, risikerer vi at
blive svage. Så derfor vil jeg opfordre
til samarbejde på kryds og tværs. Alt
hvad der kan udvikle vores forening
og synliggøre Marineforeningen er
positivt.
Jeg håber, at der kommer forslag og ideer
fra medlemmerne, så vi kan få en god debat her i bladet.

Ekspedition til historiske Scapa Flow
Sea War Museum Jutland på videnskabelig ekspedition til den britiske flådebase på Orkneyøerne.
Tekst og foto: Knud Jakobsen
Sea War Museum Jutland fra Thyborøn og
JD-Contractor fra Holstebro har gennemført
den hidtil største fælles ekspedition. Den fandt
sted fra 20. januar til 3. februar 2017 og foregik med JD-Contractors ”Vina”, som er et al-

sidigt skib på 2000 bruttoregistertons. Denne
gang var det indsat som surveyskib og skulle
undersøge havbunden med avanceret udstyr.
På dækket medførte det endnu et surveyfartøj,
som kunne arbejde på lavt vand. Tilsammen

nåede de to skibe at undersøge 70 kvadratkilometer af havbunden i Scapa Flow og tegne et
nøjagtigt billede af alt, som lå på den.
Scapa Flow blev frem til 1956 brugt som
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base af Royal Navy, og her lå Grand Fleet
både under første og anden verdenskrig.
Det var også her, den tyske Højsøflåde fik
et dramatisk endeligt. Efter våbenhvilen i
1918 blev Højsøflåden interneret i Scapa
Flow, og da der året efter gik rygter om,
at den skulle udleveres, sænkede den sig
selv. 61 ud af 74 skibe endte på bunden af
Scapa Flow, og i Tyskland udløste det jubel. Højsøflådens ære var reddet, og blandt
de allierede trak mange et lettelsens suk.
Nu slap man for slagsmålet om, hvad der
skulle ske med den internerede flåde.
I 1920erne og 1930erne blev mange af de
tyske skibe bjerget og hugget op, men syv
vrag ligger stadig tilbage sammen med rester fra de øvrige skibe og en lang række
britiske vrag.
Vigtigst af disse er HMS VANGUARD og
HMS ROYAL OAK, som tilsammen tog
næsten 1700 mand med sig i dybet. VANGUARD sprang uden varsel i luften i 1917,
og ROYAL OAK blev i 1939 sænket af Kapitänleutnant Günther Prien på U 47. Mod
alle odds sneg han sig ind i Scapa Flow og affyrede flere torpedoer mod det store slagskib.
22 DELTAGERE
Både JD-Contractor og Sea War Museum
Jutland er grundlagt af dykker og erhvervsmand Gert Normann Andersen fra Holstebro, og det var også ham, som stod bag den
nye ekspedition. Tidligere har han fundet og
registreret samtlige 25 skibsvrag fra Jyllandsslaget i Nordsøen, og nu havde han sat sig for
at undersøge alle vrag i Scapa Flow. De skulle
opmåles og registreres, nøjagtigt ligesom når
arkæologer på landjorden registrerer og opmåler gamle bopladser. I alt indgik 22 personer i ekspeditionen. Foruden ”Vinas” faste
besætning og fire surveyor er fra JD-Contractor deltog også et videnskabeligt hold
bestående af seniorforsker David Gregory fra
Nationalmuseet i København, den britiske
undervandsarkæolog Innes McCartney fra
Bournemouth Universitet og to studerende
fra Syddansk Universitet. Hertil kom den
britiske forfatter Nicholas Jellicoe, et britisk
tv-hold og flere personer med tilknytning til
Sea War Museum Jutland.
TIDLIGT FORÅR
”Vina” forlod Thyborøn i et forårsagtigt vejr,
og tilbagelagde de 400 sømil til Orkneyøerne
på kun 36 timer. Allerede i Pentland Firth
mellem Skotland og Orkneyøerne blev det
første fund gjort. Det var det velbevarede
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vrag af U 18, som var en af det tyske kejserrigets allerførste ubåde. I november 1914 blev
den vædret og sænket af en trawler, som derefter reddede 22 af de 23 ombordværende.
Kort efter dukkede vraget af en meget nyere
fisketrawler op, og i indsejlingen til Scapa
Flow lå resterne af UB 116. Det var en tysk
ubåd, som i 1918 blev sænket med miner og
dybvandsbomber, før den selv havde nået at
sænke et eneste skib.

kere eller undervandsrobotter ned. Begge
vrag betragtes som krigergrave og beskyttes
af streng lovgivning. I alt blev der fundet
55 vrag. Nogle var store krigsskibe, mens
andre var arbejdsfartøjer eller såkaldte blokskibe, der bevidst var sænket for at spærre
indsejlingerne til Scapa Flow. Hertil kom
resterne af to fly, mange flåder, pontoner,
net og ubådshindringer på havbunden.

Derefter gik det slag i slag. De tyske og
britiske ankerpladser blev afsøgt med
multibeam-sonar, som er et meget avanceret ekkolod. Det blev opfundet til den
amerikanske flåde og tegner ved hjælp af et
stort antal stråler et meget nøjagtigt billede
af havbunden. Billedet er tredimensionalt,
og selv detaljer på fem centimeters størrelse
kan tydeligt ses.

I nogle tilfælde var der tale om store, velbevarede vrag, i andre tilfælde var der kun tale
om rester eller aftryk af bjergede fartøjer. - Vi
fik alt det, vi kom efter, og lidt til. Det kunne
ikke blive bedre, siger Gert Normann. Innes McCartney, som både arbejder på et tvprogram og en bog om de tyske vrag i Scapa
Flow, var begejstret. - Det her er den største
arkæologiske undersøgelse, der nogensinde
er gennemført i Scapa Flow. Det er helt enestående, sagde han.

ARBEJDE I DØGNDRIFT
”Vina” opmålte havbunden i døgndrift og
sejlede i alt 595 sømil inde i Scapa Flow,
mens den lille arbejdsbåd tilbagelagde 100
sømil. Alt sammen skete i forståelse med de
britiske myndigheder, som også tillod scanning af VANGUARD og ROYAL OAK på
den betingelse, at der ikke blev sendt dyk-

På vejen hjem tog Nordsøen revanche med
stormende kuling fra sydøst, hvor vindmåleren nåede op på 29 meter pr. sekund. Farten
måtte afpasses efter forholdene, og hjemturen kom til at vare 55 timer. Da ”Vina” den
3. februar sejlede i havn i Thyborøn, havde
hun i alt tilbagelagt 1375 sømil svarende til
godt 2 500 kilometer.

	M/V “Vina” i Scapa Flow.
	Alle ekspeditionens deltagere er her samlet bag ”Vina”s styrehus.

Dobbelt jysk jubilæumsfest
To af årets tre 100 års-afdelingsjubilarer – Aalborg og Ebeltoft Marineforeninger – fejrede med en
række events over tre uger jubilæerne med manér. Til november melder Helsingør Marineforening
sig ind i den eksklusive 100 års-klub.
Aalborg og Ebeltoft Marineforeninger blev
henholdsvis nr. 14 og 15 i Danmarks Marineforenings 100 års-klub. Foranstående afdelinger er i rækkefølge Vejle, Nakskov, Nykøbing Falster, Svendborg, Nyborg, Faaborg,
Grenaa, Odense, Assens, København, Korsør,
Kolding og Roskilde.
RECEPTION I AALBORG
Bestyrelsen i Aalborg Marineforening besluttede tidligt i jubilæumsplanlægningsprocessen at splitte markeringen op i to dele. På
selve stiftelsesdagen mandag den 27. februar
stod den på reception i marinehuset. Jubilæumsmiddagen bliver holdt om aftenen efter
sendemandsmødet lørdag den 13. maj og
indgår dermed som en del af de sociale tiltag
omkring sendemandsmødet.
Receptionen blev et tilløbsstykke. Godt 200
gæster anduvede marinehuset for at ønske
Aalborg Marineforening tillykke med den
runde dag. Arrangementet startede med en

TV2 Nord-dækket salut Dansk Løsen, inden
afdelingsformand Charley Frank Pedersen
bød velkommen og overgav styringen til John
Markussen.
Aalborg Marineforenings store betydning for
bevarelse af de søværnsmæssige traditioner
i den store limfjordskommune samt positive ageren i forbindelse med byens maritime
events gik som en rød tråd gennem rækken
af taler. Blandt andet hæftede borgmester
Thomas Kastrup-Larsen sig ved den kendsgerning, at bestyrelsen og medlemmerne i
Aalborg Marineforening er fulde af livskraft,
og at afdelingen altid er en god og loyal samarbejdspartner, der bakker op om de store
begivenheder og events i byen. Kommandør Michael Flagstad bekræftede det gode
samarbejde mellem Søværnet og Aalborg
Marineforening, medens Danmarks Marineforenings landsnæstformand Søren Konradsen kunne konstatere, at afdelingen ud over
værtskabet for Sendemandsmødet anno 2017

fire gange tidligere har håndteret denne for
Marineforeningen største og vigtigste årlige
begivenhed.”
– Det kan næppe gøres bedre, lød det fra Søren Konradsen.
Receptionen bød ud over Dansk Løsen på
underholdning ved hornblæser Per Iversen og
et veloplagt kor fra Hals Marineforening.
– Vi i bestyrelsen er utroligt glade for den
store opbakning til vort jubilæum og ser nu
frem til at slå det afsluttende jubilæumsfestslag i forbindelse med Sendemandsmødet i
storebededagsferien, siger afdelingsformand
Charley Frank Pedersen.
FIRETRINS-FESTRAKET I EBELTOFT
Dagen før 100 års-jubilæet i Ebeltoft Marineforening var fastelavnsmandag. Med tradition for fastelavnsslupsejlads gennem Ebeltoft by blev 100 års-festivitassen dermed en
firetrins-festraket.
Fejringen startede allerede søndag den 26. februar kl. 14.00 med kranselægning ved afdelingens mindesten for en af byens store sønner, kommandørkaptajn, overfabriksmester
Knud Nielsen Benstrup (Født ca. 1691 – død
26. februar 1742). Ebeltoft Marineforening
rejste stenen i 1943 på initiativ af daværende
sognepræst K. G. Konradsen, så det var derfor naturligt, at K. G. Konradsens barnebarn,
Danmarks Marineforenings landsnæstformand Søren Konradsen, lagde kransen.

	Afdelingsformand Aalborg Marineforening, Charley F. Pedersen omgivet af
receptionsdelegationen fra det berømte Christian Den Fjerdes Laug.
	Hals Marinekor havde stor succes som musikalsk underholdning ved 100 års-receptionen i Aalborg.

Da jubilæet var tæt på 275 års-dagen for
Knud Nielsen Benstrups død, valgte bestyrelsen at inddrage denne højtidelighed i markeringen af jubilæet.
Pengeindsamlingen under den festlige og
fornøjelige fastelavnsslupsevent mandag den
27. februar gennem det indre af Ebeltoft by
doneres altid til et velgørende maritimt formål. I jubilæumsåret gik overskuddet således
til søspejderne på Mols.
Jubilæumsdagen tirsdag den 28. februar startede med maritim manér. Midt formiddag
ankom HVF 124 Aarhus MHV 908 BRIGADEN til Ebeltoft Havn. Kl. 11.00 var der
offentlig festgudstjeneste i Ebeltoft Kirke. De
for SØVÆRN og SØFART | 17

mange gæster fik en smuk og til tider betagende oplevelse med indledning af orlogs- og
sømandspræst Ronald Pedersen samt prædiken af Holmens provst og orlogsprovst, Ejgil Bank Olesen. Et veloplagt mandskab fra
Søværnets Tamburkorps kittede med korsang
og musik den kirkelige handling sammen til
en flot og højtidelig begivenhed.
Fra kirken var der med Tamburkorpset i spidsen flag- og fanemarch gennem byen til havnen, hvor korpset gav koncert ud for MHV
BRIGADEN.

	Danmarks Marineforenings landsnæstformand Søren Konradsen lægger krans ved
mindestenen for søkøbstaden Ebeltofts berømte søn, kommandørkaptajn, overfabriksmester
Knud Nielsen Benstrup

	Afdelingsformand Erich Franzen med jubilæumsgaven fra Danmarks Marineforening.
Gaven er en original planke fra fregatten
JYLLAND med plakette.

	HVF 124 Aarhus MHV 908 BRIGADEN
anduver Ebeltoft for at deltage i Ebeltoft
Marineforenings 100 års-jubilæumsfest.

	Flag- og faneparaden forlader Ebeltoft Kirke efter festgudstjenesten.

Kl. 13.00 var der jubilæumsreception med
en fuldt besat marinestue i Marinehuset. De
mange taler bekræftede, at Ebeltoft Marineforening er mere end blot en lokalafdeling
af Danmarks Marineforening. I Ebeltoft er
det efter mange års optimal udadvendt indsats lykkedes at positionere afdelingen som
en af byens og Syddjurs Kommunes førende
samlende foreninger. Distriktsformand Lars
Gjættermann sagde blandet:
– I har altid været lige lidt mere foran os andre i distrikt X. Da der i 70’erne blev løsere
adgangskrav til at blive medlem af Danmarks
Marineforening, greb I med det samme
denne mulighed for at blive en større afdeling. Ved en aktiv indsats fik I et medlemstal
på over 300 i en by med 4.000 indbyggere.
Dette skal ses i lyset af, at andre afdelinger
i distriktet som eksempelvis Randers med
dengang 50.000 indbyggere og Aarhus med
små 200.000 indbyggere kun kunne mønstre
mellem 100 og 150 medlemmer. Den tidligere formand i Randers Marineforening yndede
at sammenligne jer med en borgerforening.
Men nej, kære Ebeltoft Marineforening, det
var ikke en rigtig sammenligning. I var bare
forudseende, lød det fra Lars Gjættermann.
I forbindelse med jubilæet har afdelingen oprettet ”Ebeltoft Marineforenings Fond”, der
har til formål at yde støtte til unge mennesker
fra Syddjurs Kommune, der ønsker at tage en
maritim uddannelse.
Jubilæet har også givet anledning til udgivelse
af en jubilæumsbog, der beskriver Ebeltoft
Marineforenings historie fra stiftelsen i 1917
til i dag. Se omtale under rubrikken Bøger og
Publikationer.
Lørdag den 11. marts blev Ebeltoft Marineforenings formidable firetrins-jubilæumsevent afsluttet med en veltilrettelagt gallafest
på Ebeltoft Park Hotel.
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Ved vinterdistriktsmødet i distrikt 10/Midtjylland den 19. februar
afløste afdelingsformand i Randers Marineforening Lars
Gjættermann distriktets formand siden 2009 Vagn Christensen
Viborg Marineforening. Ud over et farvel til en markant distriktsformand
bød mødet på en kort, men saglig debat om distriktets politiske og
økonomiske anliggende samt håndtering af indkomne forslag til
sendemandsmødet i maj. Skanderborg Marineforening var den eneste af
distriktets otte afdelingen, der ikke kunne stille mandskab til mødet. På
det ene af Sonja Kirks og Leif Mortensens fotos er deltagerne placeret
rundt om styrbordsbøjen opstillet i marinehusets have. På de andet
hilser afgåede distriktsformand og landsbestyrelsesmedlem
Vagn Christensen (th.) på sin afløser Lars Gjættermann.
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SALGET AF DE
	FARVEL. Den 31. marts 1917 kl. 16.00. Efter 251 års dansk kontrol nedhales Dannebrog for sidste gang over
guvernørboligen på Sankt Croix.

Den sidste dag i marts 1917 kl. 16.00 blev De Vestindiske Øer ved ceremonier i Washington og på Sankt Croix
overdraget til USA. Den 3. april 1917 blev øerne formelt underlagt United States Department of the Navy, der
udnævnte Rear Admiral/lower half (flotilleadmiral) James Harrison Oliver til guvernør. 90 procent af befolkningen på øerne var fattige farvede landarbejdere, der ikke talte dansk og ikke følte særlig stor tilknytning
til Danmark. De så med glæde frem til at blive en del af USA, da de var sikre på, at de ville få en meget bedre
social fremtid. Men de gjorde regning uden vært. De blev frataget medbestemmelsesret. De blev underlagt
nogle enerådende militærguvernører og senere nogle uduelige civilguvernører. Samtidig blev de med neddroslingen af øernes landbrugsproduktion frataget deres største indtægtskilde. Først i 1968 fik borgerne i US
Virgin Islands deres egen guvernør. Gennem pensioneret lærer, forfatter og foredragsholder Lars Hansens
research og udvalgte avisartikler forsøger vi i dette tema at give et komprimeret, men nogenlunde retvisende
overblik over den 25 mio. dollars store handel.

Fra dansk kolonistyre til
amerikansk flådekommando
Fra 1850’erne og frem til 1902 var der syv tiltag vedrørende afhændelse af Dansk Vestindien. Den 14. december 1916 stemte den
danske befolkning ved den første folkeafstemning i Danmark nogensinde så endegyldigt ja til salget af øerne i det eksotiske Caribien. De ca. 35.000 indbyggere på Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix blev ikke spurgt.
I Danmark blev regeringen Zahle II indsat
i 1913. Efter en periode på 10 måneder i
1909-1910 blev Eric Scavenius igen udenrigsminister i Zahles anden regering. Hans
første store opgave var at give den tyske
regering forsikring om, at trods den kølige
luft, der havde hersket mellem de to lande
siden krigen i 1864, så ville Danmark ikke
fravige sin neutralitet under en eventuel
kommende krig. Han decimerede dermed
faren for en tysk besættelse eller anneksion
af Danmark.
Eric Scavenius var kommet på særdeles
god fod med den tyske gesandt, grev Ulrich von Brockdorff-Rantzau, fordi han
havde hjulpet gesandten ud af en slem
diplomatisk klemme, men også for loyalt
at tie angående viden om gesandtens privatliv.
Da verdenskrigen startede i august 1914,
blev der virkelig brug for venskabet med
den tyske gesandt, og da en tysk krævet
mineudlægning blev foretaget af danske
flådefartøjer efter Scavenius’ ønske, kunne
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Brockdorff-Ranzau godt se, at han havde
en gæld at udligne, hvilket han gjorde ved
at røbe de yderst hemmelige tyske planer
angående Danmark. Han kunne garantere, at Tyskland ikke havde planer om
besættelse af hverken Danmark eller dets
kolonier.

sin enegang, når han følte det nødvendigt
for at fremme sine mål.
Der er ingen tvivl om, at udenrigsminister
Scavenius har ridset alle eventualiteter op
over for regeringen angående Danmarks
og de danske koloniers stilling i tilfælde af
et krigsudbrud i 1914.

Denne viden gav Scavenius nogle diplomatiske fordele i sine forhandlinger med
USA og Tyskland. Hans hemmelige forhandlinger med USA om salget af De
Vestindiske Øer endte med succes.

Der er heller ingen tvivl om, at han har
anbefalet, at Danmark skulle erklære sig
fuldt ud neutralt, selv om det ville blive en
særdeles spændende, men farefuld sejlads,
hvor en kuldsejling absolut ikke var utænkelig. Det største problem var det forventelige tyske krav om minering af bælterne,
men han så også et problem tusinder af
kilometer væk, nemlig De Vestindiske
Øers placering inden for en amerikansk
sikkerhedszone, som ikke var blevet mindre aktuel efter Panamakanalens nylige
ibrugtagelse.

EGENRÅDIG MINISTER
Denne unge succesfulde udenrigsminister
nåede ikke altid sine resultater gennem de
demokratisk parlamentariske spilleregler,
men gennem forløb der mere mindede om
en slags enevældig konge. Dette var han
absolut ikke ene om, det var, som om demokratiet endnu ikke var forstået af store
dele af den etablerede adel og kongemagten, hvilket gav nogle groteske situationer.
Forskellen var bare, at Scavenius udmærket forstod demokratiet, men benyttede

RELEVANTE SCENARIER FOR DANSK
VESTINDIEN EFTER AUGUST 1914
Som landets udenrigsminister har Scavenius selvfølgelig ridset krigssituationens

TEMA

VESTINDISKE ØER
betydning op for de danske kolonier, herunder De Vestindiske Øer. Det hævdes, at
Scavenius ønskede et hurtig salg til USA,
hvorfor de opstillede punkter i sidste ende
resulterede i en anbefaling af salg til amerikanerne.
• Med øerne som en neutral dansk koloni:
Forbliver Danmarks neutralitet uantastet og salg af kolonien ikke relevant, vil
koloniens status ikke forandres.
• En tysk besættelse af Danmark:
Hvis Danmark bliver besat, vil kolonien
pr. definition også være besat af Tyskland og mulighed for landgang af tyske
tropper mulig. Iflg. Monroe-doktrinen
vil USA herefter intervenere.
• Et salg til Tyskland:
Danmark mister sin neutralitet og indgår aktivt i krigen på tysk side.
• Et salg til USA:
Kan alene betragtes som en legitim handel mellem to neutrale stater, der dog vil
blive skarpt kommenteret fra tysk side.
• Eventuelt salg til USA efter opgivelse
af neutralitet:
Danmark mister sin neutralitet, og
Tyskland besætter (måske) Danmark.
• Et salg til et helt andet land:
Uden USA´s billigelse vil Danmark være
i krig med USA iflg. Monroe-doktrinen.
På baggrund af disse scenarier var salgsargumentet følgende:
• USA vil ”låne” kolonien, eller i det
mindste St. Thomas.
• Tiltagende uro (strejker) på øerne.
• Den tyske uindskrænkede ubådskrigs
besværliggørelse af sejlads mellem kolonien og Danmark.
• Erkendelse af mangel på evnen til udførelse af lovede økonomisk belastende
reformer.

grundlag af muligheden for, at Tyskland
absorberede Danmark og kolonierne, såfremt Tyskland vandt krigen.

TILNÆRMELSER TIL SALG
Den amerikanske ambassadør i København, Maurice Francis Egan, havde siden
sin ankomst i 1907 gentagne gange berørt
et salg af De Vestindiske Øer til USA. I
marts 1915 foreslog han i et brev til den
danske udenrigsminister Erik Scavenius
en genoptagelse af forhandlingerne på

Om det har været Scavenius, der først i
1915 har taget kontakt til Egan eller omvendt, er umuligt at finde ud af, men da
han havde ambitioner om at være en aktiv
mægler mellem de krigsførende stormagter og anså øerne som en forhindring,
kunne det sagtens være på hans initiativ.
Hvem der først krævede total hemme-

Allerede den 5. marts modtog ambassadør
Brun en anmodning om køb af De Vestindiske Øer, men den blev afvist af regeringen, da den kunne besværliggøre det
spinkle samarbejde mellem regeringen og
oppositionen, samt den internationale situation.

ligholdelse, er der ingen svar på. De var
begge enige om, at der hurtigt måtte ske
noget, men Scavenius har sikkert betinget
sig, at initiativet skulle komme fra USA,
der passende skulle ”true” Danmark med
besættelse af øerne.
Gennem sine hemmelige samtaler med
Brockdorff-Rantzau havde Scavenius givetvis stukket en føler ud om en eventuel
tysk reaktion, hvis øerne blev okkuperet af
eller solgt til USA og altså forstået, at der
ikke ville ske noget fra den side.
Scavenius vidste på det tidspunkt, at han
skulle af med nogle besværlige øer, hvor
der til stadighed var strejker med krav
om udførelse af lovede reformer og ikke
mindst et drønende underskud i kolonikassen, der hvert år tappede statskassen
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for anseelige beløb, men de argumenter
var ikke nok til et salg. Kunne han referere
til en amerikansk trussel, så var det en helt
anden sag.
Egan kunne efter nogle møder med Scavenius i maj 1915 meddele den amerikanske
udenrigsminister Robert Lansing, at Scavenius var positiv og mente, at et salg ville
være muligt. Disse møder var så hemmelige, at end ikke statsminister Zahle blev
informeret.
I et brev af 16. juni 1915 skrev præsident Woodrow Wilson til Robert Lansing: ”… Som jeg sagde til dig i går, er jeg,
og har jeg længe været dybt interesseret i
køb af Dansk Vestindien. Jeg håber, at du
vil tage sagen meget alvorligt og om muligt
have et konkret forslag, hvis muligt, i form
af en traktat, der kan forelægges Senatet i
næste samling.” Midt i disse forhandlinger fik regeringen et problem, der krævede en hurtig beslutning, og som fik
Scavenius til at sætte endnu mere gang i
forhandlingerne.
ULMENDE OPRØR
Den 11. juni 1915 bringer Aalborg Stiftstidende følgende telegram:
Geheimeetatsraad Hagemann modtog i Gaar
et opsigtsvækkende Telegram fra Ingeniør Sørensen, der bestyrer hans Plantage ved Frederiksted. Ingeniøren meddelte, at Hamilton
Jacksons Agitation var ved at blive farlig, og
anbefalede, at Regeringen afsendte et Krigsskib med 200 Mand, da der kunde ventes
alvorlige Uroligheder”.
Hamilton Jackson blev født i 1884 på
St. Croix, uddannede sig som lærer, men
blev afskediget grundet verbale angreb
på administrationen. Senere blev han
arbejderleder og agiterede fra 1914 for
forbedring af arbejdernes vilkår på St
Croix. Under et ophold i København i
1915 opnåede han løfter om gunstigere
forhold. Siden organiserede han en fagforening, og under sukkerhøsten i 1916
på Saint Croix stod han i spidsen for en
strejke, som førte lønstigninger med sig.
Efter Dansk Vestindiens overdragelse til
USA blev Jackson som dommer og politiker et fremtrædende medlem af det lokale
samfund. Jacksons vej hjem gik over New
York, hvor han købte en trykkerimaskine
for penge, han havde samlet ind under sit
besøg i Danmark. Umiddelbart efter sin
hjemkomst til St. Croix fortsatte han sin
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agitation, nu ved hjælp af udgivelsen af
sin avis ”The Herald”
Telegrammet bragt i Aalborg Stiftstidende
passede Scavenius fortræffeligt. Det varede
da heller ikke længe, før plantageejerne
igen henvendte sig til regeringen i Danmark, og det endte med, at man den 11.
november 1915 besluttede, at krydseren
VALKYRIEN skulle rigges til og sendes af
sted den 1. januar 1916 med en besætning
på 240 mand som en kraftig politistyrke i
tilfælde af optøjer.
De betydelige udgifter, som dette togt
ville medføre, var den danske statskasse
uvedkommende, da de skulle udredes af
kolonikassen, men da den i forvejen fik et
klækkeligt tilskud fra Danmark, blev det
alligevel en udgift på det i forvejen betrængte danske statsbudget, hvilket nogle
ministre så på med panderynken.
Scavenius lagde så snedigt en snare ud for
at hjælpe handlen på vej!
Han anmodede ambassadør Brun om ”tilfældigt” at spørge udenrigsminister Lansing, om Amerika ville okkupere øerne,
hvis Danmark nægtede at sælge. Mulighe-

den bød sig allerede den 15. november i
Washington, hvor de begge var inviteret til
en reception. På Bruns spørgsmål svarede
Lansing, at det absolut var en mulighed,
hvis USA så det som en nødvendighed,
eller hvis Danmark blev besat eller ville
sælge til en europæisk stormagt. Så snart
dette forventede svar indløb til Scavenius,
blev det på hans diplomatiske vis udlagt
som en ”venskabelig trussel.”
Da den noget søgte danske udlægning
erfaredes af Lansing, blev han noget nervøs og refererede ordvalget for præsident
Wilson, der slog det hen med, at hvis det
kunne være den danske regerings alibi for
at fremskynde et salg, så var hans svar såmænd udmærket. Lansing udtalte meget
senere, at han nok var røget i en fælde opsat af Scavenius, og havde han kendt formålet, havde han svaret anderledes.
Der kom nu mere fart i forhandlingerne,
og Scavenius var tvunget til at delagtiggøre
først regeringen og dernæst formændene
for de forskellige partier hver for sig og under påberåbelse af total hemmeligholdelse
i de fremadskridende forhandlinger.
Regeringen viste utilfredshed med hans
enegang, men gav grønt lys. I.C. Christen-
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sen (V) havde mange argumenter imod et
salg under krigen, men forhandlingerne
var OK. Hr. Pieper (K) var imod alt salg,
men nedlagde ikke veto, og Stauning (A)
havde ingen indvendinger, så forhandlingerne på embedsmandsplan fortsattes, og
efter noget tovtrækkeri enedes man om en
pris på 25 mio. dollars.
Selve udarbejdelsen af traktatens indhold
blev hurtigt klaret, da man nærmest havde
plagieret aftalen fra 1902 på nær nogle
tekniske spørgsmål om koncessioner og
lokale aftaler på øerne. Scavenius havde så
lige et sidste krav, nemlig at USA skulle
anerkende Danmarks suverænitet over
hele Grønland. Præsident Wilson fandt
det mærkeligt, men bad Lansing udarbejde en deklaration og afsende den for at få
afsluttet sagen.
HVAD VAR SÅ GRUNDEN TIL DETTE
HEMMELIGHEDSKRÆMMERI
Fra amerikansk side var Woodrow Wilson
modsat sin forgænger Theodor Roosevelt
valgt til præsident som de små landes beskytter og antiimperialist. Det stod i stærk
kontrast til hans interesse for køb af De
Vestindiske Øer. Han ville sikkert også
komme ud i et stormvejr, når prisen og
argumentationen for købet blev offentliggjort.
Fra amerikansk side så man en potentiel
fare for en tysk besættelse af Danmark, og
dermed var øerne pr. definition tyske og
kunne bruges til blandt andet ubådshavn
og zeppelin-havn.
Fra dansk side var det officielt begrundet
i den amerikanske trussel om okkupation
af øerne og Tysklands reaktion på et salg.
Under forhandlingerne erfarede udenrigsminister Scavenius gennem hemmelige
samtaler med den tyske gesandt i Danmark og personlige ven, at Tyskland ikke
havde nogen som helst plan om en sådan
okkupation, men han havde absolut ikke
til hensigt at røbe det, selv om det var et
kernepunkt for US Navy. Hvis han senere
skulle blive konfronteret med tilbageholdelse af denne viden, kunne han tilbagevise det med, at han i så fald var nødt til
at afsløre en uvurderlig kilde, hvilket var
utænkeligt.
KONVENTIONEN UNDERSKRIVES
Lørdag den 4. august 1916 om morge-

nen blev konventionen om afståelsen af
Dansk Vestindien til USA for en pris på
25.000.000 $ underskrevet af Lansing for
USA og Brun for Danmark.
Pressemeddelelsen om salget var særdeles
sparsom, kun prisen og nogle generelle
betragtninger blev nævnt. Man skulle så
tro, at salget ville være på avisernes forsider. Det skete ikke. Derimod var det de
to uvederhæftige ministre, og dermed hele
regeringen Zahle, der fik de største overskrifter.
POLITISKE BRYDERIER OG
LIGEGYLDIGHED I BEFOLKNINGEN
Et par dage efter var der møde i folketinget. Det viste sig hurtigt, at selve salget blev
sekundær berørt, hvorimod ministrenes
handling blev det altoverskyggende emne.
Denne situation endte i en hårdknude
med risiko for valg i utide. Efter en tid
med dødvande fremlagde Kong Christian
X en plan, efter blandt andet H.N. Andersens idé. Der skulle laves et samlingsministerium, nedsættes en rigsdagskommission
til afgivelse af betænkning om salget og
udskrives folkeafstemning. Dette forslag
blev godkendt, hvorefter regeringen blev
udvidet med tre ministre, én fra hver af
oppositionspartierne. Herefter blev rigsdagskommissionen oprettet, og der blev
udskrevet folkeafstemning til midten af
december 1916. Betænkningen kom sidst
i november og viste et klart ja til salg.
Selve valgdagen den 14. december 1916
foregik uden nævneværdige problemer.
Kun 40% af vælgerne stemte. Af alle stemmeberettigede stemte 26% for at sælge,
14% stemte imod, og de resterende 60%
var i bund og grund ligeglade.
SALGET BEKRÆFTES
At Rigsdagen alene blev anbefalet og ikke

pålagt at sælge øerne, var fordi folkeafstemninger ifølge Grundloven var vejledende. Men alle partier både i Folketinget og Landstinget var enige om, at
resultatet af denne afstemning skulle
følges.
Der var indkaldt til møde i statsrådet kl.
10.00 om morgenen den 15. december
1916, hvor resultatet blev taget til efterretning, og afhændelsen af den danske
koloni i Caribien var en realitet. Kong
Christian X, der ellers altid deltog i disse
møder, meldte forfald og blev hjemme
på Fredensborg.
Allerede den 20. december var lovforslaget på folketingets dagsorden til afsluttende behandling og afstemning. Forslaget blev ophøjet til lov med 90 stemmer
for og 16 imod, og dagen efter i Landstinget med 40 for og 19 mod.
KONGEN IMOD ET SALG
Der var igen indkaldt til statsrådsmøde
den 22. december, og da loven om salg
af De Vestindiske Øer skulle ratificeres
af kongen, var han tvunget til at være til
stede. Ville han ikke selv, så skulle han
sende sin stedfortræder. Kong Christian
mødte op, men lige før han skulle skrive
under, lagde han pennen og begyndte at
stille nye betingelser, han absolut ville
have tilføjet i traktaten, før han ville
sætte sin underskrift på papiret.
Dette medførte nogle skarpe ordvekslinger med de involverede ministre,
der måtte forklare kongen, at det ville
være en helt ny uoverskuelig situation,
der kunne betyde ministeriets afgang og
noget lige så fatalt for kongemagten. Så
efter at Edvard Brandes, der nød kongens fulde tillid, stille og roligt havde
forklaret ham, at hans krav ikke kunne

NOTER:
• Købsprisen for De Vestindiske Øer var 25 mio. dollars. Et beløb der i dag vil
svare til ca. 2,5 mia. kroner.
• Den danske regering forsøgte allerede i 1864 at komme af med De
Vestindiske Øer. Ved Wienerfreden samme år forsøgte Danmark at undgå
afståelse af hertugdømmet Slesvig og de nordlige dele af hertugdømmet
Holsten mod at Det Tyske Forbund fik de tre små caribiske øer samt Island i
bytte.
• I 2015 modtog US Virgin Islands ca. 1. mia. kr. i tilskud fra USA.
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TEMA
gennemføres, endte det med, at loven
blev ratificeret.

nien, der var bestemt af kommandør
Henri Kronow.

Efter underskrivelsen sagde kongen: ”En
plet, som ved kendsgerningerne jeg har
sat på mig, som fremtiden aldrig kan aftvætte. For øerne og disses beboere ønsker
jeg gudsvelsignelse nu og i fremtiden, så
at lykke og fremgang kan følge dem alle,
og at mindet hos dem alle om de mange
års fællesskab med Danmark må bevares i
mildhed”.

Klokken 16.00 blev Dannebrog nedtaget
for sidste gang, og Stars and Stripes gik
til tops. Befolkningen blev amerikanske
statsborgere, medmindre de ønskede at beholde deres danske statsborgerskab. Dagen
den 31. marts fejres hvert år på øerne som
”Transfer Day”, og da hyldes både Danmark
og USA for måden, overdragelsen foregik
på. Alle har fri, og mange samles til fest.

LILLE Ø DANSK TIL 1944
Den lille ø Water Islands ud for Charlotte
Amalies havn forblev i øvrigt dansk indtil 1944, da den formelt ikke var en del af
Dansk Vestindien, men var ejet af ØK, der
dette år solgte øen til USA.
Befolkningen på US Virgin Islands har
i øvrigt aldrig givet afkald på de mange
danske helligdage. Dem fastholder man
på samme måde, som man også fejrer alle
amerikanske fri- og helligdage.

Kongen, der både var skuffet og vred,
planlagde at sige sin uforbeholdne mening
om regeringens holdning til salget af øerne
i sin tale ved nytårstaflet, men da hans
plan blev opdaget, tilkaldtes hans nærmeste rådgivere og venner, der fik talt ham fra
sit forehavende, og det endte med, at han
rev talen i stykker. Det fortælles, at dronning Alexandrine fiskede stumperne op
fra papirkurven og limede dem sammen i
tilfælde af, at han skulle komme på andre
tanker.
Den 16. februar 1917 ratificerede USA
traktaten og man kom overens med, at det
fysiske skifte skulle foregå den sidste dag i
den følgende måned, den 31. marts. klokken 16.00, øernes lokaltid.
OVERTAGELSEN
Ceremonierne begyndte med oplæsning af
kongens proklamation til koloniens borgere, administration og gendarmeri.
Da den danske guvernør Helweg-Larsen
havde opsagt sit embede og var rejst hjem,
blev chefen for VALKYRIEN, kommandør Henri Konow indsat som interim
guvernør. Det blev meget sent erfaret af
amerikanerne, og da den udpegede guvernør befandt sig i ministeriet i Washington, måtte man ifølge det militære kodeks
hurtigt finde en amerikansk officer med
mindst samme rang som Henri Konow til
at overtage øerne som midlertidig guvernør. Efter en kapsejlads mellem to skibe
kom US Navy Captain (kommandør) Edwin T. Pollock først og var derfor USA´s
repræsentant ved ceremonien på havnen
i Charlotte Amalie på Sankt Thomas. US
Navy Captain Blerer deltog i en sekundær
parade ved guvernørboligen i Christianssted på Sankt Croix.
Efter afleveringen af checken på 25 mio.
$ begyndte selve overdragelsesceremo24 | for SØVÆRN og SØFART

	Det var den danske flåde, der gennem chefen på krydseren VALKYRIEN, kommandør og
midlertidig guvernør Henri Konow overdrog De Vestindiske Øer til USA.
	Paradekommando med orkester fra US Navy ved udfasningen af De Vestindiske Øer og
oprettelse af US Virgin Islands den 31. marts 1917.
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De første år under Stars and Stripes
En af Rear Admiral James H. Oliver første handlinger som guvernør var at sende
præsidenten en rapport, der beskrev konditionerne for øerne og deres befolkning.
Rapportens konklusion var, at øerne var i
en skandaløs tilstand. Veje, sanitet, uddannelse, hospitaler, sociale forhold, brandsikring, børnedødelighed og gammeldags
landbrug fortalte om et desperat behov for
reorganisering og reformer.
Det burde ikke komme som nogen overraskelse, da øerne havde været plaget af
mange negative faktorer i de senere år under dansk styre såsom orkan, jordskælv,
optøjer og strejker.
Øernes økonomi var båret oppe af den
danske stat efter sukkerfremstillingens
stagnation, og da moderlandet selv havde
økonomiske problemer, var der ikke udsigt til reformer.
Da øernes befolkning kun kendte til kolonitidens arbejdsforhold, som var baseret
på slaveritiden, var den ikke skolet til at
tage selvstændige initiativer for at afhjælpe
sin egen situation. Befolkningen var fra
starten begejstret for udsigterne og mulighederne ved tilslutningen til USA, men
den kølnedes snart.
Med kendskab til den amerikanske flådes
love og regler og ikke mindst den uskrevne
kodeks, måtte forholdet mellem administrationen og befolkningen snart løbe af
sporet.
Nok havde man på fornuftig vis bibeholdt
den danske Koloniallov fra 1906, da den
amerikanske regering mente, at de lokale
beboere i en periode følte sig mest trygge
med de kendte love. Men overvægten af
militært personel tilføjede en ny dimension til det sociale system.
De fleste overordnede stillinger i den siddende regering var overladt til militærpersonel, der socialiserede med den øverste
klasse af civilbefolkningen.
Mange af soldaterne var hvide fra det sydlige USA, der medbragte alle de fordomme,

de var vokset op med. Dette resulterede i
store sociale og civile konfrontationer og
uretfærdigheder. Begik militært personel,
ofte i beruset tilstand, forbrydelser som
vold og voldtægt, blev de som oftest frikendt af den militære domstol.

krummer, der blev dem til del.

Den indsatte guvernør var ingenlunde
skolet til sit embede. Han betragtede derfor øerne som sit skib og befolkningen som
menige matroser. Ingen militære skibschefer ville finde sig i at blive præsenteret for
krav fra sine matroser, således heller ikke
guvernøren af øernes beboere.

DET STØRSTE SLAG VAR
ALKOHOLFORBUDDET
De første tegn på dette forbud ramte US
Virgin Islands i 1918 med begrænsninger
for alkoholforbrug. Volstead Act trådte i
kraft i oktober 1918, men ikke før 1921
blev det effektiviseret på øerne. Det sendte
dem helt i knæ.

Flådeministeriet ønskede en langsom forbedringsstrategi, mens civilbefolkningen
ønskede en betydeligt hurtigere forbedring
og forandring af deres forhold.
Indfødte ledere som Francis Rothschild og
David Hamilton Jackson pressede på for
politiske, sociale og økonomiske reformer,
hvilket blev tilbagevist i de fleste tilfælde.
Guvernører forhindrede også civildommere i at opfylde deres pligter og udnævnte
håndplukkede dommere til civil domfældelse efter eget ønske.
På alle måder spionerede, advarede, og
truede lokalregeringen pressen, private
borgere og offentligt ansatte.
Grunden til dette må ses som en usikkerhed i, under hvilken form øerne skulle
udvikle sig. De formuende købmænd på
St. Thomas og plantageejerne på St. Croix
havde ingen interesse i en politisk forandring, hvilket var arbejderklassens mål.
Alene tiden måtte arbejde for en form for
konsensus.
De økonomiske forhold på øerne krævede
USA-kapital og hjælp. Økonomien var i
stærk tilbagegang. Der er mange forklaringer på de økonomiske problemer, men
mange af de penge, der blev kanaliseret
til øerne, kunne bruges og blev brugt af
guvernørerne efter egne ønsker. Det betød
selvfølgelig, at langt de fleste penge tilflød
militære ønsker og behov, mens lokalbefolkningen blot skulle være glade for de

De normale indtægtskilder var decimeret
af tørke og orkaner, og skibstrafikken til
St. Thomas faldt drastisk med indførelse af
dieselmotorer og telegrafi.

De urimelige lønforhold for plantagearbejderne havde været et problem siden
slutningen af slaveriet i Dansk Vestindien.
Dette problem gav selvfølgelig en hel del
konfrontationer mellem plantageejerne og
arbejderne. Guvernøren samt lokale ledere
forsøgte at mægle, men med ringe succes.
Fra 1916 til 1920 blev prisen på fødevarer
næsten fordoblet, men lønningerne afspejlede ikke dette. Når man havde tilkæmpet
sig en stigning i lønnen, fjernede plantageejerne andre goder som gratis jord til egen
dyrkning.
Perioden med militært styre på øerne blev
mærket af en række eskalerende politiske,
sociale og økonomiske spørgsmål.
Flåden kunne ikke løse problemerne, men
bidrog i mange tilfælde til det modsatte.
Militære anlægsarbejder og nogle økonomiske tiltag forbedrede dog levestandarden og infrastruktur på øerne. Der opnåedes gode resultater omkring sundhed,
sanitet og uddannelse.
Mange kommissioner sendt ned fra Washington mente at kunne fremvise de vises
sten, men det viste sig ikke at holde stik.
Grunden til dette var givetvis, at mange af
de politiske, sociale og økonomiske problemer var dybt indgroet i øernes kultur,
der afspejlede misbrug fra kolonimagtens
side, og som det ville tage mange år at
komme ud af.

(Temateksten og illustrationer er redigeret og tilpasset udpluk fra forfatter og foredragsholder Lars Hansens research i forbindelse med udgivelse af
publikationer om De Vestindiske Øer. Foto: Forsvarsgalleriet)
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AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

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
BRØNDBY
Årets første vintestorm lavede
en del ravage for masteprojektet ved Marinegården i Brøndby. Arbejdes teltet kollapsede
med exede teltstænger og revnet teltdug. Ifølge Kim von
Wowern fik afdelingens superarbejdshold dog hurtig kontrol
over situationen og reetableret
teltet. Efter den tentative plan,
skal masten indvies i sommeren
2017.
Under
generalforsamlingen, som afdelingen på den
københavnske vestegn kalder
admiralforsamlingen, fik Bent
Rasmussen tildelt 60 års anciennitetsmedlemsemblemet.
Bestyrelsen benyttede lejligheden til også at udnævne ham
til æresmedlem i Brøndby Marineforening. – Bent har i sit
lange medlemskab bestridt en
lang række tillidsposter i såvel
Brøndby Marineforening som
vort skyttelav, siger Kim von
Wowern.
Barbestyrer Tommy Gregersen døde for kort tid siden.
Han blev i bestyrelsen afløst af
Søren Andersen. Tommy Gregersen var medlem i afdelingsbestyrelsen i mere ned 20 år og
vil blive savnet, lyder det fra
Kim von Wowern.
KØBENHAVN
Afdelingen tog hul på forårssæsonen med en nytårsmønstring. I januar og februar har
der været to yderst interessante
foredrag, foruden kammeratskabsaftenerne, så der fortsat
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er møde hver 14. dag. Af den
skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. februar fremgår, at mødeaktiviteten er svingende, 20-65 deltagere. Det
samme er tilfældet med signalerne om, hvorvidt Stuen kan
bevares på Nyholm, Flådens
gamle base. Forsvaret sælger og
lejer bygninger ud på Holmen,
men de seneste signaler giver
forhåbning om at de foreløbig
28 års tilstedeværelse på Takkeladsvej forlænges.
København Marineforening
har 265 medlemmer, og tallet
er stigende. Så vi ser positivt
på fremtiden, hedder det i beretningen fra afdelingsformand
Leif Larsen og hans bestyrelse.
Foredraget 12. januar blev
leveret af tidligere CH SIRIUS
Rasmus Rohde, der er reserveofficer i Hæren og tideliger
MPer. Patruljens opgaver er
mangeartede. Øverste på listen står overvågning og suverænitetshåndhævelse. Landet
gennemkøres mindst en gang

om året af fem slædehold, som
hver får et område at rejse igennem. Omkring 3500 km på
fire en halv måned. Desuden
civil politimyndighed, opsyn
med ekspeditioner (turistskibe,
videnskabelige og sportslige rejser), opsyn med dyrelivet, som
registreres og tælles. Når en patrulje kommer frem til Station
Nord, den nordligste vejrstation i Østgrønland, modtages
den af en mand med en øl i den
ene hånd og den anden hånd
for næsen. Siriusmændenes
”odeur” bærer præg af petroleum og flere ugers sved. Bad før
mad, er parolen. Jo, det var et
muntert og oplysende foredrag,
krydret med fotos og film.
Februars foredrag leverede en
anden med grønlandsk tilknytning, Stephen Egede Glahn,
tip-tip-tip-tip-oldebarn af missionæren Hans Egede. I de fleste generationer er der præster,
men Stephen Glahn begyndte
som soldat, fordi uddannelsen
blev betalt. Han blev jægersoldat, udsendt på mange missioner, men et ”livsattest” i form
af et brev fra hans mor dukkede
op. Det fortalte, at han egentlig skulle have været en abort,
idet lægerne havde rådet til
det af hensyn til moderens liv.
Moderen tilvalgte imidlertid
barnet, ”Min mor satte sit liv
ind for at redde mit”. Det fik
ham til at læse til præst, og han
fik embede i Munke Bjergby på
Vestsjælland i 26 år, rapporterer
Erik Staffeldt og Per Vilstrup.

	Ole Reese (th) afløste i februar Svend Nielsen som formand for
Skyttelavet i København Marineforening.

Skyttelavet:
Efter knap 20 år på formandsposten valgte Svend Nielsen at
trække sig, og på generalforsamlingen 7. februar blev hidtidige næstformand, Ole Reese,
enstemmigt valgt til formand
for skyttelavet. Trods en stor
100 års jubilæumsmarkering
er økonomien god. Fordi postvæsenet ikke fungerer som det
gjorde, kom nogle indkaldelser
til generalforsamlingen ud senere end ventet. Det må man
så indrette sig på. En tredjedel
af lavets 60 medlemmer deltog
i generalforsamlingen. Et flot
fremmøde, som dog ikke helt
matcher fremmødet til skydningerne.
ROSKILDE
Inden generalforsamlingen den
4. februar havde medlemmerne haft mulighed for at deltage
i nytårsmønstring den 7. januar og foredrag om Island af
Alf Tornberg den 26. januar.
Begge arrangementer havde
godt 20 deltagere bænket ved
bordene.
Generalforsamlingen havde
23 stemmeberettigede medlemmer på plads i marinestuen inden afdelingsformand
Keld Christensen fremlagde
bestyrelsens beretning. Afdelingskasserer Bo Christensens
regnskab viste et dyk i egenkapitalen. Dette skyldes primært
ekstra omkostninger i forbindelse med afdelingens 100 års
jubilæum. – Med alt den PR
vi har fået, er pengene givet
godt ud, siger Kristian Marius
Pedersen, der også glæder sig
over, at jubilæet har betydet
flere nye medlemmer i afdelingen. Kontingentet for 2018
blev fastsat til kr. 450.
Alle valg var genvalg. Alex
M. Jensen blev valgt som ekstra
bestyrelse suppleant, medens
Bo Christensen fik den tekniske post som flagbærer. Et
punkt på dagsordenen var også
beslutningen om total rygeforbud i marinehuset.

AFDELINGERNE
De månedlige sildebords arrangementer kræver tilmelding.
Denne skafning foregår altid en
lørdag medio måneden.
Skyttelavet:
Efter
generalforsamlingen
i Roskilde Marineforening
var der en ditto i afdelingens
skyttelav. Her blev det oplyst,

at fregatskydningen stadig er
den største event med et pænt
overskud. Overskuddet bruges
som tilskud til diverse udflugter.
AMAGER
Året 2016 afsluttedes med en
velbesøgt julefrokost i Marinestuen. Den 24. december

 ildebordet er et nyt kulinarisk tilbud til medlemmer og ledsagere i
S
Roskilde Marineforening. Her fanger ægteparret Sørensen an på fadene.

	Den 11 mand store bestyrelse i Roskilde Marineforening anno 2017 er
bagerst fv. Jann Persson, Søren Nielsen, Bo Christensen, Keld
Christensen, Alex Møller Jensen og Poul Pedersen. Siddende fv.
Kristian M. Pedersen, Mogens Andersen og Flemming Fokdal.

deltog afdelingen i julegudstjenesten i Sømandskirken Bethel
i Nyhavn, forestået af orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, og i
den påfølgende kranselægning
ved Mindeankeret.
Året indledtes med Nytårsmønstring i Marinestuen,
hvori 32 deltog. Den 11. januar mødte 20 medlemmer
frem i marinestuen for at høre
Gustav Schmidt Hansen´s
glimrende foredrag om Krigssejlerne 1939-45.
Ved
generalforsamlingen
den 25. februar var der genvalg til bestyrelsen. Hermed
består bestyrelsen i Amager
Marineforening anno 2017 af
afdelingsformand John Rasmussen, afdelingsnæstformand
Preben Clemmensen, afdelingskasserer Torben Johnsrud,
afdelingssekretær Søren Konradsen, bestyrelsesmedlem Jesper Vigel samt bestyrelsessuppleanterne Michael Bundgaard
og Ole Skjold Hansen
FREDERIKSBERG
Afdelingsformand Ole Mellergaard fortæller, at Frederiksberg Marineforening efter
nogle turbulente måneder nu
har fået mere ro på de lokalemæssige forhold. – Sidst i september 2016 fik vi varsel fra
By og Havn om, at vi skulle
være ude af vores lokaler i Fri-

havnen den 1. december 2016.
Så der stod vi så med håret i
postkassen, men sømænd lader
sig ikke slå ud, siger Ole Mellergaard og uddyber. – Først
måtte vi se hvordan resten af
vores sæsonprogram kunne
løbe af stablen. Vi kunne
snildt holde kammeratskabsaften 5. oktober. Næste planlagte arrangement var 16. november. Det flyttede vi dog til
den 2. november. Så det eneste
arrangement, der blev aflyst på
grund af opsigelsen, var julefrokosten den 10. december.
Ole Mellergaard fortæller
også, at det er lykkedes at få
midlertidige lokaler i Gulsbergshave på Nørrebro. Her
afholdt afdelingen så den udsatte julefrokost i januar og generalforsamling med distriktsformand Gert Allan Larsen
som dirigent i februar. Ifølge
det oplyste var det en fin generalforsamling. Blandt andet
benyttede bestyrelsen lejligheden til med tre års forsinkelse
at tildele tidligere landsskytte
Jørgen Spehr 25 års medlemsemblemet.
Lejemålet i Guldbergshave
er kun midlertidigt. Derfor
arbejder bestyrelsen hårdt på
at finde nye egnede lokaler på
Frederiksberg. – Vi hedder jo
Frederiksberg Marineforening,
lyder det fra Ole Mellergaard.

DISTRIKT II

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

FREDERIKSSUND
28 medlemmer deltog i afdelingens nytårsmønstring den
12. januar. Ud over nytårsforplejningen med champagne og kransekage gennemgik
afdelingsformand Kurt Ter-

kelsen årets gang 2016.
På
generalforsamlingen
blev der nedsat et festudvalg
til håndtering af Frederikssund Marineforening´s 100
års jubilæum den 5. maj
2018.

	Kransekage og champagne nydes under nytårsmønstringen i
Frederikssund Marineforening.
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AFDELINGERNE
GILLELEJE
Den nye store marinestue er
formodentligt årsagen til, at
rekordmange deltog i Gilleleje
Marineforening´s juleafslutning og bankospil i december. Med Søren Svendsen som
tovholder og Dorte og Steen
Møller som cateringchefer blev
det er særdeles god dag, hvor
mange gik hjem med flotte gevinster.
Til nytårsparolen var det
Else Bay, der sørgede for, at
deltagerne kunne forsyne sig
med rigelige mængder af kransekage.
Fangst og levering af de friske torsk håndterede Peter Andersen medens Finn Nordahl
have tjansen med at gøre fisken serveringsklare. Opgaven
med at kitte aftenen sammen
var overladt til Niels Fauerby
og Tom Hedegård, der sammen med deres fruer og flere
kokke og messegaster sørgede
for, at de 60 deltagere fik en
dejlig oplevelse under spiseeventen den 21. januar.
Madklubben serverer hver
den sidste lørdag i måneden
lette måltider til meget små
penge. – Det er så populært, at
man skal skrive sig på en liste
for at spise med, fortæller Søren Svendsen.

Under
generalforsamlingen var der en stor tak fra
afdelingsformand Steen Bülow Møller til de mange, der
havde hjulpet med at få den
nye marinestue op at stå. Generalforsamlingen gav kun den
ændring i bestyrelsen, at Poul
Erik Hansen blev nyvalgt som
bestyrelsessuppleant. Beretningen fra travaljeroerne viste, at
2016 havde været et godt ro
år. Især roningerne på Slotssøen i Hillerød havde været en
succes. I 2017 bliver der igen
holdt travaljedag i Gilleleje.
Her forventer man deltagelse
af omkring 20 hold.
HELSINGØR
Ved afdelingens generalforsamling nr. 100 valgte afdelingsformand Jens Christian
Hansen at give roret videre
til yngre kræfter. – Min formandstid varede lige så længe
som min skoletid, men i Marineforeningen har jeg fået færre
tæsk og flere bajere, sagde den
afgående formand i sin aftrædelsestale. Ny afdelingsformand i Helsingør Marineforening blev afdelingsnæstformand Svend Jørgen Hansen.
Ny i bestyrelsen blev Henrik
Just Justesen. Generalforsamlingen blev afholdt på restau-

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4 • 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14 • E-mail: ksbrusgaard@mail.com
Kalundborg, Nykøbing Sjælland,
Slagelse, Holbæk, Korsør, Skælskør
KORSØR
Det er gået rigtig godt med
medlemsrekrutteringen i Korsør Marineforening. – Vi har
nu rundet de 430 medlemmer
i afdelingen. Desværre er gennemsnitsalderen høj, så det
begynder også at være et lidt
højt frafald af naturlige årsager,
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siger Theis Rosschou. – Det
bliver desværre nok ikke bedre
i år, men vi fortsætter med at
eftersøge de mange potentielle
medlemmer, som findes derude.
Nytårsmønstringen havde
40 medlemmer og ledsagere på
plads til en traditionel og hyg-

	Jens Christian Hansen (im.) blev den 8. februar afløst af Svend Jørgen
Hansen (tv) som afdelingsformand i Helsingør Marineforening. Th.
afdelingens nye bestyrelsesmedlem Henrik Just Justesen.

rant Strandborg. Det oplyser
afdelingssekretær Flemming
Kôppen. Han oplyser også, at
ulke-aftenen traditionen tro
afholdes onsdag før Påske. –
Her er der også optagelse af
mindst to nye medlemmer, lyder det fra afdelingssekretæren.
FREDERIKSVÆRK
Leif Heby fortæller, at generalforsamlingen også i år havde
et stort fremmøde. Af bestyrelsens beretning fremgik det,
at der året igennem har været
mange gode aktiviteter i Fregelig eftermiddag i stuen.
Torskegildet ultimo januar
var også godt besøgt. Efter
skafningen blev der skudt ”til
mukken”. Her fik Torben Tange Jensen æren af at drikke af
den eftertragtede ”mukke”, da
han fik maksimumpoint 35 af
35 mulige.
Afdelingsbladet Kompasrosen postsendes ikke mere
til de afdelinger, der tidligere
har modtaget bladet. – Det er
for stor en udgift, og postsystemet fungerer alligevel ikke
optimalt, lyder det fra Theis
Roscchou. Bestyrelsen i Korsør Marineforening henstiller til, at man fremover læser
bladet på afdelingens site:

deriksværk Marineforening.
Arrangementerne har budt
på besøg i Øresundsakvariet,
Speedway i Slangerup, Krudtværkstedsmuseet i Frederiksværk samt besøg hos vennerne
i Gilleleje Marineforening.
Beretning, regnskab og budget blev godkendt med applaus.
Valghandlingen gav genvalg
på alle poster. – En hyggelig
generalforsamling, der nøjagtig sluttede, da de gule ærter
var klar til servering, lyder det
fra Leif Heby.
korsoermarineforening.dk
Fregat og jagtskydningen
bliver efter en 2016 pause
genoptaget i 2017. Pausen
skyldtes det omfattende aktivitetsniveau i forbindelse
med værtskabet for Danmarks
Marineforening´s sendemandsmøde og afdelingsjubilæum.
Arrangementet foregår lørdag den 20. maj kl. 8.00, hvor
der er morgenskafning i marinestuen. Skydningerne starter
kl. 9.30 på Magleø Skydebane.
KALUNDBORG
I Kalundborg afvikles tre generalforsamlingen i linje efter
hinanden. Ole Flemming Nielsen oplyser, at der startes med

AFDELINGERNE
Kalundborg Marineforening.
Så følger Støtteforeningen inden Skyttelavet runder af. – I
år mødte 35 medlemmer op og
alle tre generalforsamlinger blev
som sædvanligt afviklet i god
ro og orden, lyder det fra Ole
Flemming Nielsen. Ny mand i
bestyrelsen blev Jørgen Bysted,
der blev valgt som ny regnskabsfører i Støtteforeningen.
Preben Bolther og Jørgen
Clausen fik tildelt 25 års medlemsemblemer.
Afdelingens
sommerfest
er i år fastsat til den 17. juni.
Eventen er en populær tilbagevendende begivenhed, der
altid trækker fuldt hus.
Skyttelavet:
Ole Flemming Nielsen oply-

ser, at fregatskydningen bliver
afviklet lørdag den 20. maj.
SLAGELSE
Højdepunktet på en rolig generalforsamling var udnævnelsen af afdelingskasserer Henrik
Faber til æresmedlem i Slagelse
Marineforening. Udnævnelsen
udløste et stort og spontant
bifald fra forsamlingen. Steen
W. Buchart oplyser, at det er
på baggrund af en mangeårig
indsats i bestyrelsen at Henrik Faber fik tildelt hæderen.
Henrik Faber blev medlem
i Danmarks Marineforening
i 1982. I 1994 tiltrådte han
posten som afdelingskasserer i
Slagelse. I 2003 modtog han
Marineforeningens Hæderstegn i Sølv.

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND
OG ØERNE
Skibsfører Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17 • 4780 Stege
Mobil: 51 23 50 70
E-mail: hmc.stege@mail.dk
Næstved, Møen, Køge,
Vordingborg, Stevns, Haslev,
Nakskov, Nykøbing Falster
NAKSKOV
23 medlemmer deltog den 7.
januar i nytårsmønstringen
i Nakskov Marineforening.
Ifølge Mogens Andreasen var
der stor tilfredshed med forplejningen, der bestod af den
berømte egnsret saltet torsk
kyndig tilberedt af tidligere afdelingsformand og medlem af
Landsbestyrelsen Henri Holm.
Under mønstringen fik Asger Knudsen overrakt 40 års
medlemsemblem af afdelingsformand Knud Stokholm.
Over 30 % af medlemmerne
deltog sammen med distriktsformand Henrik Marrill Christiansen samt to medlemskollegaer fra Nykøbing Falster

Marineforening i generalforsamlingen den 11. februar.
Det var et roligt møde, der
blev afviklet på under en time.
De tre bestyrelsesmedlemmer,
der var på valg, modtog genvalg, hvilket de så blev. – Det
må være tegn på, at bestyrelsen
har gjort deres arbejde godt,
eller fordi ingen vil have jobbene, siger Mogens Andreasen.
MØEN
Beathe Lekven fortæller, at der
var en del nervøsitet blandt
medlemmerne, da Stege som
mange andre østvendte havne
i januar fik oversvømmelse i
havneområdet. Marinestuen
ligger lidt højt, så det blev ved

	Afdelingskasserer Henrik Faber (th.) blev under generalforsamlingen
udnævnt til Æresmedlem i Slagelse Marineforening. Her ønskes han
tillykke af afdelingsformand Jørgen Overgård Hansen.

skrækken, da vandet kun nåede op til trappetrinet.
I 2016 havde Møen Marineforening mange besøg fra
andre
marineforeningskollegaer rundt i landet i forbindelse med deres udflugter til
det sydøstlige Danmark. Det
håber bestyrelsen også vil ske
i 2017. – Marineforeningerne
er altid velkommen til at kontakte os for at aftale besøg. Og
vi mener ikke, det bliver nødvendigt at medbringe gummistøvler hver gang, lyder det fra
Stege.

NYKØBING FALSTER
35 medlemmer og ledsagere
deltog i afdelingens 103 års
fødselsdag i november 2016.
Det var et godt arrangement,
der ud over fællesspisningen
bød på gode skipperhistorier
og afsluttende bankospil.
Afdelingens faste musikanter, harmonikaspillerne ”Torben & Benny”, leverede musikken til julesangene under
juleeventen den 17. december.
På sidste dag i 2016 stod den
på nytårsparole. De fremmødte medlemskollegaer ønskede

	Den høje vandstand i Stege Havn nåede lige akkurat ikke ind i
marinestuen.
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	Afgående afdelingskasserer Eivind Ubbesen (tv.) med Erik Madsen,
Bent Zebis og Johannes Hansen på sin venstre side.

hinanden godt nytår med et
enkelt glas eller to.
Flemming Karlsen bød den
21. januar 29 kollegaer på saltede sild som menu til maddagen.
Ifølge Jack Moblak havde vagthavende i baren en travl dag.
Ved
generalforsamlingen
overtog Karsten Laugesen posten som afdelingsformand
efter Bent Zebis, der ikke ønskede genvalg. Afdelingskasserer Eivind Ubbesen ønskede
efter mange år på posten at blive afløst. Ny afdelingskasserer
blev Helle Karlsen. Flemming
Karlsen og Jack Moblak afløste
Benny Poulsen og John Holstebro som bestyrelsesmedlemmer. Erik Madsen fik tildelt 50
års medlemsemblem medens,

der var et 25 års medlemsemblem til Johannes Hansen.
KØGE
– Ultimo januar havde bestyrelsen inviteret alle de medlemmer, der i det forløbne år
havde været behjælpeligt på
alle områder i marinestuen.
Det blev en rigtig hyggelig
aften med super god mad af
vor chefkok. Det er dejligt, at
vi sådan en aften kan gøre lidt
for de mange, der har ydet en
indsats for afdelingen, skriver
Edle Sørensen.
Hun oplyser også, at der var
åbent hus Kyndelmisse fredag
den 3. februar. Eventen startede med kanonsalut fra Køge
Marineforening´s flagbastion.

DISTRIKT VII
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
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Efterfølgende fortalte orlogskaptajn Finn Linnemann om
dykningens udvikling i Danmark. Det var et godt foredrag,
der tog publikum med på en
historisk rejse fra vikingetiden
op til i dag. Aftenen bød også
på knejpemusik og fællessang
under ledelse af husorkestret
”Kuling fra Øst”. Rundt kl.
22.30 var der afsluttende kanonsalut og tattoo. – Aldrig
har der været så mange til en
Kyndelmisse. Synd for de gæster, der desværre ikke var plads
til, lyder det fra Edle Sørensen.
STEVNS
Afdelingsformand Gert Arno
Pedersen oplyser, at Stevns
Marineforening´s mangeårige
	Skibskaptajn Ngoc Nguyen
med det kompas, der var om
bord på den flygtningebåd,
hvorfra han som 13-årig blev
reddet af et Mærsk skib.

FYN

SVENDBORG
Under nytårsmønstringen den
7. januar blev Hans Mæng udnævnt til årets mariner i Svendborg Marineforening. Udnævnelsen skete på baggrund af
det store arbejde, han gennem

	En tæt pakket marinestue under Kyndelmisse eventen i Køge
Marineforening.

årene har gjort i afdelingen.
Kabysholdet har tilbudt at
tilberede sulemad tre aftner hen
over vinteren. Tilbuddet blev
godt modtaget af medlemskollegaerne, der kvitterede med at
fylde marinestuen til premiere-

aftenen i januar.
Årets første indslag i serien af
maritime foredrag var den 26.
januar. Her fortalte skibskaptajn
Ngoc Nguyen levende om sit
liv, fra han som 13-årig flygtede
med sin familie fra Vietnam. –
De var så heldige, at blive reddet af et Mærsk skib, og kom
derved til Danmark. Her arbejdede han ihærdigt på sit drømmemål: at få en uddannelse og
blive kaptajn på et Mærsk skib,

formand Bent Jensen efter kort
tids sygdom døde den 17. februar 2017. – Bent blev meldt
ind i Marineforeningen den
12. januar 1987 og blev valgt
til afdelingsformand samme år.
Dette hverv bestred han frem
til 2011, fortæller Gert Arno
Pedersen.
Efter afgang fra formandsposten gjorden han stadig en
enorm indsats for afdelingen
ved at passe posten som afdelingssekretær. Fem medlemmer med Marineforeningen´s
flag og medlemmer fra Forsvarsbrødrene med deres fane
deltog i begravelsen. Bestyrelsen og medlemmerne i Stevns
Marineforening udtrykker et
”Æret være Bent´s minde”.

AFDELINGERNE
fortæller Jim Mollerup.
Målet har han nået, og i dag
sejler han som kaptajn på et af
rederiets containerskibe. 70 deltagere lyttede til dette spændende foredrag, hvor Ngoc Nguyen blandt andet fremviste det
kompas, de havde med i båden,
da de flygtede fra Vietnam.
Der var også 70 medlemmer
på plads under generalforsamlingen i februar. Torben Tranberg ledede mødet, og fik godkendt såvel bestyrelsens beretning som regnskabet. Alle valg
bød på genvalg.
MIDDELFART
På opfordring fra bestyrelsen
var Preben Møller Jensen i november i marinestuen for at fortælle om et langt liv til søs. Det
blev en særdeles god og informativ aften, hvor Preben Møller Jensen gennemgik forløbet,
startende i 1970, hvor han med
en A. P. Møller kontrakt i hånden var på Statens Sømandsskole i Svendborg, på togt med
skoleskibet ”Danmark” samt
aspirant på ”Dagmar Mærsk”,
der på det tidspunkt var Danmarks største skib. Efter bestået
skibsførereksamen fra Fanø Navigationsskole var han i 1976
omkring Søværnets Reserveofficersskole i Frederikshavn.
Tilbage i den civile søfart hos
rederiet A. P. Møller Mærsk
mønstrede han i en årrække
som styrmand og overstyr-

mand, inden han i 2000 blev
udnævnt til skibskaptajn. Som
skibsfører gjorde han i 14 år tjeneste på ”Nysted Mærsk”.
Pakkespillet ved december mødet indbragte knap kr.
4.000. – Alle vore forhenværende og nuværende Maersk folk
var hjemme for en gang skyld.
Så de holdt nattesæde med
mange gode anekdoter, lyder
det fra Carl Vittrup.
Den 18. december stod den
på gløgg og æbleskiver i marinestuen for 32 fremmødte
medlemmer.
Der var tæt på udsolgt til nytårsmønstringen primo januar.
33 mand mødte frem i stiveste
puds for at ønske hinanden et
godt nytår.
Distriktsformand Ole Julsrud
blev ved generalforsamlingen
valgt som dirigent. Afdelings-

	Henrik Traugott-Olsen (tv) overrækker afdelingsformand Flemming
Worsøe et foto af MHV 55.

DISTRIKT IX

SYD- OG
SØNDERJYLLAND
Per Dichmann Hansen,
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 74 72 40 43 • Mobil: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Gråsten, Sønderborg,
Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Vejle
ESBJERG
Årets medlemsprogram startede med nytårskur primo januar

formand Flemming Worsøe
havde lavet et uddrag af protokollen. Han fortalte de 32
deltagere om de væsentligste
ting, der var sket i årets løb.
Beretningen blev taget til efterretning. Jan Højte Nielsens
regnskab blev godkendt.
Afdelingsformand Flemming
Worsøe og bestyrelsesmedlem Carl Christian Vittrup fik
genvalg. Niels Henrik Jensen
og Ivan Jensen blev valgt som
suppleanter i nævnte rækkefølge. Kaj Voigt og Alfred KyhnMadsen blev valgt som revisor.
Knud Stenholt fik genvalg som
revisorsuppleant.
Der var også genvalg til flagbærerne Svend Erik Vittrup og
Bjarne Lorenzen.
Under eventuelt overrakte
tidligere fartøjsfører i Marinehjemmeværnet
Henrik

og bankospil medio måneden.
Generalforsamlingen den 4.
februar samlede 82 medlem-

Traugott-Olsen et billede af
Hjemmeværnskutteren MHV
55 til afdelingen. Flere af medlemmerne i Middelfart Marineforening, blandt andet formanden Flemming Worsøe, har sejlet på MHV 55 under Henrik
Traugott-Olsens kommando.
Afslutningsvis var der nye medlemsemblemer til Per Nielsen
og Finn Yde Sørensen.
NYBORG
Jess Sørensen fortæller, at Willy
Fritz Bjørn under den velbesøgte nytårsparole i januar blev kåret som årets mariner i Nyborg
Marineforening.
Lørdag den 4. marts var afdelingen, som skrevet under
rubrikken Landsledelsen, vært
ved aftenskafningen i forbindelse med Landsbestyrelsesmødet i
Nyborg.

	Afdelingsformand Kurt Verner
ønsker her Willy Fritz Bjørn
tillykke med kåringen til årets
mariner i Nyborg Marineforening.

	Afdelingsformand Henning
Svinth (tv) har netop udnævnt
Ingvar Kristensen til æresmedlem af Esbjerg Marineforening.

mer, der uden kommentar godkendte bestyrelsens beretning
samt regnskabet. Afdelingsformand Henning Svinth blev
efter eget ønske kun genvalgt
for et år. Planen er, at afdelingssekretær John Koudal i 2018 så
stiller op til valg som afdelingsformand.
Kurt Sørensen og Gunnar
Vejlgaard modtog 25 års medlemsemblemer. På baggrund
af mange års store indsats for
for SØVÆRN og SØFART | 31

AFDELINGERNE
Esbjerg Marineforening blev
Ingvar Kristensen udnævnt til
æresmedlem i afdelingen. 55
medlemmer deltog i den efterfølgende spisning bestående
af skipperlabskovs tilvirket af
protesevenligt kød, som en af
deltagerne udtrykte det.
I perioden marts til og med
juni er der lang lørdag i marinehuset hver uge. Bestyrelsen
arbejder også med planlægningen af en sangaften i april og
udflugt i maj.
Afdelingssekretær John Koudal gør opmærksom på, at hvis
nogle af medlemmerne har lyst
til at hjælpe med en barbagt eller flere, skal de blot henvende
sig i marinestuen.
Skyttelavet:
35 skyttelavsmedlemmer deltog
den 18. februar i lavets generalforsamling. Det oplyser Hans
Novrup. Beretning og regnskab
blev godkendt. Efter valghandlingen består lavsbestyrelsen af
formand Johan Stæhr, næstformand og sekretær Hans Novrup, kasserer Preben Johnny
Madsen og bestyrelsesmedlemmerne Børge Albert, Søren
Høj, Lars Raunsbæk og Arne
Frederiksen. Suppleanter er
Bent Holst Sørensen og Aage
Sørensen. Skydeinstruktør er
Knud Erik Høgh.
FANØ
20 medlemmer fik under gene-

ralforsamlingen den 4. februar
tildelt anciennitetens medlemsemblemer af Danmarks
Marineforening, hvilket formodentligt er rekord i forhold
til afdelingens medlemstal.
Ifølge afdelingssekretær Hans
Novrup var det fire 50 års
emblemer og 16 25 års emblemer. – De vil ved en senere
sammenkomst i marinestuen
blive fejret på behørig vis, siger Hans Novrup.
Såvel bestyrelsens beretning
som regnskabet blev godkendt
af de 42 deltagere.
Efter valghandlingen består
bestyrelsen i Fanø Marineforening af afdelingsformand
Jens Martin Christiansen,
afdelingsnæstformand Mads
Larsson,
afdelingskasserer
Bjarne Kirkegaard, afdelingssekretær Hans Novrup, materialforvalter Dick Schultz samt
bestyrelsesmedlemmerne Jens
H. Stricker og Klaus Wittusen.
PADBORG/GRÅSTEN
Distriktsformand Per Dichmann Hansen blev den 12.
januar inviteret til ulke-aften
i Padborg/Gråsten Marineforening. – Padborg/Gråsten
Marineforening´s ulke-aftener
holdes i havestuen hos et af
medlemmerne en gang om
måneden. Der var over 50%
fremmøde, rigtig flot, vi havde
en rigtig god aften sammen,

	Seks af Fanø Marineforening´s syv mands store bestyrelse linet op
ved marinehuset. Forest fh. Jens Martin Christiansen og Hans
Novrup. Bagerst fh. Klaus Wittusen, Dick Schultz, Bjarne Kirkegaard
og Jens H. Stricker.
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oplyser Per Dichmann Hansen. – Jeg fortalte om mit arbejde som distriktsformand
og
landsbestyrelsesmedlem.
Jeg orienterede om, hvad der
er af aktuelle sager i landsbestyrelsen og at jeg ikke altid
er enig med landsledelsen om
den måde de kører foreningen.
Som jeg tidligere har gjort mig
til talsmand for, så ønsker jeg
mere åbenhed og demokrati,
men det kan kun lade sig gøre,
at ændre på tingenes tilstand,
hvis der er opbakning fra medlemmerne til det. Derfor er jeg
også glad for at kunne konstatere, at der i Padborg/Gråsten
er fuld opbakning til den linje
jeg har anlagt, siger Per Dichmann Hansen, der samtidig
glæder sig over, at bestyrelsen i
afdelingen vil være med til at
fremme et godt distriktssamarbejde.
Distriktsformanden mener,

at der er et godt sammenhold
i Padborg/Gråsten selv om
det er en lille afdeling på 20
medlemmer, hvor kan det også
være svært at samle nok deltagere nok til en udflugt. – Derfor er det vigtigt med et godt
samarbejde i hele distriktet, så
vi sammen kan lave udflugter
eller andre arrangementer, siger han.
HADERSLEV
På generalforsamlingen den
11. februar kunne afgående
afdelingsformand Svend F.
Detlefsen i bestyrelsesberetningen glæde sig over et godt
og aktivt 2016 i Haderslev
Marineforening. Svend F. Detlefsen ønskede ikke genvalg
og blev afløst af John P. Guul.
Bestyrelsesmedlem
Mogens
Detlefsen havde også besluttet
at stoppe, og blev erstattet med
Poul Emil Schmidt.

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND
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
HORSENS
Fredag den 9. december aflagde Horsens kommunes adoptionsfartøj miljøskibet Y 560

GUNNAR THORSON officielt besøg i den østjyske havneby. På ankomstdagen blev
Horsens
Marineforening´s

	Miljøskibet GUNNAR THORSON ved kaj i Horsens Havn.

Bestyrelsesmedlemmerne
Egon Selch og Johan Peter Orbesen blev genvalgt. Det samme gjorde bestyrelsessuppleanterne Willy Hussmann og Leif
Bruun. Heine Christiansen og
Uwe Bennecke blev genvalgt
som revisorer og Palle Kok som
revisorsuppleant.
Carl-Erik
Knudsen, Egon Selch og Willy
Hussmann blev genvalgt som
flagbærere og reserveflagbærer.
– Afdelingens ærespokal, som
ikke er en pokal, men en minifortøjningspullert drejet i ædelt
træ, tildeles hvert år et medlem,
der har gjort en ekstraordinær
indsats for afdelingen. Pokalen gik i år til John P. Guul for
hans etableringsarbejde med
foreningens nye hjemmeside,
oplyser Leif Bruun Eriksen.
FREDERICIA
Bestyrelsens beretning fremlagt af afdelingsformand
medlemmer inviteret om
bords til aftenskafning.
– Dagen efter var den vagtfri del af besætningen til julefrokost i Marinestuen, hvor
de modigste fik smagt en
”schlaffer-laffen”, der i al sin
enkelthed består af en lille
benfri sild, der svømmer rundt
i et velskænket glas brændevin, fortæller afdelingssekretær
René Roskilde. – Søndag formiddag stod et trossehold klar
til at tage afsked med fartøj og
besætning efter et par fornøjelige dage. Herefter fik vi travlt
med at gøre Stuen klar til den
årlige juletræsfest for medlemmer med børn og børnebørn,
som skulle foregå samme eftermiddag.
Søndag den 8. januar var
repræsentanter fra Garderforeningen, Dragonforeningen, Danmarks Veteraner,
Forsvarsbrødrene og Marineforeningen samlet i Marinestuen til den traditionelle
nytårsparole.
Den 19. februar var afdelingen vært for distriktsmødet i
distrikt 10/Midtjylland. Her

Bent Telander og kassererens
regnskab blev ved generalforsamlingen i februar godkendt uden indvendinger.
Det fortæller Erik Birger
Jensen, der også oplyser, at
han overtog bestyrelsesposten efter Kenn Jørgensen,
der ikke ønskede genvalg.
Afdelingskasserer
Torben
Jensen og afdelingsnæstformand John Hansen modtog
genvalg.
Foråret byder den 8. april
på fisketur med efterfølgende spisning i marinestuen.
Den 4. maj er der mindehøjtidelighed ved minebøssen
på Gammel Havn. Den 25.
maj står den på udflugt med
ledsagere til Fanø. Her er
kollegaerne i Fanø Marineforening klar til at servicere
deltagerne. – Det siger vi
hjertelig tak for, lyder det fra
Erik Birger Jensen.
deltog 25 medlemmer fra syv
af distriktets otte afdelinger.
Skyttelavet:
Lørdag den 11. februar
arrangerede
Horsens
Marineforening´s
Skyttelav
kammeratskabsskydning sammen med skyttekollegaer fra
Forsvarsbrødrene og Danmarks Veteraner. Det blev et
meget tæt opgør, med Horsens Marineforening som
vinder med 328/9 point over
Forsvarsbrødrene med 328/7
point. Danmarks Veteraner
fik tredje pladsen med 286
point. Dagens bedste skytte
blev Hans O. Hansen fra Danmarks Veteraner med 95/5
point.
Den efterfølgende skafning
blev på bedste vis tilrettelagt
og tilberedt af Anna Nielsen.
GRENAA
Rud Jürgensen blev under
nytårskuren den 8. januar udnævnt til ”Sabelgast” i Grenaa
Marineforening. Dette først
på grund af en særlig indsats i
2016 og dels som følge af der
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	Rud Jürgensen skulle kun bruge to forsøg for at slå hatten af
champagnen ved årets nytårskur i Grenaa Marineforening.
(Foto: Sonja Kirk)

dermed forbundne opgave
med at slå hatten af nytårschampagnen med sabel. Dette
lykkedes ifølge Søren Holck i
andet forsøg.
Der er en stor tak fra bestyrelsen til Gert Detlefsen for
sponsorering af torsken til den
traditionelle spisning af denne
kulinariske lækkerbisken ultimo januar. Et arrangement der
i øvrigt fyldte marinestuen til
bristepunktet.
Afdelingens ”Sofus Mindelegat” uddeles hver år til en ung
studerende fra det maritime
miljø i Norddjurs Kommune.
I år blev det Jonas Sørensen,
der er HF-Søfart studerende
på Marstal Navigationsskole,
der fik legatet på kr. 5.000.
En terminsprøve forhindrede
legatmodtageren i at modtage
den gode check, der så blev
overdraget til Jonas Sørensens
forældre.
Skyttelavet:
Interessen for at deltage i skyttelavets aktiviteter er stigende
i Grenaa Marineforening. Det
ses blandt andet på deltagerantallet til vinterskydningen.
RANDERS
55 medlemmer deltog den 7.
januar i nytårsappellen. Det
fortæller
afdelingsnæstformand Flemming Bo Nielsen.
Han oplyser også, at afdelingen ved generalforsamlingen
udnævnte Knud Erik Bülow,
Leif Juul Petersen og Jens
Kjærsgård Olesen til Æresmedlemmer i Randers Marineforening. Samtidig blev Allan
Hansen tildelt titlen årets marinekammerat.
Skyttelavet:
28 skytter deltog den 20. januar i lavets generalforsamling. Dirigent K. W. Thorgersen ledede med sikker hånd
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mødet, der gav godkendelse
med applaus til såvel Gunnar
Kristensens fremlæggelse af bestyrelsens beretning som kasserer Jens Degns regnskab. Ole
Poulsen fortæller, at det ikke
passede Jens Degn at aflægge
et regnskab med underskud.
– Men der er tre gode grunde,
siger Ole Poulsen, - indkøb af
patroner, landsskyttestævnet i
Brøndby samt tilskud til porcelæn i marinestuen.
Jens Degn ønskede at rykke
ned i graderne, og byttede
plads med John Pedersen, der
tidligere bestred posten som
suppleant. Øvrige valg var
genvalg.
Kammeratskabspokalen gik
til Esben Nielsen på baggrund
af hans store interesse for skyttelavet, og fordi han altid møder op, når der bliver kaldt.
Den afgående kasserer Jens
Degn blev tildelt Danmarks
Marineforening´s skyttelavs
hæderstegn.
VIBORG
Lars Teibøl fortæller, at han
sammen med John Jensen og
Claus Mikkelsen blev nyvalgt
til bestyrelsen ved generalforsamlingen i Viborg Marineforening ultimo februar. Sammen
med
afdelingsnæstformand
Martin Schmidtke og afdelingskasserer Niels Jensen udgør de nu den bestyrelse, der
fik Knud Erik Kvist direkte
valgt som afdelingsformand.

Knud Erik Kvist afløser dermed Tommy Siggaard Pedersen, der efter én enkelt valgperiode ikke ønskede genvalg.
Under generalforsamlingen
modtog afdelingens mangeårige hovmester og chefkok
Freddy Hansen Danmarks
Marineforening´s Hæderstegn
i Sølv.
SKANDERBORG
Skanderborg
Marineforening deltog med 80% af
medlemmerne ved Ebeltoft
Marineforening´s 100 års jubilæumsreception den 28. februar. – Selv om vi med fem
medlemmer er Danmarks
Marineforening´s mindste lokalafdeling, har vi besluttet, at
vi fremadrettet vil markere os
ved relevante lejligheder, siger
afdelingsformand Lars Peter
D. Madsen.
EBELTOFT
Medlemmerne i Ebeltoft Marineforening er mestendels
fast forhyret som stewarder og
messegaster når fregatinstitutionen afholder skafninger om
bord på JYLLAND. Således
også ved juleskafningen den
11. december, hvor afdelingen
også forestod underholdningen i form af Slupkoret.
Ved kammeratskabsaftenen
den 23. januar fortalte tidligere afdelingsformand Jørgen
Brøgger om afdelingens historie og historikken omkring

stuens forskellige effekter.
De fremmødte ved Generalforsamlingen i februar godkendte såvel bestyrelsens beretning som kassererens regnskab.
Arrangementet startede med
tildeling af Marineforening´s
Hæderstegn i Sølv til Niels
Poulsen. Niels Poulsen fik Hæderstegnet på baggrund af over
10 års arbejde med afdelingsbladet Kabysrygtet samt afdelingens andre tryksager.
Valghandlingen gav nyvalg
til bestyrelsen af Pia Skarritsø,
da Lars Bolvig ikke ønskede
genvalg. Knud Erik Overgaard
og Lasse Bonde Mikkelsen blev
valgt til bestyrelsessuppleanter.
Erik Grønlund og Finn Adamsen fik tjansen som revisorer med
Uwe Weissfeld som suppleant.
Årets vådeskudspokal blev
tildelt Flemming Hjort.
Skyttelavet:
To planlagte januar skydninger
blev aflyst. Makkerskydningen
på grund af for få tilmeldte,
medens fællesskydningen blev
udsat på grund af arbejdspres
omkring forberedelserne til afdelingens 100 års event.
Makkerskydningen i februar
fik Christian Koudal og Jørn
Mortensen som vinder efterfulgt af Hans Skov og Steen
Zacho og Bent Olsen med
Tommy Schmidt som makker.
Skytterne har også skudt anden afdeling af hjemmebaneskydningen.
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Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg • 7870 Roslev
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E-mail: pertoftum@live.dk
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande,
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, Thyborøn, Struer
HANSTHOLM/THISTED
Menuen til nytårsparolen
den 6. januar var en ualmindelige veltilberedt gang kogt
torsk med lever, bukser og alt
øvrigt tilbehør. De 30 deltagere, inklusive ledsagere, havde
nogle gode timer i hyggeligt
samvær.
Afdelingens regnskab er
eminent. Det mener Orla

Mølholt, der også oplyser, at
hele generalforsamlingsproceduren i februar gik stille og
roligt med genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på
valg.
Vanen tro havde Jens Thomsen sørget for, at forplejningen
til de 40 deltagere var i særklasse på et højt gastronomisk
niveau.

	Det hårde jule- og vintervejr forhindrede ikke fiskerne fra Hanstholm i
at lande de nødvendige mængder torsk til nytårsparolen i
Hanstholm/Thisted Marineforening.

	Med Jens Thomsen som kabyschef er der garanti for superb
forplejning ved arrangementer i Hanstholm/Thisted Marineforening.

THYBORØN
Thyborøn Marineforening
har i en årrække haft marinestuen placeret i Thyborøn
Fritidscenter. Aftalesættet omkring brugen af lokalet, der
ligger rum til marinestuen, har
for sær vidt været i orden. Dog
med den ulempe, at Marineforeningen altid skulle vige, hvis
centret skulle bruge lokalerne
til andre arrangementer. Også
til afdelingens allerede fastsatte
og annoncerede samlinger.
Den lidt umulige situation
er nu afklaret. En lokal erhvervsmand har købet en nedlagt børnehave. Børnehavens
mange rum skal nu renoveres
og ændres, så det fremover kan
bruges som mødelokaler. På
den baggrund, har bestyrelsen
lavet en ”ren Thyborøn aftale”
med ejeren. Aftalen indebærer,
at Thyborøn Marineforening
nu har flyttet marinestuen ind
i de nyrenoverede lokaler, så de
nu med få og enkle midler, har
fået foden under eget bord.
Samtidig er der løbende forhandlinger med Lemvig Kommune om, at afdelingen på
sigt skal være en del af det nye
maritimmuseale miljø i Kystdirektoratets gamle bebyggelse
De Røde Barakker. Det er også
i dette miljø Sea War Museum
Jutland og Mindeparken for
Jyllandsslaget er placeret.
MORSØ
26 medlemmer deltog den 7.
januar i afdelingens nytårskur.
Det var et godt arrangement,
der ifølge by rygterne fortsatte
til ud på de små timer.
I januar var bestyrelsen af Y’s
Mens Club Morsø inviteret til
foredrag om ”Marilyn Anne” en skole til søs. Projektet omkring ”Marilyn Anne” er beskrevet i temaet i nærværende
tidsskrift nr. 6 december 2016.
Det var også i januar, at bestyrelsen arrangerede medhjælperfest for de medlemmer, der
i 2016 har hjulpet i baren og
kabyssen til de forskellige ar-

rangementer gennem året.
Distriktsformand
Per
Toftum Larsen ledede primo
februar med kyndig hånd de
26 fremmødte medlemmer
gennem
generalforsamlingen i Morsø Marineforening.
Bestyrelsens beretning blev
godkendt uden kommentar.
Regnskabet og et forslag fra
bestyrelsen om generelle ændringer i brugen af Morsø
Marineforening´s Hjælpefond
gav en kort med konstruktiv
og afklarende dialog mellem
forsamlingen og bestyrelsen.
Afdelingssekretær
Anton
Kirk Toft ønskede ikke genvalg og blev afløst af Poul Back.
Jørn Balch Christensen og Leif
Mortensen modtog begge valg
som revisor. Den syv mand store bestyrelse anno 2017 udgøres af afdelingsformand Lejf Petersen, afdelingsnæstformand
Jens Peter Vad, afdelingskasserer Troels Bech Kobbernagel,
afdelingssekretær Poul Bach
samt bestyrelsesmedlemmerne
Ole Kobæk, Erik Sørensen og
Henri H. Hein. Bestyrelsessuppleant er Benny Rimmer Andersen. Revisorerne Jørn Balch
Christensen og Leif Mortensen
har Ole Lund som suppleant.
De tekniske poster varetages af
Jens Peter Vad og Erik Nielsen
som flagbærer medens bådsmand og lodhiver duoen er
Lars Østergaard og Bent Flemming Nielsen.
Under generalforsamlingen
blev Hans Jørgen Steffensen
udnævnt til æresmedlem af
Morsø Marineforening. Han
udgør nu sammen med Kresten Nørgaard Kusk og Jørgen
Otto Reimers afdelingens tre
mands store æresmedlemsbesætning.
Til Jørn Balch Christensen
var der et 50 års jubilartegn for
indkaldelse til Søværnet.
Efter tre års projektering er
det nu med god sponsorhjælp
fra tømmermester Freddy Lilleris lykkedes at få opsat nyt
loft i marinehusets skipperstue.
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Mandag den 27. februar
var afdelingen og marinehuset
omdrejningspunkt ved fastelavnsbådens togt gennem den
indre by i Nykøbing Mors.
Togtet foregår hver fjerde år,
og gennemføres som et samarbejde mellem Morsø Marineforening, Bombebøssen,
Sømandsforeningen og Lions
Club Morsø. De indsamlede
midler fordels mellem de tre
maritime foreninger, og bruges
mestendels til sociale formål.
LEMVIG
70 børn og lige så mange
forældre fik 4. juledag en
god juleoplevelse ved Lemvig
Marineforening´s juletræsfest.
Arrangementet foregik i spejderhuset, hvor der gennem
tre timer var der fuld drøn på
julerelaterede arrangementer.
De mange juleposer ankom til
spejderhuset om bord på ”korvetten Lemvig”.
Generalforsamlingen
den
11. februar havde 40 medlemmer på plads i marinestuen. De
godkendte enstemmigt såvel
bestyrelsens beretning fremlagt
af afdelingsformand Thomas
Gundersborg som regnskabet
fra afdelingskasserer Charly
Clemmensen. Et forslag fra
bestyrelsen om at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer
til ni blev godkendt. Derfor
skulle der ikke findes en afløser
for Jan Dubgård, der ikke ønskede genvalg.
Fra bestyrelsen var der en
stor tak til afdelingens madklub for deres arbejde og
støtte gennem 2016. Takken
blev fulgt op med en luksus
madkurv til alle madekvilibristerne.
Knud Borg, Johannes Juhl
Christensen og Jan Dubgård
blev udnævnt til æresmedlem
i Lemvig Marineforening.
Æresmedlemsskabet blev tildelt på grund af mangeårige
medlemskaber og arbejde for
afdelingen. Flemming K. Ness
og Benny Lilleøre fik tildelt 25
års medlemsemblem. Knud
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	”Korvetten Lemvig” blev efter levering af de mange juleposer til
Lemvig Marineforening´s juletræsfest korttidscharteret som
juleturistskib.

Henning Svart fik 40 års medlemsemblem. Ifølge Reinhardt
Nygaard var den efterfølgende
skafning af høj klasse.
SKIVE
Henriette C. L. Pedersen ønskede ikke at forny sit mandat
som afdelingsformand i Skive
Marineforening. Ved generalforsamlingen, der her betegnes
admiralforsamling, den 11.
februar blev afdelingsnæstformand Klaus Pedersen så valgt
som ny afdelingsformand i afdelingen. Som nye i bestyrelsen
valgtes desuden Per Toftum
Larsen og Mogens W. Jensen.
Efter endt valgrunde, overrakte Klaus Pedersen en kurv
til Henriette C. L. Pedersen,
og takkede hende på vegne af
Skive Marineforening for det
store arbejde, hun havde udført, medens hun havde stået

ved roret. Især fremhævede
han, at Skive Marineforening
ikke havde været under eget
tag, hvis det ikke havde været
for hendes store indsats i den
sag. Et par flasker vin blev også
givet til det afgående bestyrelsesmedlem Sven Hansen. Da
formalia og admiralsforsamling var vel overstået, var der
28 medlemmer, der deltog i
den efterfølgende spisning.
Ifølge informationerne fra den
midtjyske Limfjords by stod
den efterfølgende på skål og
bægerklang samt godt humør
resten af aftenen.
STRUER
Den næsten færdigindrettede marinestue på Østkajen
ved Struer Havn dannede den
22. februar aften ramme om
en særdeles veloplagt, hyggelig, debatrig og konstruk-

	Skive Marineforening´s bestyrelse anno 2017 er fv. Per Toftum Larsen,
Knud Hørup, Klaus Pedersen, Mogens W. Jensen og Jørgen Justesen.

tiv generalforsamling i Struer
Marineforening. 50% af de
42 medlemmer i den 10 måneder gamle afdeling deltog
i mødet, der med fast hånd
blev styret af distriktsformand
Per Toftum Larsen. Det med
den faste hånd var nødvendig,
da deltagerne løbende havde
mange gode og fremadrettede
bemærkninger under afdelingsformand Therkel Ladegaards fremlæggelse af bestyrelsens beretning og en ferieramt
kasserers regnskab.
I bestyrelsesberetningen glædede Therkel Ladegaard sig
over den hurtighed afdelingen
har fundet sit ståsted og aktivitetsniveau. Markering ved
arrangementer på distrikts- og
landsplan har synliggjort den
nye afdelingen i forhold til
medlemskollegaerne i Danmarks Marineforening og lokalsamfundet. God velvilje fra
medlem i Struer Marineforening Mikkel Lund, der ejer
det store havnekompleks, der
nu huser marinestuen, fantastisk opbakning fra seniorsergent Svend Erik Kidmose
ved Søværnets Maritime Samling på Flådestation Korsør
har sammen med en række
medlemmers store indsats
skabt de optimale fysiske rammer for driften af Danmarks
Marineforening´s nye afdeling
i Limfjordslandet.
Ud over et løbede optag af
nye medlemmer er bestyrelsen
også langt fremme med oprettelse af en støtteforening.
Carsten Trans ønskede ikke
at forlænge sit mandag som
afdelingskasserer, og blev afløst
af Torben Mathiassen.
Under aktuel gav distriktsformand Per Toftum Larsen
og redaktør Leif Mortensen en
retvisende information om faktuelle forhold og begivenheder
i Danmarks Marineforening.
Inden den faglige del af mødet var afdelingsnæstformand
Hans Chr. Christoffersen tovholder for skafning i den gode
ende af proviantskalaen.
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Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, Hals,
Hjørring, Hadsund, Hirtshals, Hobro
HJØRRING
Tidligere
afdelingsformand
Jørgen Christian Larsen blev
ved generalforsamlingen i januar udnævnt til Æresmedlem
af Hjørring Marineforening.
Per With fik 50 års medlemsemblem, medens Jens Jørgen
Jørgensen og Thorkild Blach
fik 25 års medlemsemblem.
Jan Lynge fik ved samme lejlighed tildelt sit nye medlemsemblem.
Generalforsamlingen blev
ledet af Ole Steensen, der kunne konstatere, at over 50 % af
medlemmerne deltog i arrangementet.
Bestyrelsens beretning og
regnskabet blev godkendt med
akklamation. Valghandlingen
gav genvalg til afdelingskasserer Leif Strickertsson, afdelingssekretær Ole Mønsted
og bestyrelsesmedlemmerne

Erling Højmark Gregersen og
Jørn Strickertsson.
AALBORG
Succesen med hovmesterfrokosterne er stadig intakt. Således deltog ca. 50 spisende gæster i arrangementet den 5. februar. Det fortæller afdelingsformand Charley F. Pedersen.
Det var også afdelingsformanden der ved generalforsamlingen gav medlemmerne
en opdatering af begivenhederne i forbindelse med sendemandsmødet. Han understregede bland andet, at det var
vigtigt at alle afdelingens medlemmer hjælper til, så gæsterne
til de sociale arrangementer
omkring mødet får en optimal
oplevelse i Aalborg.
Bestyrelsen blev beskåret fra
ni til syv medlemmer, og består
nu af afdelingsformand Charley

F. Pedersen, afdelingsnæstformand og barforstander Lasse
Uttrup, afdelingskasserer Bjarne Kjær Jensen, afdelingssekretær Michal Brandi, banjemester
Jess Toft, hovmester Per Kjøller og bestyrelsesmedlem John
Svendsen. Mogens Møller og
Jens Chr. Pedersen er bestyrelsessuppleanter. Ansvarlig for afdelingens site er Kurt Willum.
Carl Johan Jensen og Ib Sørensen modtog 40 års medlemsemblemer. Hovmester Per
Kjøller blev tildelt Danmarks
Marineforening´s Hæderstegn
i Sølv.
Jubilæumsreceptionen den
27. februar er omtalt på tekstsiderne.
FREDERIKSHAVN
Bestyrelsens nye tiltag med
nytårsaften fest i marinehuset
blev en succes. – Vi holder aftenen for de medlemmer, der
dels skulle være alene hjemme
eller blot syntes det var hyggeligt at være sammen med
kammeraterne i marinestuen,
fortæller afdelingskasserer- og
næstformand Torben Madsen.
Allerede nu er det besluttet at
gentage arrangementet i år.
Frederikshavn Marineforening inviterer hvert år perso-

	Afdelingsformand Henning Pedersen (tv) ønsker Hjørring Marineforening´s tidligere formand Jørgen
Christian Larsen tillykke med titlen som afdelingens nye æresmedlem.

ner fra det maritime Frederikshavn til nytårskur i marinehuset. Således også i år, hvor 25
personer den 21. februar deltog i det socialfaglige arrangement. Afdelingsformand Hans
Jørgen Westermann orienterede om 2016 aktiviteterne i
Frederikshavn Marineforening
inden tidligere afdelingsformand Knud Erik Qvick gav
en retvisende gennemgang af
afdelingens nyere historie.
Overværkmester Arne Haugaard fremlagde en bunden opgave til nærværende tidsskrifts
redaktør samt Danmarks Marineforening generel om at sætte
fokus på Forsvarets manglende
håndtering af traditionspleje i
de tre værn. Dette lovede redaktør Leif Mortensen efterfølgende at tage hånd om. Samtidig
gav han en kort orientering om
Danmarks Marineforening´s
positive udvikling.
Kaj Ove Jensen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
og chef for driftsområde Frederikshavn orienterede om
byggeriet af de nye havne anlæg under Flådestation Frederikshavn. Han benyttede også
lejligheden til at inviterede
mødedeltagerne og medlemmer fra Frederikshavn Marineforening til et orienterende
forårsbesøg ved det nye anlæg.
På
generalforsamlingen
fortalte bestyrelsen om de to
forslag de fremsætter under
Sendemandsmødet i Aalborg.
Forslagene omhandler nedlæggelse af forretningsudvalget
samt forslag om ændring af
kriterierne for at være landsformand.
Efter generalforsamlingen
er bestyrelsen i Frederikshavn
Marineforening således: Afdelingsformand Hans Jørgen
Westermann,
Afdelingskasserer, - banjemester, - og
næstformand Torben Madsen, afdelingssekretær Kasper
Guldhammer Frederiksen og
bestyrelsesmedlemmerne Ivan
Østergaard, Jens A. Kruse,
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Orla Frederiksen og Per Østergaard Rask. Bestyrelsessuppleanter er Claus Michael Abildgaard og Bodil Qvick.
NIBE
Afdelingsformand Hans Jørgen Christensen gav i bestyrelsesberetningen en retvisende
fortælling om afdelingens virke i 2016. Det kører rimeligt
godt, indledte han inden han
gennemgik årets aktiviteter.
Med 64 medlemmer og 24
støttemedlemmer fastholder
Nibe Marineforening et stabilt
medlemstal, hvilket glædede
formanden, der dog opfordrer
til, at medlemmer bakker mere
op om søndagsåbent eventen.
Kenneth Kajberg aflagde
på vegne af afdelingskasserer
Eddy Klemmensen regnskabet. Ifølge det oplyste er økonomien i Nibe Marineforening
særdeles god. Således forventer
bestyrelsen, at afdelingen ultimo 2017 er gældfri så marinehuset til en skønnet værdi af
rundt 2 mio. kroner er betalt
ud. Beretning og regnskab blev
godkendt med applaus.
Eneste ændring under valghandlingen var, at Kenneth

Kajberg afløste afdelingskasserer Eddy Klemmensen, der
ikke ønskede genvalg.

	Otte af de hædrede ved generalforsamlingen i Skagen Marineforening er
fv. Gunnar Jensen, Niels Arne Hansen, Hans C. Hansen, Henning Larsen,
Jens Bagh Jepsen, Erik Rasmussen, Sanne Sloth og Inga Østergaard.

SKAGEN
Julefrokosten i november 2016
var besat til sidste plads. Der
var også mange fremmødte –
lidt under 100 – til generalforsamlingen i februar. Afdelingsformand Per Sloth samt bestyrelsesmedlemmerne Frank
Mortensen, Frank Zobbe og
Rune Thomsen blev genvalgt.
Det gjorde bestyrelsessupple-

	”Afdelingsformand Per Sloth (tv.) takker Anita og Alberth Jensen for
de mange foto de har skænket Skagen Marineforening fra deres fars
firma smedevirksomheden Frode Jensen.
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ant Kjeld Nielsen også. Bestyrelsessuppleant Erik Jensen
ønskede ikke genvalg, og blev
afløst af Eddy Nielsen. Der
var også genvalg til revisorerne
Niels Arne Hansen og Bjarne
Albertsen samt revisorsuppleant Niels Larsen. De tekniske
poster flagbærer og reserveflagbærer gav genvalg til Christian
Jensen og Villy Nielsen.
Erik Rasmussen blev udnævnt til æresmedlem i Skagen
Marineforening. Årets mariner blev Gunner Jensen for sit
mangeårige engagement i køkkenet.
Henning Larsen og Hans C.

Hansen fik 25 års medlemsemblemer. Jens Bagh Jepsen og
Ernst Ingolf Hansen fik 50 års
medlemsemblem.
Inga Østergaard og Sanne
Sloth blev tildelt Danmarks
Marineforening´s Fortjensttegn.
Peder Westfal donerede på
vegne af smedefirmaet Frode
Jensen en række billeder og
postkort af strandede skibe
rundt om Skagen gennem
årene.
Afdelingens arbejdshold har
på det seneste slebet og repareret et større gulvareal. Blandt
andet marinehuset flotte dansegulv.

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING
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MARINEFORENINGEN
Medlemstal pr. 27. februar 2017: 9.077

Danmarks-Samfundet og
Danmarks Marineforening
De to traditionsorganisationer har god synergieffekt gennem samarbejde og fælles markeringer rundt i landet.
Ib Ketler fra Danmarks-Samfundet oplyser, at Morsø Marineforening var blandt
flagmodtagerne i 2016.
– Morsø Marineforening fik tildelt deres flag sidste Valdemarsdag i Aalborg.
Afdelingen var én af de knap 200 danske foreninger og organisationer, der på
landsplan fik tildelt et flag eller en fane.
Morsø Marineforenings flag var blandt
de mange flag fra Marineforeningerne,
da man indviede Mindeparken for Jyllandsslaget i Thyborøn i 2016. Det var
en manifestation, der viste Danmarks
Marineforenings opbakning til det maritime Danmark.
– En meget flot markering, siger Ib Ket-

ler og fortsætter: Danmarks-Samfundet
vil til stadighed prøve at imødekomme
og hjælpe foreninger med at få deres eget
flag og faner. Det kræver foreningernes
og medlemmernes hjælp ved salg af det
lille Valdemarsflag eller ved foreningernes og de enkelte medlemmers medlemskab. Der kan findes uddybende oplysninger på www.danmarks-samfundet.dk
Danmarks-Samfundet har i løbet af
2017 den glæde at kunne tildele Folketinget en fane; et tilbud, der blev fremsat
første gang for nogle år siden. Den endelige placering skal aftales med Folketingets Præsidium.

Dannebrog fylder 800 år i 2019, og det
er tanken, at det skal markeres over hele
landet. Danmarks-Samfundet er i gang
med at se på fejringen sammen med
de rette myndigheder, hvor Danmarks
Marineforening sammen med mange
andre organisationer og samarbejdspartnere vil blive opfordret til at deltage. Som borgmester Benedikte Kjær,
Helsingør, udtalte sidste Valdemarsdag:
”Ingen grupper, foreninger, partier eller lignende kan tage patent på Dannebrog.”
– Det har hun ret i. Dannebrog er vores,
folkets flag, lyder det fra Ib Ketler.

	Danmarks Marineforening stillede med over 30 flag og to skyttelavsfaner ved indvielsen af Mindeparken for Jyllandsslaget				
i Thyborøn den 1. juni 2016.

