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 YDFYNSK Ø-HJEMMEVÆRN
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H
GØR SUCCES I LEMVIG
 OMMENTAR: GODT ÅR FOR
K
DANMARKS MARINEFORENING

Minerydningsfartøjerne MSD 5 HIRSHOLM, MSD 6 SALTHOLM samt minerydningsdronefartøjet MSF 1
anduvede den 14. september 2017 Lemvig. De tre enheder fra MCM Danmark udgør sammen med de tre
øvrige minerydningsdronefartøjer MSF 2, MSF 3 og MSF 4 Søværnets adoptionsskibe i Lemvig Kommune.
I forbindelse med adoptionsbesøget benyttede Søværnet lejligheden til at lave promoveringsbesøg i flere
limfjordshavne. MCM Danmark er navnet på Søværnets minerydningsenhed. Som den eneste i NATO er
den opbygget med et flytbart kommandomodul bestående af specialindrettede 20 fods-containere, der
kan være placeret enten på land eller på et militært eller civilt skib samt et mindre antal dronefartøjer,
som kan fjernstyres fra kommandomodulet. 
(Foto: Michael Breinhild Johansen)
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KOMMENTAR

Landsformandens jule-og nytårshilsen
Dette nummer af UNDER
DANNEBROG er det sidste
i år og giver derfor anledning
til et tilbageblik samt til at gøre
sig nogle tanker om det kommende år.
Indledningsvis vil jeg takke alle
75 afdelinger og de ca. 9.000
medlemmer for den store indsats, der er gjort i 2017, for
at Danmarks Marineforening
fortsat kan leve op til vores
formål og de værdier, som vi
står for: at styrke nationens
interesse for Søværnet og søfarten.
Ligeledes vil jeg gerne rette en
stor tak til Søværnet og Marinehjemmeværnet og andre
foreninger for det gode samarbejde, der i det forgangne år er
udvist på alle niveauer.
SØVÆRNET
Året 2017 blev igen et år, hvor
Søværnets enheder høstede
stor ros og anerkendelse for
deres professionelle arbejde
for at løse pålagte opgaver.
Danmarks
Marineforening
skal hermed udtrykke sin tak,
respekt og store anerkendelse
for det farefulde arbejde, de
udsendte enheder og enkeltpersoner har udført i 2017.
Især skal nævnes fregatten
PETER WILLEMOES’ tre
måneders deployering sammen med en amerikansk hangarskibsgruppe i Middelhavet
og den Persiske Golf for at
bekæmpe IS-styrkerne i Syrien
og Irak.
At blive godkendt til at indgå
i en amerikansk hangarskibsgruppe i en skarp operation
på lige fod med amerikanske
destroyere er et bevis på den
allerhøjeste professionalisme
og faglige kompetence. Noget
ikke alene Danmarks Marineforening, men alle danskere
må have den allerdybeste re2 | for SØVÆRN og SØFART

spekt for. Det viser samtidig, at
nok er vi en lille nation med et
lille søværn, men giv Søværnet
det rigtige materiel, her orlogsskibe, og den nødvendige træning, og så kan vi måle os med
de bedste i verden.
Vi skal heller ikke glemme den
store og lange indsats, som
Søværnets enheder udførte i
Grønland efter jordskredet og
den efterfølgende tsunami,
hvor en bygd næsten blev totalt udslettet. Også her er der
grund til at udtrykke respekt
og anerkendelse.
NYT FORSVARSFORLIG
De sidste par år har med al tydelighed vist, at den 2,7 mia.
kr. store besparelse på forsvarsbudgettet har haft en negativ
indflydelse på Forsvaret. Det er
derfor meget positivt og glædeligt, at Regeringens oplæg
til et nyt Forsvarsforlig indeholder en forøgelse af budgettet. Det er det længe ventede
såkaldte ”substantielle løft” til
Forsvaret. Men i glæden over,
at man i udspillet lægger op
til at forøge forsvarsbudgettet med ca. 12 mia. kr. frem
til og med 2023, må man dog
samtidig konstatere, at der siden 2012 også er sparet ca.
10. mia. kr. på forsvarsbudgettet, samt at der fortsat vil være
langt op til de 2% af BNP, som
er NATO’s målsætning. Men i
dag står vi over for store udfordringer - øget migration, høj
terrortrussel, reel cybertrussel
- samt ikke mindst et Rusland,
hvorfra provokationer og chikane er blevet dagligdag. Så
spændingen, usikkerheden og
uforudsigeligheden betyder, at
denne forøgelse også er stærkt
påkrævet, hvis Forsvaret skal
have et troværdigt indhold.
I oplægget fra Regeringen er
der flere gode forslag, og især
ønsket om at tilføre Forsvaret
flere værnepligtige skal roses.

Værnepligten har altid været
Marineforeningens mærkesag,
og foreningen så gerne, at antallet blev noget større end det
foreslåede antal.
Når dette læses, skulle forhandlingerne være påbegyndt
og eventuelt afsluttet og forhåbentlig med et godt resultat
for Forsvaret, dets personel og
Danmark.
GODT ÅR FOR FORENINGEN
For Danmarks Marineforening
har 2017 været et godt år. Det
var første år med en reduceret
distriktsstruktur, og arbejdet
med at få afdelingerne i de
sammenlagte distrikter til at
samarbejde er kommet godt
i gang. På efterårets landsbestyrelsesmøde konkluderede
en enig landsbestyrelse, at
man for øjeblikket anser den
eksisterende organisation for
fuldt ud dækkende, og at den
nu skal have lov til at virke og
falde til ro.
Endvidere var alle også enige
om, at kræfterne skal bruges
på at fastholde de nuværende
medlemmer samt at arbejde
på at rekruttere nye og gerne
yngre medlemmer til afdelingerne. Dette kan kun lykkes,
hvis man lokalt skaber nogle
aktiviteter med et godt mari-

timt indhold, som tilgodeser
medlemmernes ønsker, samt at
man gør sig synlige i lokalområdet.
SKIBSMODELUDSTILLING
Med hensyn til synlighed bliver
der i 2018 en enestående mulighed for at skabe synlighed
for alle afdelinger. Den Selvejende Institution Fregatten
JYLLAND planlægger nemlig
en stor modelskibsudstilling i
museumshallen ved fregatten i
Ebeltoft fra 10. februar og til
hen på efteråret.
Her har samtlige afdelinger
mulighed for at udstille et eller
flere af deres unikke modelskibe eller et andet maritimt klenodie fra deres store samling af
maritime effekter.
Så til de afdelinger, der endnu
ikke har indsendt forslag til
udstillingen, skal jeg kraftigt
opfordre til, at man får det
gjort. Dette er en unik mulighed for at synliggøre Danmarks Marineforening over
for offentligheden.
Alle læsere af ”UNDER DANNEBROG” ønskes en glædelig
jul og et godt nytår.
Jens Ole Løje Jensen
Landsformand

LEDER

Uforståeligt fravalg
Et stort flertal i Folketingets politiske mangfoldighed har nu i
efterhånden mange år haft en ambition om at flytte væsentlige
mængder gods fra vej til jernbane. Ved højstemte lejligheder har
det endda været fremme, at øget short sea-trafik mellem danske
og europæiske havne vil være at foretrække frem for de ultralange
korteger af lastbiler, der året rundt er stærkt medvirkende til, at
trafikken på det europæiske vejnet er tæt på at stivne totalt.

og samler støv. Bladet oplyser blandt andet, at det var en statslig investering på 33,5 mio. kr., der tilbage i 2015 skulle være
med til at indfri Folketingets ambition om at flytte mere gods fra
vej til jernbane. En krumtap i disse bestræbelser var anlæggelsen
af kombiterminaler i blandt andet Hirtshals, hvor trailere, som
ankommer med færgen fra Norge, kan omlades til jernbane og
dermed blive kørt direkte til eksempelvis Central- og Sydeuropa.

Som almindelig iagttager og maritim interessent kan det derfor
undre, at der uanset gode og stærke viljer ikke er sket og ikke sker
en hujende dyt på den front.

Men det sker som skrevet bare ikke.

Er årsagen manglende nytænkning og ekstrem vanetænkning hos
de ansatte i den branche, der virkelig kunne få gang i transportomlægningen: speditørerne? Der er i hver fald noget, der peger i
den retning.
Eksempelvis fortæller fagbladet Søfart i et tematillæg fra Hirtshals
Havn, at den nye godsterminal i den nordjyske havneby blot står

Fra denne plads skal der lyde en kraftig opfordring til, at de virksomheder, der dagligt har brug for at få deres produkter transporteret i Europa, i højere grad forlanger, at deres transportpartnere
får øjnene op for short sea-trafikken og jernbanenettet som konkurrencedygtige alternativer.
Mulighederne er der, så vælg nu til og ikke fra.
Morten

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes
interesse og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.
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PERSONALIA
Den 12. oktober 2017 blev én taktiker og
seks tekniske kadetløjtnanterne udnævnt
til premierløjtnant. De nye premierløjtnanter er: Liselotte Dam, Morten Kjeldahl
Frederiksen, Kristian Therkeldsen, Jonatan Emil Liljenström, Peter Flink Sørensen, Nikolaj Nygaard Seneka og Alex Orloff Thomsen.

tober 2017 til generalløjtnant og viceforsvarschef. Som ny viceforsvarschef afløser
han generalløjtnant Per Ludvigsen, der
pensioneres.

Kommandørkaptajn Jens Bjørnsteen er
pr. 1. november 2017 udnævnt til kommandør og chef for Søværnets Officersskole.

Oberst Anders Rex er pr. 30. oktober 2017
udnævnt til chef Flyverstaben i Karup. I
forbindelse med den nye stilling udnævnes
Anders Rex til generalmajor.
Afgående chef Flyverstaben generalmajor
M. A. L. T. Nielsen udnævnes pr. 31. ok	De nyudnævnte premierløjtnanter er bagerst
fv: Peter Flink Sørensen, Nikolaj Nygaard
Seneka, Alex Orloff Thomsen, Kristian
Therkeldsen og Jonatan Emil Liljenström.
Forrest fv. Liselotte Dam, fungerende chef
orlogskaptajn John M. Nielsen og Morten
Kjeldahl Frederiksen.

BØGER OG PUBLIKATIONER

Fregatten JYLLAND vandt slaget
Titlen til den ualmindeligt informative og smukke bog om
museumsskibet fregatten JYLLAND dækker tvetydigt over to
perioder i skibets historie. Dels de to timer, hvor JYLLAND
den 9. maj 1864 sammen med fregatten NIELS JUEL og korvetten HEIMDAL deltog i og efterfølgende vandt slaget ved
Helgoland mod en østrigsk-preussisk eskadre og dels spændet fra 1908, hvor skibet udgik af Flådens tal og blev solgt
til et tysk ophugningsfirma frem til 1979, hvor det endelig
lykkedes at få etableret Den Selvejende Institution fregatten
JYLLAND.
DSI fregatten JYLLAND fik efterfølgende lavet og fuldført en restaureringsplan, så skibet i dag indgår i den internationale organisation for bevaringsværdige skibe, World Ship Trust, der omfatter

FREGATTEN JYLLAND
VANDT SLAGET
Tekster og foto: Personel ved fregatten JYLLAND i samarbejde med Mogens Greve.
Udgiver: DSI Fregatten JYLLAND.
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så berømte enheder som regalskibet VASA fra Sverige, HMS
VICTORY fra Storbritannien
samt amerikanske USS CONSTITUTION.
De 96 sider er godt grafisk
håndværk, der i løbende
punktform giver et totalt
overblik over skibets 160 år lange historie fra køllægningen i
1857 frem til i dag, hvor skibet og museet på fregatøen i Ebeltoft
årligt besøges af ca. 100.000 danske og udenlandske gæster.
Et godt opslagsværk om verdens længste træorlogsfartøj. Kan anbefales.

96 sider med mange foto og faktabokse.
Grafisk tilrettelæggelse: Hans Nielsen.
Tryk: CS-Grafisk A/S
Kan købes i fregatten JYLLAND’s butik på
fregatøen i Ebeltoft.
Pris: kr. 50,00.

Rabatpris kr. 40,00 for medlemmer af Danmarks Marineforening.
Kan bestilles med tillæg af porto på:
info@fregatten-jylland.dk. Anfør ”bestilling
af fregatbog”.
ISBN: 978-87-985184-0-2

Sorttjærede ligkister

Fortællinger om danske og norske søfolk som
krigsfanger i ”Prisonen” i England 1807-14
Fortællingen om kanonbådskrigen fra 1807 til 1814 mellem
Danmark og Storbritannien indeholder ofte en aura af romantik
med stovte danske søofficerer i flotte uniformer og raske befalingsmænd og matroser, der fra små, men manøvredygtige kanonjoller og chalupper overmander store britiske orlogs- og handelsfartøjer, når disse i vindstille vejr lå manøvreudygtige for anker i
danske sunde og bælter.
Historien har meget lidt fokus på det faktum, at den britiske
flåde under krigen erobrede 1.381 danske handelsskibe, hvor
søfolkene ombord blev krigsfanger. Orlogsgaster fra den danske
flåde og søfolk fra kaperskibene, der udgjorde en slags statsautoriserede sørøvere, endte også i krigsfangeskab, hvis de blev
fanget.
I sin nye bog Sorttjærede ligkister beskriver forfatter og journalist Niels Bjørn Hansen blandt andet, hvordan de danske
søofficerer som krigsfanger i byen Reading levede et frit liv

SORTTJÆREDE LIGKISTER
Fortællinger om danske og norske
søfolk som krigsfanger i ”Prisonen” i
England 1807-14

i land, mod at de gav deres
æresord på ikke at flygte.
Derfor deltog de i egnens
sociale liv med baller og
fine middage med engelske
søofficerer. Matroserne og
kaperne; ja, de blev placeret på uhumske flydende
fangeskibe ”Prisonen” under kummerlige forhold,
der betød sult, sygdom og
død for mange.
Bogen kommer retvisende godt rundt i de mange sø- og flåderelaterede fortællinger fra såvel dansk-norske som britiske kilder.
En rigtig god julegaveidé til personer med interesse for det maritimhistoriske.

Forfatter: Niels Bjørn Hansen.
Billedredaktion: Sisse Jarner.
Forsidelayout: Gine Jarner.
Udgivet på forlaget Den Blå Ugle
182 sider med mange illustrationer.

Grafisk produktion: Rosendahls a/s
Kan købes hos boghandlere og fra forlaget
Den Blå Ugle på mail: sissejarner@gmail.com
Pris: kr. 249,00
ISBN: 978-87-995721-6-8

Danske katastrofer
Det er menneskeligt straks at begynde at lede efter mening i
kaos, også selv om den måske ikke findes. Det var sådan, den
egentlige katastrofeforskning blev indledt for 100 år siden i kølvandet på to fragtskibes sammenstød i den canadiske havn Halifax i december 1917.
Med ovenstående in mente har Rasmus Dahlberg, cand.mag. i
historie med speciale i katastrofer og beredskab, på Forlaget Gyldendal i oktober udgivet en omfattende og retvisende beretning
om 30 af danmarkshistoriens mest dramatiske ulykker. Det ældste

DANSKE KATASTROFER
Fortalt af cand.mag. Rasmus Dahlberg,
adjunkt ved Institut for Militærhistorie og

eksempel er jernbaneulykken i
Gentofte den 11. juli 1987.
Det nyeste er flykatastrofen
med et SAS-fly i Linate i Italien den 8. oktober 2001.
Selv om det i sagens natur er
dyster læsning, er bogen interessant, fordi katastrofevidenskab er med til at ændre
regler og procedurer, så samfundet fremadrettet er mere forberedt
på at håndtere katastrofer.

Krigsteori på Forsvarsakademiet.
Tekst- og billedresearch: Lea Allouche,
Katrine Grarup Elbo, Rasmus Kjærbye Petersen, Jakob Brink Rasmussen, Anders Riis,

Steen Schøn og Flemming Søeborg.
Udgivet på Forlaget Gyldendal.
Rigt illustreret.
ISBN: 978-87-02-23949-2
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Kalundborg Havn har vokseværk
Mange danske havne har i disse år
påbegyndt eller allerede afsluttet markante udvidelsesprojekter. Således
også Kalundborg Havn, hvor borgmester i Kalundborg Kommune, Martin
Damm, havnedirektør Bent Rasmussen
og bestyrelsesformand for Kalundborg
Havn, Jakob Beck Jensen den 11. oktober ved en symbolsk handling lagde
den første sten til byggeriet af Ny Vesthavn.

destikket var en guldbelagt sten, der blev
kastet ud over skibssiden på det sted, hvor
det nye havneområde forventes færdig i
februar 2019.

Det nye havneafsnit bliver i første omgang
på 330.000 kvadratmeter med containerterminal samt 500 meter kajplads med en
vandybde på 15 meter.

Eventen foregik om bord på Samsø-Færgen, der i dagens anledning forlagde ud
i Kalundborg Fjord vest for Asnæsværket
for at markere det første ”spadestik”. Spa	Som det fremgår, er der allerede
nu en rimelig trafik på
Kalundborg Havn.

Dansk deltagelse ved tysk
fiskerimessejubilæum
Når den tyske fiskeindustri den 25. februar 2018 åbner messen Fish International i
Bremen, kan eventen fejre 30 års-fødselsdag. Blandt de omkring 300 udstillere fra

ind- og udland vil der være et bredt udvalg
af danske producenter.
– Det bliver en spændende messe, og vi

”Red Anholts Kyst”
Hermed opfordres alle, der har haft gode oplevelser på Anholt, til at
støtte projektet ”Red Anholts Kyst”. Projektet er igangsat af Anholt
Borgerforening for at vise, at der er stor opbakning til at kystsikre på Anholt,
så campingplads, hovedvej og havn kan reddes fra at blive oversvømmet.
Læs mere på https://www.booomerang.dk/projects/red-anholts-kyst/.
Der kan også ydes bidrag ved indbetaling på konto i Danske Bank
(reg.nr. 9570/kontonr. 12107536).
På forhånd TAK!
Anholt Borgerforening
v/ kasserer Poul Jessen-Klixbüll
(e-mail: pklix@pc.dk)
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har allerede fået tilsagn fra mange udstillere. Vi glæder os til at fejre vores 30 årsfødselsdag sammen med fiskeindustrien,
siger den mangeårige project manager
for Fish International, Sabine Wedell i en
pressemeddelelse.
Omkring 40 procent af udstillerne på
messen er fra udlandet. Ud over mange
hollandske virksomheder vil Danmark
også være bredt repræsenteret af udstillere.
Men der udvises også stor interesse for
messen fra Østeuropa. – Vi glæder os over
den voksende interesse fra Østeuropa, siger Sabine Wedell og nævner, at der kommer udstillere fra Polen, Estland, Letland
og Litauen.
Området med akvakultur vil til den kommende messe være større end sidst med
udstyr for traditionelt opdræt og for produktion i recirkulerede systemer.
(Kilde: FiskeriTidende.dk)

DET SKER
Søndag den 24. december 2017:
Juleaftensdags arrangementet ved Mindeankret i Nyholm
den 24. december starter i år i Holmens Kirke, hvor der er
gudstjeneste ved orlogsprovst Eigil Bank Olesen kl. 10.30.
Kl. 12.00 er der den traditionelle kranselægning ved
Mindeankret i Nyhavn. Her deltager en række af Danmarks
Marineforening´s lokalafdelinger med flag og flaggaster.
Søndag den 7. januar 2018:
Marinehjemmeværnet afholder nytårsgudstjeneste
i Holmens Kirke kl. 14.00.
Torsdag den 25. januar 2018:
Maritime foredrag Svendborg. Chef Marinestaben
kontreadmiral Torben Mikkelsen holder foredrag om sin tid
som chef Søværnets Taktiske Stab under operation OPRECSYR
i 2014 og OPRECLIB i 2016. Sted: Marinestuen, Færgevej 5
Svendborg kl. 19.00.
Lørdag den 10. februar 2018:
Chef Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Christian Wang
åbner kl. 10.30 udstillingen med modelskibe fra Danmarks
Marineforening´s 75 lokalafdelingers marinestuer i fregatten
JYLLAND´s store udstillingshal

Torsdag den 22. februar 2018:
Maritime foredrag Svendborg. Asger Nørlund Christensen
holder foredrag over emnet ”Den sejlende kulturarv”.
Sted: Marinestuen, Færgevej 5 Svendborg kl. 19.00.
Torsdag den 22. marts 2018:
Maritime foredrag Svendborg. Ole Steen Andersen holder
foredrag over emnet ”MS ”Heering Kirse”´s forlis”. Sted:
Marinestuen, Færgevej 5 Svendborg kl. 19.00.
Torsdag den 26. april 2018:
Maritime foredrag Svendborg. Besøg på Svendborg Søfartsskole.
Arrangementet starter kl. 18.00.
Lørdag den 2. juni morgen til
torsdag den 7. juni aften 2018:
Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer
læserrejse nummer 30. Jubilæumsrejsens hovedmål er
Ålandsøerne og den svenske hovedstad Stokholm.
Deltagerne fra turene de sidste tre år modtager
automatisk program i uge 47.
Tjek arrangementerne i de lokale
medier samt hjemmesider.

APROPOS
…Helgolandslauget, der har hjemsted i Ebeltoft med en repræsentation i norske Kristiansand, har på en september høstmøde i Ebeltoft
valgt Per Dichmann Hansen, Tønder som
ny oldermand. Ud over tjansen som oldermand i Helgolandslauget bestrider Per Dichmann Hansen også jobbet som Danmarks
Marineforening´s distriktsformand i distrikt
Syd- og Sønderjylland. Per Kristian Olsen
blev valgt som stedfortrædende oldermand i
Norge. Helgolandslaugets formål er at værne
om minerne fra slaget ved Helgoland 9. maj
1864 og om fregatten JYLLAND...

tere for dette unikke mindeanlæg. Med 101
gave givere overholder DSI Mindeparken
for Jyllandssalget reglerne for at være en godkendt almennyttig forening, med de fordele

dette medfører. Så herfra en opfordring til,
at indsætte kr. 200 på konto: Reg. Nr. 7670
Konto nr. 0004964537 i Ringkøbing Landbobank…

…Den Selvejende Institution Mindeparken
for Jyllandssalget er på jagt efter 101 støtter, der for kun kr. 200 kan gøre livet let	Et af Mindeparken for Jyllandsslaget´s 26
mindesten er sat for det britiske flådeskib
HMS DEFENCE, der var et af de 25 skibe, der
sank og trak 903 søfolk med sig i dybet under
verdens største søslag Jyllandsslaget, der
blev udkæmpet ud for den jyske vestkyst
mellem Den Tyske Højsøflåde og Den Britiske
Grand Fleet hen fra den 31. maj eftermiddag
til ud på natten den 1. juni 1916.
Mindeparken indeholder 26 store granitsten
med en højde på op til 3,5 meter. Én for hvert
af de sænkede skibe, samt én sten for de
omkomne fra andre skibe.

for SØVÆRN og SØFART | 7

LANDSLEDELSEN

Fregatten JYLLAND og Danmarks
Marineforening indgår unik
udstillings samarbejde
Et markant kendetegn for Danmarks
Marineforening´s 75 lokalafdelinger er de
ofte unikke museale rariteter, der er udstillet i marinestuerne. Fregatten JYLLAND´s
smukke udstillingshal på fregatøen i Ebeltoft vil fra den 10. februar 2018 og frem til

sommer 2018 rumme et hav af skibsmodeller og rariteter, der ikke tidligere har været
tilgængelig for personer uden for Danmarks
Marineforening´s 9.000 M/K store medlemskreds. Medprojekter for udstillingen er
chef Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils

Christian Wang. I forbindelse med udstillingen vil der løbende være repræsentanter
fra Danmarks Marineforening til stede, så
museumsgæsterne kan få en retvisende information om, hvad denne landsdækkende
forening står for.

Nyt EDB- og Regnskabssystem
på landskontoret
Af Landsnæstformand Søren Konradsen
Danmarks Marineforeningens landsbestyrelse har indgået aftale med IT-firmaet ComputerCamp A/S i Frederikssund om levering
af nyt og tidssvarende EDB- og Regnskabssystem til landskontoret. Udskiftningen
omfatter ny central medlemsdatabase, der
vil leve op til de kommende skærpede krav
i ’Persondataforordningen af 25. maj 2018’.
De nye systemer, der er planlagt i drifts-

sat pr. 1. januar 2018, vil give flere og
bedre administrative muligheder for afdelingerne omkring medlemshåndtering,
anvendelse af dokumentskabeloner og dokumenter (vedtægter, håndbøger etc.) og
udskrivning deraf.

Afdelingernes adgang til den eksisterende
centrale medlemsdatabase (fx indmeldelse
& udmeldelse) er ophørt den 30. november 2017 kl. 23:59, og der kan i hele december måned ikke opnås adgang til den
(i lighed med tidl. år).

Afdelingerne vil modtage mere information om disse muligheder, når flere detaljer
og procedurer kendes.

Fra og med januar 2018 vil den pt. eksisterende medlemsdatabase være nedlagt.

KABYSSEN
Èn af de mest populære serveringer i marinestuerne er Skipperlabskovs. Men Skipperlabskovs er ikke bare Skipperlabskovs. Det fortæller
Freddy Hansen, der i en årrække havde tjansen som kok og hovmester i Viborg Marineforening. – I sejlskibenes tid var der kun saltet og
ikke fersk kød til rådighed, når skibskokkene skulle fremstille varm mad til besætningerne. Derfor fik den maritime Skipperlabskovs en
skarpere smag end den traditionelle ret, der blev, og bliver tilberedt på fersk kød, fortæller Freddy Hansen.

Maritim Skipperlabskovs af sprængt oksebryst
Råvarer til 5 kuverter:
• 1 kg sprængt oksebryst
• 350 gram hakket løg
• 2 stk. laurblad
• Knust peber i gazebind
• 2,5 kg kartofler
• Smør og salt
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Tilberedning:
Skær den sprængte oksebryst i 1,5 ca.
stykker. Blancher kødet i rigeligt med vand.
Skær kartoflerne i ikke for store tern. Skyld
det blancherede kød og kom det i nyt vand.
Kog kød, kartofler og løg sammen med den
knuste peber under låg til kødet er mørt.
Bland og smag til med salt.
Serveres med rigelige mængder rent smør

og groft rugbrød. Det anbefales at nyde
retten med almindelig pilsnerøl suppleret
med snapse uden for meget krydderi.
Freddy Hansen.
Afgående kok og hovmesteri
i Viborg Marineforening.
Velbekomme

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Sydfynsk ø-hjemmeværn har vind i sejlene
Det lille ø-hjemmeværn på Ærø er i fremgang og mærker stigende interesse fra øens unge, der
gerne vil være en del af øens værnfælles underafdeling.
Af Nina Villadsen. HJV-Magasinet.
Alene i år har de fået ni nye medlemmer
og flere er på vej ind i Hjemmeværnet på
Ærø.
– Det går den rigtige vej for os. Vi har
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns største
tilgang, en høj uddannelsesaktivitet og
støtter stærkt på ”fastlandet” Fyn,” fortæller løjtnant Kenny Søby Jørgensen.
Kenny er ved at uddanne sig til skibsfører på Marstal Navigationsskole. Han har
været medlem af Hjemmeværnet siden
2009 og er uddannet fartøjsfører og operationsofficer.
Hjemmeværnet på Ærø har en anderledes
profil. Her er alle værn samlet i en værnfælles underafdeling, som blev oprettet i
2001. Det var dengang noget af en sensation både på Ærø og i Hjemmeværnet.
Sammenlægningen blev mulig ved et godt
og veldokumenteret oplæg fra øens hjemmeværn med den tidligere kompagnichef
Leo Holm som primus motor.

som Fyns Politi holdt på værftet i Søby.
Det samme gjaldt ved regentparrets besøg
for nogle år siden.
FLERE UNGE BLIVER PÅ ØEN
Kenny fortæller begejstret om tilgangen
af nye medlemmer, som blandt andet rekrutteres fra øens søfartsuddannelser. Det
gælder ikke mindst fra uddannelsestilbuddet HF Søfart, hvor unge med maritim
interesse kan tage en treårig gymnasial og
maritim uddannelse.
– Det betyder også, at de nye medlemmer,
vi får ind, er med til at sænke gennemsnitsalderen i vores underafdeling, siger
Kenny med et smil.
Det er 19-årige Oliver Meyer Nielsen et
godt eksempel på. I sommerferien gennemførte han Hjemmeværnets Bootcamp

FÆLLES GEJST
Fremgangen har resulteret i en høj uddannelsesaktivitet samt overskud til at tage til
Fyn for at gennemføre uddannelsesaktiviteter for andre hjemmeværnsenheder som
eksempelvis et førstehjælpskursus med

Effekter fra Marineforeningens slopkiste

I dag har underafdelingen cirka 50 aktive
medlemmer. Sødivisionen, som Kenny
står i spidsen for, har flest medlemmer,
også selv om underafdelingen ikke har sit
eget fartøj. Desuden har de en politihjemmeværnsgruppe.
– Vi har fælles uddannelse, så alle kan
deltage i alle aktiviteter uanset farven på
uniformen, hvilket er en stor fordel. Det
giver et stort sammenhold på øen, forklarer Kenny. Alle fra underafdelingen var da
også aktive ved en større katastrofeøvelse,

Nyhed

Vandtæt forret
vinterjakke med
hætte, ærmevindfang
og store lommer.
Leveres i størrelserne:
S, M, L, XL,
2XL,3XL og 4XL.

HJEMMEVÆRNET PÅ ÆRØ
• Den værnsfælles underafdeling på
Ærø blev oprettet den 1. februar
2001 ved en sammenlægning af
Hjemmeværnskompagni 4222
Ærø, Marinehjemmeværnsflotille
Ærø og Luftmeldeeskadrille Ærø. I
dag har underafdelingen cirka 50
aktive medlemmer.
• Ærø er den største ø i det fynske
øhav uden fast forbindelse og er
en selvstændig kommune med
godt 6.000 indbyggere.

på Skive Kaserne, hvor han på 23 dage
kom igennem hele den lovpligtige grunduddannelse. Der var fuld fart på bootcampen, som gav ham en god forsmag på det
at være soldat.
– Jeg er super tilfreds. Bootcampen gav
mig virkelig mulighed for at udvikle mig
selv. Nu er jeg klar til at tænke længere
frem og planlægge de kurser og øvelser,
jeg gerne vil på. I første omgang vil jeg
træne op til at blive bevogtningsassistent
i Hjemmeværnet, fortæller Oliver Meyer
Nielsen.

Danmarks Marineforening
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omkring 50 deltagere.
– Vi oplever selvfølgelig, at nogle af de
nye og veluddannede unge forlader øen
for at få yderligere civil uddannelse eller
jobs, men efterhånden er der også flere
og flere, der vender tilbage til Ærø - og
dermed også til Hjemmeværnet. Så humøret og motivationen er helt i top, siger
Kenny.
Samme holdning har underafdelingschefen, kaptajn Kjeld Nordlund Andersen.
– I dag er vi alle fælles om at løse alle op-

”Vi har fælles uddannelse,
så alle kan deltage i
aktiviteterne.”
KENNY SØBY JØRGENSEN,
MARINEHJEMMEVÆRNSLØJTNANT

gaver med respekt for de kompetencer og
uddannelser, vi har. Der er ikke længere
kulturforskelle, men det tog også omkring
1½ år, inden enheden faldt rigtig på plads,
fortæller han.
SAVNER ET FARTØJ
Et tema, der hele tiden vender tilbage, er
ønsket om igen at få et fartøj, som de tidligere har haft. I 2011, helt præcist lørdag
den 14. maj, oplevede de en ægte stjernestund. Den dag fik de fartøjet, MHV
806 DUBHE, som de havde ventet længe
på. Fartøjet var til glæde for alle i underafdelingen og ikke mindst for øsamfundet,
hvis motto i øvrigt er ”Alt andet er vand
ved siden af ”.
Knap tre år senere mistede de DUBHE,
fordi de på det tidspunkt var i knæ medlemsmæssigt og ikke kunne mønstre de
nødvendige besætningsmedlemmer og
dermed hverken kunne leve op til uddannelseskravene eller til det 1-times søredningsberedskab.
I dag klarer de sig med at låne andre flotillers fartøjer, når sødivisionens medlemmer
skal holde deres maritime kompetencer
ved lige. Det gør de ret ofte.
– Når vi stikker til søs, gennemfører vi så
10 | for SØVÆRN og SØFART

	Marinehjemmeværnsløjtnant Kenny Søby Jørgensen th. står i spidsen for
ø-hjemmeværnets sødivision.
(Foto: Torben Glyum)

meget enhedsuddannelse som muligt, og
på de sejladser får vi sejlet rigtig mange
sømil, fortæller Kenny, der har troen og
håbet på, at det nok skal lykkes at få et
fartøj tilbage på den søfartsstolte ø. Han
bakkes op af underafdelingschef kaptajn
Kjeld Nordlund Andersen, der fortæller,
at de næsten har to færdiguddannede besætninger.
Fra distriktschefen på Fyn er der ros til de
resultater, de har opnået på Ærø.
– Jeg er stolt og imponeret over den
energi og indsats, de præsterer for at leve
op til den resultatkontrakt, jeg har med
underafdelingschefen. Jeg er ikke mindst
dybt imponeret over, at de får sødivisionen til at vokse uden skib, understreger
distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen.
– Ærø har ikke haft det let, men nu ser de

fremad. Med det gåpåmod, de viser, håber jeg, at de snart får et skib til øen, siger
Kent Mikkelsen.
I SIDSTE ENDE ER DET EN
BESLUTNING, SOM TRÆFFES I
MARINEHJEMMEVÆRNET
Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, siger i
den forbindelse:
– Marinehjemmeværnet støtter op om
den værnsfælles underafdeling på Ærø
i forbindelse med blandt andet uddannelse. Jeg noterer mig med glæde og
tilfredshed, at der er klare fremskridt
at spore. Det er en forudsætning for, at
ø-hjemmeværnet på Ærø kan tilføres et
fartøj, at der opbygges en så solid base af
uddannet personel, der kan og vil indgå i
det 1-times beredskab, som Marinehjemmeværnets fartøjer er underlagt.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Hæderspriser til ansatte i Søværnet
Viceadmiral Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober markeres i Øst- og Vestdanmark med diverse hæderspriser til personel fra Søværnet og elev fra skoleskibet ”Danmark”.
Kilder og foto: Flådestation Frederikshavn og Danske Tordenskiold-Venner.
I Frederikshavn er det Forsvaret i Frederikshavn og Frederikshavn Kommune.
I København er det Selskabet Danske
Tordenskiold-Venner. Men uanset arrangørnavn er fællesnævneren fejringen af
Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober
1690 i Trondheim, Norge.
I Frederikshavn starter markeringen med
en parade på Fisketorvet i Frederikshavn. I
år blev der efter kranselægningen holdt taler af garnisonskommandanten, kommandør Tommy Jeziorski og borgmester Birgit
Hansen. Efter arrangementet på Fisketorvet blev Tordenskiold ligesom tidligere år
fejret i officersklubben på Flådestationen.

ved en meget stærk og oprigtig interesse
for søofficersvirket i det moderne Søværn,
men også i forhold til den historie og de
traditioner, som Søværnets virksomhed
hviler på.
Fra 2. Eskadre var det premierløjtnant
Martin Webb Kristensen. Her tog indstillingsbegrundelsen udgangspunkt i det faktum, at han er en arbejdshest, som aldrig
går på kompromis med opgaven og aldrig
vælger de nemme løsninger. Han fungere-

de som leder af ABSALON’s efterretningscelle under deployering til Middelhavet i
andet halvår 2016. Martin Webb Kristensen leverede med sit hurtigt sammensatte
team sublime produkter, som blev præsenteret så langt som til Pentagon og NATO’s
hovedkvarter.
VEN AF TORDENSKIOLD
Traditionen tro blev der i Frederikshavn
også udnævnt tre nye venner af Tordenskiold. Det blev i år direktør for Martec,

	Skoleskibselev Morten Nymark Skovby (tv) modtog sammen med premierløjtnanterne Daniel
Lindeblad og Martin Webb Kristensen samt sø-kadetsergent Jeppe Weber Egholm
stormglasæresbevisningen ved Tordenskiold-arrangementet på Flådestation Frederikshavn.

I forbindelse med at der i sin tid blev rejst
økonomiske midler til opsætning af Tordenskiold-statuen, var der efterfølgende
midler til overs. Det blev besluttet fremover at bruge disse midler til at påskønne
en elev på Skoleskibet ”Danmark”, en
kadetaspirant og en tjenstgørende yngre
officer ved Søværnets to eskadrer. Påskønnelsen gives til en kandidat, der har gjort
sig positivt bemærket ved at udvise nogle
af Tordenskiolds dyder. De pågældende
modtager hver sit stormglas – en gammeldags type barometer.
I år var der modtaget i alt fire indstillinger, og fonden havde valgt at præmiere alle
fire, idet man fandt, at alle fire modtagere
har udvist dyder, som bør anerkendes, således at det gode eksempel fremhæves til
motivering af andre.
Fra skoleskibet var det elev Morten Nymark Skovby, der var indstillet på baggrund af hans gåpåmod og stræbsomme
nysgerrighed, initiativrigdom og handlekraft. Fra Søværnets Officersskole var det
søkadet Jeppe Weber Egholm, der blev
betegnet som et fyrtårn i sin klasse og en
foregangsmand, når opgaver tildeles; også
når de ligger lidt ud over normalen.
Fra 1. Eskadre var det premierløjtnant
Daniel Lindeblad. I indstillingen blev det
fremhævet, at han skiller sig positivt ud
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Pia Ankerstjerne, direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen,
og orlogskaptajn Kenn Kristoffersen fra 1.
Eskadre.
TORDENSKIOLD-PRISEN TIL
INSPEKTIONSFARTØJET
KNUD RASMUSSEN
I København var højdepunktet for fejringen af viceadmiralens 327 års-fødselsdag
overrækkelsen af Tordenskiold-Prisen til
repræsentanter for besætningen på inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN.
Skibet og besætningen gennemførte i
februar 2016 en spektakulær redningsoperation. Den canadiske trawler ”Saputi” var kollideret med et isbjerg vest for
Grønland. Trawleren var slået læk og tog
store mængder vand ind, hvorfor der var
overhængende fare for, at skibet ville forlise i den herskende storm og sø. Inspektionsfartøjets chef, orlogskaptajn Lars Povl
Jensen og hele besætningen gennemførte
en heltemodig indsats gennem mere end
et døgn under meget vanskelige forhold.
Det lykkedes således inspektionsfartøjet
at overføre et assistancehold til trawleren.
Assistanceholdet samt hovedparten af
trawlerens egen besætning blev ”fanget”
om bord på ”Saputi”, da gummibåden
fra inspektionsfartøjet havarerede under
et forsøg på at evakuere dele af trawlerbesætningen. Med en målrettet indsats og
et stærkt samarbejde i besætningen, lykkedes det at assistere og eskortere trawleren ind til kysten. Redningsoperationen
var et udtryk for stor professionalisme,
vedholdenhed og omtanke for at redde
de nødstedte og ikke mindst udtryk for et
stort udvist mod.
FEST I HOLMENS KIRKE
OG NORGES HUS
Inden prisoverrækkelsen mødtes deltagerne i Holmens Kirke til indskrivning
i Selskabets gæstebog. Herefter indledte
Holmens Vokalensemble højtideligheden
med et flot musikprogram suppleret af solisterne, sopranen Monica Stevns og barytonen Andreas Kongshavn under organist
og kantor Jakob Lorentzens ledelse.
Orlogspræst Peter Thyssens tale var flot og
maritimt inspireret. Tordenskiold-Prisen
2017 blev overrakt, og til Prins Jørgens
March blev Selskabets fane i spidsen for
otte af Søværnets Tamburer ført gennem
kirken til Kapelsalen. Her blev der lagt
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Norges ambassadør Aud Kolberg lægger krans ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke
	Fra overrækkelsen af Tordenskiold-Prisen i Holmens Kirke ses fv. kontreadmiral Lars Kragelund,
formand for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, oversergent Carsten Lindgren,
banjemester på KNUD RASMUSSEN, orlogskaptajn Lars Povl Jensen, chef på KNUD
RASMUSSEN og kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Marinestaben.

kranse ved Tordenskiolds sarkofag af
Norges ambassadør Aud Kolberg, kontreadmiral Torben Mikkelsen for Søværnet,
kommandør Henrik Holck Rasmussen
for Marinehjemmeværnet, Landsnæstformand, seniorsergent Søren Konradsen for
Danmarks Marineforening, Sverre Støren
for ”Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”,
Norge og kontreadmiral Lars Kragelund
for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.
Derefter udtalte Selskabets formand mindeord over Selskabets afdøde medlemmer,

og Selskabets næstformand, kommandørkaptajn Gustav Lang fremsagde bøn
fra ”Morgenbønner for Søofficersskolen”,
hvorefter Søværnets Tamburkorps blæste
sørgemarch. Sopranen Monica Stevns og
Jakob Lorentzen på harmonika afsluttede
højtideligheden i Kapelsalen med ”Kongernes Konge”.
Under det efterfølgende arrangement for
101 tilmeldte medlemmer i Norges Hus
var der maritimfaglige indlæg af Sverre
Støren, Hans Christian Bjerg og Jørgen F.
Bork.

Det tætte samarbejde mellem Danmarks Marineforening´s lokalafdelinger og adoptionskommunerne ved adoptionsbesøg af
Søværnets skibe har senest bestået sin prøve i Lemvig Kommune. Vi har bedt direktionssekretariatet i kommunen om at give en
retvisende fortælling om hvordan de oplevede besøget af MCM Danmark en weekend i september 2017.

Hirsholm og Saltholm gør succes i Lemvig
En kombination af en stort anlagt Krabbefestival og et MCM-besøg på Lemvig Havn midt i september
blev en succes med mange besøgende. ”Landkrabbers” interesse for den gode spise og Søværnets minestrygere var stor. I alt besøgte godt 8000 Lemvig Havn den 15. og 16. september.
Tekst og foto: Michael Breinhild Johansen, journalist, Lemvig kommune.

BESØGET
Det begynder med tre små grå pletter i horisonten midt på formiddagen torsdag den
14.september. En halv time senere toner
SALTHOLM, HIRSHOLM og et MSFI
frem i Lem Vig på vej i havn fra Nissum Bredning under klar sol og på næsten blik vand.
Lemvig Havn tager vel imod sine to adoptionsskibe. Tre skud fra en kanon på kajen,
der giver genlyd i hele bugten, besvares af
tre skud fra SALTHOLM (dansk løsen),
inden der lægges til kaj og fortøjes. På kajen tager Søværnets Tamburkorps imod
sammen med politikere, embedsmænd og
repræsentanter for de lokale marineforeninger i Lemvig og Thyborøn.
Besøget er i gang. Parader gennem byen,
foredrag om MCM, middag på rådhuset,
hvor borgmester Erik Flyvholm officielt
byder velkommen - og ikke mindst - rundvisninger på skibene og sejlture med interesserede borgere. Mange endda.
GLÆDE
- Vi er glade for besøget og for, at vi har
adopteret SALTHOLM og HIRSHOLM.
I er altid velkomne her i byen, siger borgmester Erik Flyvholm i sin velkomst.
Lemvig Kommune adopterede de to minerydningsskibe i 2015 for at fremme

kendskabet til Søværnet og dets arbejde.
Begge skibe var på besøg i Lemvig samme
år sammen med det belgiske træningsfartøj ZENOBE GRAMME. - Der er ikke
tvivl om, at adoptionen af MCM’s skibe
er vigtig for Lemvig Kommune. SALTHOLM og HIRSHOLM er en stor PR og
trækker mange interesserede til kommunen og Lemvig, når skibene er på besøg,
siger Thomas Gundersborg, afdelingsformand for Marineforeningen i Lemvig.
Han og marineforeningen får stor ros
for deres deltagelse i arrangementet. Det
samme gælder Marineforeningen i Thyborøn, hvor besætningerne også var på besøg
på Sea War Museum og Mindeparken for
Jyllandsslaget i 1916 mellem flåderne fra
England og Tyskland. Det største og et af
de blodigste søslag i historien med over
8000 omkomne marinere. Thyborøn er
center for den maritime industri på Vestkysten med mange virksomheder, der er
på forkant med udvikling og produktion
af udstyr til fiskeri og søfart.
KRABBEFESTIVAL
”Uden mad og drikke fungerer marinen
ikke” lød en kommentar – med et smil - fra
en af de mange besøgende på kajen i Lemvig.
Kommentaren faldt, da to marinere stod og
smagte på kød fra krabbeklør, der blev delt
gratis ud ved Krabbefestivalen, som fandt
sted samtidig med MCM-besøget.

 	Søværnets Tamburkorps byder enhederne fra MCM Danmark velkommen til Lemvig.

Taskekrabber er naturlig nok omdrejningspunkt ved festivalen. Men den er
også et udstillingsvindue for de mange
fortrinlige og specielle råvarer, der produceres i Lemvig Kommune. Vesterhavsokse,
Kronvildt fra Klosterheden og Får fra Kanten, der er nogle af varemærkerne. Lokale
kokke, restauranter og spisesteder deltager
med hver sine specialiteter og lækkerier til
de besøgende. Kombinationen af krabbefestival og MCM-besøg er god, viser det
sig. De mange velsmagende traktementer
og spændende skibe supplerer hinanden.
Mange spiser og mange kikker ombord for
at se minestrygerne indefra og udefra.
ARRANGEMENTER
MCM, lokale lystsejlere, Fiskeriskolen i
Thyborøn og kano- og kajakklubben arrangerer under besøgsweekenden sejlture
ud i vigen med interesserede. Fredag har
MCM 414 gæster til rundvisning ombord
på de tre skibe, mens 120 får en sejltur.
Lørdag kommer næsten 2000 til ”åbent
skib”, mens 300 sejler med ud i Nissum
Bredning.
Hvor mange der benyttede sig af de andre
maritime tilbud er ikke opgjort. Men de
fleste fartøjer var på tur begge dage.
Kaptajnløjtnant og næstkommanderende Claus Krogh Christensen ved MCM
	HIRSHOLM, SALTHOLM og MSF 1 fylder godt
op i den smukke limfjordshavn Lemvig.
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konstaterer ved afrejsen søndag: - Der var
mange ombord – rigtigt mange. Det glæder vi os over. Tak for et godt arrangement
og godt samarbejde. Vi ser absolut frem til
næste besøg.
HISTORISK HAVNEBY
Lemvig har været en havneby lige siden sin
grundlæggelse. Første gang byen omtales
på skrift er i et kirkeligt papir i 1234. Den
gang var vand den hurtigste transportvej af
gods, men også et vigtigt eksistensgrundlag i form af fiskeri. Op gennem 1800 og
1900-tallet bliver Lemvig en fiskeriby og
er i 1980’erne en af landets største fiskerihavne med tilhørende industrier. Fiskekvoter og stadig større fiskefartøjer tager
på få år livet af fiskerihavnen. Fiskerne
flytter til Thyborøn, hvor de store fartøjer
kan gå ind.
I dag er Lemvig Havn en attraktiv og velbesøgt lystbådehavn med flere end 300
pladser. Havnen er over de seneste 10-år
blevet moderniseret - og bliver det stadig.
På Vesthavnen er der bygget et ny aktivitetshus, kaldet Isværket, hvor der er fine
forhold for sejlere i form af køkken og
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badfaciliteter. Havnens hus er moderniseret og flere restauranter er skudt op.

Muren klarer en vandstand på op til 2,10
meter over daglig vande.

Østhavnen er i gang med at blive moderniseret for op mod 30 millioner kroner.
Området oprustes med en ny kaj og en
gangsti, der går hele vejen rundt om havnen langs vandkanten og den kendte ”klimamur”, der holder vandets ude af byen,
når der er ekstremt højvande.

MARINEFORENINGER
Lemvig kommune har to aktive marineforeninger. En i Lemvig med cirka 130 medlemmer og en i Thyborøn med knap 110 medlemmer. To af de større marinaforeninger i
Danmark. Lemvig Kommune er den eneste
kommune, der har to marineforeninger.

 	Krabbefestivalen og MCM Danmark hev medio september over 8.000 besøgende ned på
Lemvig Havn.

Distriktsformand Charley Frank Pedersen bød den 16. september 27 medlemmer
fra syv af distrikt XII/Nordjyllands ni afdelinger velkommen til distriktsmøde i
marinehuset i Hjørring. Agendaen var en retvisende orientering fra
Landsbestyrelsen omkring de løbende opgaver i Danmarks Marineforening.

Ultimo september deltog seks af distrikt X/Midtjyllands otte afdelinger med 28
medlemmer til distriktsmøde i Randers. Distriktsformand Lars Gjættermann
oplyser, at hovedagendaen var opsamling af relevante input fra afdelingerne til
brug for landsbestyrelsesmødet i oktober. – Vi havde et godt møde med en god og
konstruktiv debat om, hvad der rører sig i distriktet her ultimo 2017, siger Lars
Gjættermann. Her har Sonja Kirk i en kort mødepause fanget hovedparten af
deltagerne foran marinehuset ved Randers Fjord.
for SØVÆRN og SØFART | 15
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FISKERI- OG
SØFARTSMUSEET
Fiskeri- og Søfartsmuseet
er en selvejende institution, som er stiftet i 1962.
Museet blev statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet
blev åbnet for publikum i
april 1968. Fra begyndelsen indeholdt museet en
fiskerihistorisk udstilling
samt et saltvandsakvarium foruden diverse
baglandsfaciliteter. I
1976 blev museet udvidet med et sælarium, og i
1989 indviede man første
etape af en frilandsudstilling, som efterfølgende er blevet udbygget
løbende.

I 1994 oprettede museet
en forskningsenhed, som
siden 2000 har været
drevet i samarbejde med
Syddansk Universitet,
fra 2016 under navnet
Center for Maritim- og
Erhvervshistorie (CME).

TEMA

I 1999 blev der indviet en
knap 1.000 m2 stor museumsblok i 5 etager med
udstillingslokale samt
bibliotek, genstandsmagasiner, arkiv, kontorer
og øvrige museale baglandsfaciliteter. I forbindelse med opførelsen af
den nye museumsblok
blev der etableret et særudstillingslokale i den oprindelige bygnings østfløj,
og undervisningslokalerne blev moderniseret.

I 2002 åbnede et nyindrettet og udvidet saltvandsakvarium, i juni
2013 åbnede et moderniseret sælarium, og i 2014
åbnede en nyetableret
Vadehavspavillon.

TEMA

ET HAV AF FORTÆLLINGER
Tekstkilde: Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet og redaktionens arkiv.
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg er
Danmarks museum for relationerne mellem landet og vandet. Museet er optaget
af menneskers forhold til havet. Havet har
givet materiale og sat liv til både poesi,
arbejdspladser, økonomi, samfundets udvikling og vores selvforståelse som nation.
Men det har også været udfordret af menneskets til tider blinde tro på havets uudtømmelige ressourcer og endeløse kapacitet som modtager af affald og spildstoffer.
Det er forhold som disse, der er museets
kilde til inspiration, og som giver anledning til refleksion og lyst til formidling.
Gennem indsamling af genstande, dokumenter og beretninger puster Fiskeri- og
Søfartsmuseet liv i fortællinger om danskernes fælles kultur- og naturarv. En arv, museet aktivt bruger til at forstå og formidle
fortiden, medfortolke nutiden og sætte
ringe i vandet i fremtiden til alle og på alle
niveauer. I ord, billeder og med levende og
døde beviser fra de danske have og kyster.
Båret af nysgerrighed og engagement viser

Men det har også været
udfordret af menneskets
til tider blinde tro på
havets uudtømmelige
ressourcer og endeløse
kapacitet som modtager
af affald og spildstoffer

	Fiskerportræt af en af Esbjergs legendariske
fiskere, Hans Lillelund Ovesen. Portrætter af
fiskere er centrale i den kommende udstilling
om Danmarks Vildeste Fiskereventyr.
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og fortæller museet om alt fra den seriøse
forskning til havets historiske dramaer.
OPLEVELSER, MAN TALER OM
Siden 1968 har personalet på Fiskeri- og
Søfartsmuseet samlet og formidlet Danmarks maritime historie. Man har koblet
natur- og kulturhistorie om mennesket
og havet i spændende forskningsprojekter, levende fortællinger samt små og store
udstillinger i voksen- og børnehøjde. Alt
sammen med det klare mål at bidrage til
gode oplevelser og øget erkendelse.
Vandene og kysterne omkring Danmark
rummer et hav af fortællinger, ligesom det

fortsat danner grundlag for ny viden og
nye spørgsmål. Med personales faglighed
bringer museet fortællinger og oplevelser
om menneskers forhold til havet videre
til publikum. Det er med dette afsæt, at
museet går 2018 i møde med flere nye og
spændende indsatser, som forventes at give
oplevelser, man taler om.
DEN SØFARENDES DAG
Lørdag den 25. juni 2017 var første gang,
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg hyldede den søfarende under overskriften Den
Søfarendes Dag. Og netop det at afholde
arrangementer, hvor der sættes fokus på
områder, som har relationer til museets

TEMA

ansvarsområder, er en del af museets nye
strategi. Som museumsdirektør David
Dupont-Mouritzen siger:
– Det, at vi sætter fokus på arrangementer
med fagligt indhold, skal alene ses som et
supplement til vores udstillinger og ikke
en erstatning, men at holde arrangementer
kan skabe en stemning, som en udstilling
har vanskeligere ved. Det skal vi naturligvis
benytte os af. Den Søfarendes Dag 2017
resulterede da også i mange glade gæster,
der både oplevede kanonsalut, 3D-film og
fik smagsprøver på ægte sømandskost.

og dermed også Danmarks, største fiskereventyr. At det samtidig også kan betegnes som det vildeste, må selvfølgelig bero
på et selvsyn, når udstillingen åbner. Stedet, vi taler om, er Esbjerg havn, hvorfor
udstillingen får en ekstra dimension, når
museet på åbningsdagen samtidig kan
fejre 50 års-jubilæum. Med udstillingen
om Danmarks Vildeste Fiskereventyr
sætter Fiskeri- og Søfartsmuseet samtidig

Esbjergs fiskeri på museum. En epoke
er slut for Esbjerg som stor fiskerihavn.
I dag er Esbjerg havn hjemsted for færre
end en håndfuld kuttere, men oplever
derimod en voldsom aktivitet inden for
offshoreindustri. Den historie fortælles
i museets udstilling ”Energi fra Havet”,
som åbnede med royalt besøg den 8. september 2016, og som blev til med en fornem donation fra A.P. Møller Fonden.

En evaluering af Den Søfarendes Dag
2017 resulterede i at gentage indsatsen i
2018. Er du i nærheden af Esbjerg lørdag
den 25. juni 2018, skal du derfor afse tid
til at kigge forbi Fiskeri- og Søfartsmuseet,
lyder det fra David Dupont-Mouritzen.
DANMARKS VILDESTE
FISKEREVENTYR
Den 24. april 2018 åbner museets nye
udstilling om Danmarks Vildeste Fiskereventyr. Danmark var i midten af
1900-tallet hjemsted for Nordeuropas,
	Fra Den Søfarendes Dag 2017. Esbjerg
Marineforening står for kanonsalut.
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Lidt historik
Kilde: Artikel i museet årbog 2007: ”Et museum i stadig bevægelse” skrevet af Morten Hahn-Pedersen i forbindelse
med Fiskeri- og Søfartsmuseets 40 år-jubilæum 2008.
Det var den dengang kendte journalist
og rejsebogsforfatter Hakon Mielche,
der tilbage i 1941 under pseudonymet
”Søren Jyde” slog til lyd for, at Danmark
burde have et fiskerimuseum, og at det
skulle ligge i Danmarks anno 1941 største fiskeriby, Esbjerg. 21 år efter Hakon
Mielches artikel blev der efter en række
lokale bryderier afholdt stiftende ge-

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET
ER KULTUR- OG NATURHISTORISK SPECIALMUSEUM FOR:
• dansk fiskeri
• dansk offshore
• dansk havmiljø
• danske havpattedyr
• vestjysk søfart
• Vadehavets kultur- og
naturhistorie
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neralforsamling den 8. februar 1962 i
en ny museumsforening, hvis mål var
at opbygge en samling og et museum
omkring dansk fiskeri og vestjysk søfart. Ambitionerne gik dog videre end
vestkystens fiskeri, hvorfor bestyrelsen
og frivillige gik i gang med en række
landsdækkende indsamlingskampagner,
så det kommende museum kunne leve
op til formålsparagraffens intention om
et landsdækkende specialmuseum for
dansk fiskeri.
Fra 1962 til 1968 var der en del museal, byggeteknisk og lokalpolitisk fokus og virak, inden den oprindelige del
af den nuværende bygningsmasse den
24. april 1968 kl. 11.15 blev indviet.
Der blev klippet snore og holdt taler af
kulturminister K. Helveg Petersen og af
de to primus motorer bag det nye museum, borgmester Henning Rasmussen
og museumsforeningens formand Arne

Espegaard. Med målrettet energi og en
samlet investering på 12 mio. kr. var
Fiskeri- og Søfartsmuseet gået fra idé
til virkelighed og kunne nu åbnes som
Esbjerg Kommunes gave til byens borgere i anledningen af Esbjerg Havns 100
års-jubilæum, fortæller Morten HahnPedersen i sin artikel om museets første
40 leveår.

Ny permanent udstilling på
Sea War Museum Jutland
Sea War Museum Jutland i Thyborøn er et museum med fokus
på søkrig under 1. Verdenskrig. Men efter at søminen dukkede
op i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fyldte
dette våben også meget i søkrigsførelsen fra 1914 til 1918. På
den baggrund åbnede museet den 14. september en permanent
udstilling om søminer og torpedoer.

fra Søværnets Historiske Samling på Flådestation Korsør samt
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Stifter af museet, nuværende museumsdirektør, Gert Normann
Andersen fortalte i sit velkomstindlæg, at oplægget til udstillingen startede med, at museet havde og har et i særdeleshed godt
samarbejde med henholdsvis skibsophugningsfirmaet Orla Rasmussen/Jatob i Bjerringbro og seniorsergent Svend Erik Kidmose

Den permanente udstilling er placeret i museumsgården og
er første del af en efterhånden større samling, der vil vise forskellige minetyper, fortælle om, hvor minerne blev udlagt, og
hvordan de efterfølgende blev fjernet igen ved minestrygning
og desarmering.

– De har dels lånt og dels overdraget museet en række effekter, der
gør, at vi nu kan vise den del af søkrigshistorien fra 1. Verdenskrig, lød det blandt andet fra Gert Normann Andersen.

 	Basemekaniker Søværnet (p) Christian Koudal tjekker her et torpedorør fra torpedobåden S 16 KRANICH tilhørende den tyske Jaguar-klasse.
KRANICH blev bygget i 1959, havde en topfart på 42 knob og var bevæbnet med fire 53,3 cm torpedorør.
(Foto: Knud Jakobsen)

Helsingør Marineforening er nyt
medlem i 100 års-klubben
En afdeling med stærke bånd til den lokale foreningssfære runder 100 i skarp form.
En tretrinsraket med reception den 3. november, fødselsdag den 9. november og
jubilæumsfest den 11. november 2017
markerede på bedste vis, at Danmarks

Marineforenings afdeling i den nordsjællandske købstad i 100 års med- og modgang har været en fast del af byens og
kommunens foreningsliv.

Det markante samarbejde kom også i fokus under hele jubilæumseventen. Receptionen blev således fejret i Dansk Broder
Ordens imposante bygning i Fiolgade,
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	Søværnets Tamburkorps underholder ved receptionen i Helsingør Marineforening.

mens jubilæumsfesten for medlemmer
og ledsagere blev holdt i Helsingør Kongelige Privilegerede Skydeselskabs historiske domicils selskabslokaler. Historiske
ikke mindst på baggrund af, at det var i
denne bygning, at Napoleons marskal Jean
 	Et tætpakket valgprogram stod ikke i vejen
for, at borgmester Benedikte Kiær kom for at
ønske afdelingsformand Svend Jørgen
Hansen og Helsingør Marineforening
tillykke med jubilæet.

Baptiste Bernadotte den 19. oktober 1810
afsvor sin katolske tro for den 20. oktober
1810 at gå i land i Helsingborg som svensk
kronprins. I 1817 blev han konge af Sverige under navnet Carl XIV Johan.
Også listen over fremmødte march- og receptionsdeltagere fortæller, at bestyrelsen
i Helsingør Marineforening har mange
venner. Ud over kollegerne fra Danmarks
Marineforenings distrikt II/Nordsjælland samt Marineforeningens landsledelse
deltog repræsentanter fra nordsjællandske soldaterforeninger, Hjemmeværnet,
Dansk Søredningsselskab, Naverhulen,
privatpersoner samt politikere og embedsmænd fra kommunen.
KONCERT PÅ AXELTORV
Søværnets markante og topprofessionelle
Tamburkorps er altid parat til at give en
hånd med, når Marineforeningens lokalafdelinger fejrer halv- eller helrunde mærkedage. Således også i Helsingør, hvor de
i front for flagparaden marcherede igennem byens centrum med koncertstop på
Axeltorv.
HILSEN FRA LANDSFORMANDEN
Receptionen startede med en kort velkomst
ved afdelingsformand Svend Jørgen Hansen. Herefter overbragte Danmarks Marineforenings landsnæstformand en hilsen
fra landsformand Jens Ole Løje Jensen, der
på dagen var ferieramt. Herefter gennemgik han med rund hånd Helsingør Marine-
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forenings 100 års historie. Han var blandt
andet omkring det faktum, at afdelingen
på et tidspunkt have 280 medlemmer. – I
dag er I væsentligt færre. Men I har forstået
at markere jer på mange fronter over årene.
Medlemsgrundlaget har gennem tiden i høj
grad været udgjort af ansatte ved færgeoverfarten til Helsingborg og af det daværende
Staalskibsværft, hvor også Søværnet lod
nogle af sine skibe bygge.
Blandt de markante tiltag fra Helsingør
Marineforening nævnte Søren Konradsen
oprettelse af venskabsforbindelse til Flottans Mäns afdeling i Ängelholm, adoption af fregatten HOLGER DANSKE
den 2. juli 1949, restaureringsarbejdet på
kirkeskibet i St. Olai Kirken samt det faktum, at afdelingen altid stiller med flag
og gaster på kajen i Helsingør i forbindelse med Majestætens start på årets sommertogter. – I markerer jer flot i byen
og i Danmarks Marineforening. Fortsæt
på den kurs de næste 100 år, så kan ingen klage, afsluttede Søren Konradsen sit
indlæg.
100 ÅR – DET ER NOGET AF
EN BEDRIFT
Borgmester Benedikte Kiær var klar i
mælet, da hun midt i sin komprimerede
valgrunde gav sig tid til at ønske 100 årsjubilaren tillykke.
– 100 år - det er noget af en bedrift. Og i
en kommune som vores, der er omgivet af

	Danmarks Marineforening´s landsledelse
var repræsenteret ved landsnæstformand
Søren Konradsen (tv) og landssekretær
Birger Tykskov (th). I midten borgmester
Benedikte Kiær og afdelingsformand Svend
Jørgen Hansen.

ge år vil være med til at sætte jeres præg på
vores dejlige by, afrundede borgmesteren
sin tale.
TAMBURKORPSET ER ALTID KLAR
Chef Søværnets Tamburkorps, seniorsergent Anders Rasmussen gav efter en lille
indlagt intimkoncert i receptionslokalerne
en god og retvisende fortælling om Tamburkorpset.

30 kilometer kyststrækning, og hvor flåden og det maritime historisk set har fyldt
meget, så er det naturligt, at vi er en af de
byer i Danmark, der gennem mange år har
haft en Marineforening, lød der fra Benedikte Kiær.
– Og så glæder det mig, at I altid er klar til

at vise flaget over for resten af byen. Helt
bogstaveligt, endda. For I er altid med i
diverse optog, når nogle af de store mærkedage skal markeres. Eksempelvis 4. maj,
Valdemarsdag, Den Nationale Flagdag og
når H. M. Dronningen lægger til kaj med
kongeskibet som indledning til sommertogtet. Jeg håber, at I også i de næste man-

– Hvor besætningen tidligere bestod af
værnepligtige orlogsgaster, fik vi for nogle
forsvarsforlig siden 21 lønningsposer, så
vi kunne ansætte professionelle musikere
som marinekonstabler med speciale udi
det musikalske. Men da de dermed er ansat i Forsvaret, skal de, ud over at komme
igennem ansættelsesnåleøjet som musikere, også gennemgå og bestå den grundlæggende militære grunduddannelse. Så
det giver tid til anden nogle udfordringer,
oplyste Anders Rasmussen, der samtidig
fortalte, at Søværnets Tamburkorps altid
er klar til at komme ud i landet for at vise
flaget. Noget, der med færre enheder i Søværnet, giver god mening i forhold til at
promovere Søværnet.

 	Danmarks Marineforening´s landsformand 1994-2005 kommandørkaptajn Otto Lichtenberg forærede i forbindelse med et tidligere jubilæum
Helsingør Marineforening denne imponerende flagvimpel, der blev brugt om bord på kongeskibet DANNEBROG under Kong Frederik IX. Her
pynter den sammen med infostandere fra Danmarks Marineforening godt op i et af receptionslokalerne i Dansk Broder Ordens hus i Helsingør.
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Jysk-fynske afdelingsjubilæer
I såvel Viborg som Bogense blev afdelingernes 75 års-jubilæer markeret med receptioner og
jubilæumsmiddage.
Danmarks Marineforenings etablering i
Viborg startede den 6. oktober 1942, hvor
omkring 50 søfarende fra Søværnet samt
handels- og fiskerflåden holdt stiftende
generalforsamling på den nu hedengangne restaurant Dannebrog. Herefter var
marinestuen i mange år en del af Viborg
Borger- og Håndværkerforenings restaurantkompleks Palæ. Efter en kort visit på
restaurant Westend lagde restaurant Mathias Kælderen fra 1989 til 1994 lokale til
Viborg Marineforenings indendørs aktiviteter. Siden 1994 har marinestuen haft
base i Jernbanegade i Viborg.
Med ret præcis samme medlemstal i bogen
kunne bestyrelsen 75 år efter invitere til
reception efterfulgt af jubilæumsmiddag.
Begge arrangementer blev afholdt i marinestuen. Det gastronomiske var indchartret, så bestyrelsen kunne bruge kræfterne
på at skabe en god stemning. Det lykkedes.
Ved receptionen deltog politikere, samarbejdspartnere samt kolleger fra de omkringliggende marineforeninger. Her

	Distriktsformand Lars Gjættermann (th.) overrækker på vegne af Danmarks Marineforening
jubilarskjold til afdelingsformand Viborg Marineforening, Knud Erik Kvist.
(Foto: Lars Teibøl)

kunne afdelingsformand Knud Erik Kvist
i sin velkomsttale konstatere, at afdelingen gennem de 75 år altid har udgjort et
synligt og positivt element i den midtjyske
regionshovedstad.

 	Bogense Marineforenings 75 års-jubilæumsfest den 23. oktober startede med flaghejsning på
det smukke marineanlæg på Bogense Havn.

– Viborg Marineforening deltager altid og
deltager stadig i stort set alle de militære
og borgerrelaterede arrangementer, som vi
modtager invitation til. Afdelingen har løbende åbent for social hygge med spisning
et par gange om ugen. Herudover afholder
vi faglige foredrag samt tre til fire udflugter
om året, lød det fra Knud Erik Kvist, der
ikke lagde skjul på, at medlemsmøderne
i marinestuen, hvor der fortælles løgnehistorie og hygges med godt kammeratligt
samvær, betyder meget i den daglige drift
af Viborg Marineforening.
POTENTIELLE MEDLEMMER
PÅ LAGER
Distriktsformand Lars Gjættermann startede sit indlæg med at viderebringe landsbestyrelsens hilsen til jubilaren.
– I er en markant afdeling blandt Danmarks Marineforeninger. Tidligere afdelingsformand Vagn Christensen har sammen med jer her i stuen repræsenteret
Viborg Marineforening til rigtig mange
jubilarstævner og sendemandsmøder samt
distriktsmøder. Ja, Vagn Christensen har
endda fra 2009 til 2017 været distriktsformand i distrikt X/Midtjylland, hvor han
har repræsenteret Viborg og distriktets øvrige afdelinger i landsbestyrelsen for Dan-
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stad er etableringen af et lille anlæg ved
Bogense Havn. Anlægget blev indviet
den 11. august 1946. Her er opstillet en
minebøsse samt en 22 meter højt flagmast. I Danmarks Marineforenings 100
års-jubilæumsbog fra 2013 kan man læse
følgende: ”Masten er fornyet i 1966 og er
i årene derefter pænt vedligeholdt ved venlig støtte fra kommunen, sidst renoveret i
2011. Det lille anlæg er stadig en pryd for
by og havn.”
Bogense Marineforening købte i 1998
missionshuset ”Bethel”, der efterfølgende
er blevet indrettet som et smukt og velfungerende marinehus.

Afdelingsformand Carl Albert Johansen (tv.) modtager Danmarks Marineforenings
jubilæumsskjold af distriktsformand Ole Julsrud.
	”Dronningen” alias skuespilleren Jan Schou modtager en smuk buket af blomsterpigen Andrea
Sørensen. (Foto: Ole Thrane)

”DRONNINGEBESØG”
Kollegerne fra flere fynske marineforeninger mønstrede sammen med medlemmer
fra Bogense Marineforening til flaghejsning på havnen mandag den 23. oktober
formiddag. Fra havnen bevægede paraden
sig op til marinehuset, hvor omkring 70
besøgende med borgmester i Nordfyn
Kommune Morten Andersen i front deltog i den veltilrettelagte reception.
Distriktsformand Ole Henry Julsrud
fokuserede i sin tale på det faktum, at
Bogense Marineforening siden oprettelsen i 1942 altid har været og stadig er en
markant medspiller i de maritime tiltag
i den nordfynske købstad. Han glædede
sig også over det gode samarbejde, han i
sin tid som distriktsformand for distrikt
VII/Fyn har haft med bestyrtelsen i afdelingen. Som bevis på Bogense Marineforenings betydning for det maritime miljø
i byen fremhævede han opsætningen af
minebøssen på havnen i august 1946.
Minebøssen er påsat en plade med følgende gravering:

marks Marineforening, lød det fra Lars
Gjættermann.
Afslutningsvis spurgte han direkte, om
det efter mange år, hvor medlemmerne i
Viborg Marineforening kun var tidligere
eller nuværende værnepligtige og tjenstgørende i Søværnet, nu ikke er tid til at
opgive den tradition og så sluse dem ind,
der har lyst til at være medlem i Viborg og
dermed i Danmarks Marineforening.
– Det skulle nødigt gå sådan, at antallet i

støtteforeningen på sigt bliver større end
selve grundlaget for Viborg Marineforening, afrundede distriktsformanden sit
indlæg.
JUBILÆUMSDAG I EGET HUS
Bogense Marineforening blev stiftet den
23. oktober 1942 på det daværende Landmandshotel. Blandt initiativtagerne til oprettelsen var ingeniør A. Vestergaard, der
blev afdelingens første formand. Blandt
Bogense Marineforenings mange aftryk i
det maritime rum i den nordfynske køb-

”Før var jeg til fordærv, nu sanker jeg hver
en skærv, som du mig gavmildt skænker, til
sømændenes børn og enker.”
Receptionens store overraskelse var et uanmeldt besøg af ”Dronningen” i skikkelse
af skuespiller og revystjerne Jan Schou. I
et morsomt og retvisende ”royalt” indlæg
ønskede han blandt andet Bogense Marineforening tillykke med de 75 år.
En vellykket og velbesøgt aftenjubilæumsfest på Hotel Bogense afsluttede på bedste
vis den halvrunde dag for Bogense Marineforening.
for SØVÆRN og SØFART | 25
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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
BORNHOLM
Bornholm
Marineforening
havde mange arrangementer i
august. Det oplyser afdelingssekretær Heinz Karlshøj-Nielsen.
– Et af de større var Dronningens sommertogt med Kongeskibet DANNEBROG. Her
modtog vi majestæten med
pomp og pragt. Faneborg, musik, karet og Gardehusarregimentet, hvilket unægtelig har
gjort stort indtryk på såvel turister, nye tilflyttere af forskellige
nationaliteter samt vores egen
befolkning. Alt i alt et vellykket
tre dagsbesøg, skriver han.
Afdelingens medlemmer har
også været inde over Nordiske
Kadetstævne, kranselægning
samt Den Nationale Flagdag

den 5. september. Her stillede
Bornholm
Marineforening
med flag og flaggaster til flagborgen. I alt deltog over 300
mand fra Almegårds Kaserne
samt øens foreninger og institutioner.
Midt i de mange faglige aktiviteter har der også været tid
til at holde kammeratskabsaftner.
BRØNDBY
Årets første efterårsmåned var
en travl og god tid for medlemmerne i Brøndby Marineforening.
Afdelingsnæstformand Kim von Wowern
fortæller blandt andet, at afdelingen igen stillede marinehuset og marinestuen til rådighed

	Den Nationale Flagdag den 5. september blev i Bornholm
Regionskommune markeret med parade samt flag- og faneborg
ved monumenter på Rønne Havn for faldne bornholmske søfolk
under 2. Verdenskrig.
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for Brøndby Kommune ved
markeringen af Den Nationale Flagdag den 5. september.
Med borgmester Kent Max
Magelund og mange veteraner
i spidsen blev der sat ny deltagerrekord.
To dage efter var borgmesteren igen i marinestuen.
Denne gang for at fortælle om
sit virke som borgmester i en
mellemstor østsjællandsk kommune med 35.528 indbyggere.
Endelig bød september også på
et aldeles velbesøgt gastronomisk event – store ålegilde.
Tre af afdelingens bestyrelsesmedlemmer har været på en
uformel udflugt til Deutsches
Panzer Museum, der ligger
små 50 km syd af Hamborg.
Har andre interesse for at tjekke det tunge landmilitære udstyr, er der retvisende information på daspanzermuseum.de
KØBENHAVN
Bestyrelsen i Københavns
Marineforening har i disse
måneder blikket stift rettet
mod det kommende Forsvarsforlig. Dette mestendels fordi
afdelingens marinestue ligger
på Nyholm, der er en varm
kartoffel i forhandlingerne. –
Vil politikerne og deres rådgivere i ministeriet sælge ud
af arvesølvet atter en gang?
Søværnets Officersskole er,
sammen med Hærens ditto
på Frederiksberg Slot ligeledes i spil. Men der er næppe
lokaliteter på Svanemøllens
kaserne nu til de to uddannelser, og vil politikerne finde
penge til bygningerne. Måske,
hvis man sælger. Nyholm er
allerede under en vis forvandling rent servicemæssigt. En
del bygninger står ubenyttede
han og ”skriger” efter folk,
der vil bruge/leje dem, skriver
Erik Staffeldt.
Heldigvis er der også opmuntrende forhold i København Marineforening. Afdelingen havde midt i september
et medlem, Tom Olsen, til at

fortælle om Nyboder. Nyboder
blev bygget på foranledning af
Christian den IV. I midten af
1700-tallet var indbyggertallet
i Nyboder oppe på 6000 personer. I dag bor der ca. 2200
personer alle med tilknytning
til Forsvaret. Privatliv og arbejdsliv kom til at hænge
uløstligt sammen i Nyboder og
gør det stadigt i dag, refererer
Per Vilstrup Olesen fra foredraget. Nyboder havde egen
politi og dommer, så byen var
en enhed for sig selv. Når man
boede i Nyboder havde man ligeledes solgt sin sjæl til flåden.
Man bandt sig for mindst 16
år og ens børn kom automatisk i flåden, når de blev store
nok. Nyboder havde også sin
egen skole længe før at resten
af København fik skolegang
for børnene, og her i Nyboders
skole kunne man også blive
prikket til at gå på officersskolen, hvis der sad et godt hoved
på knægten. På denne måde
var Nyboder langt foran resten
af København, når man talte
om renhed. Ingen glædespiger og tyveknægte. Man måtte
ikke sidde på gaden og drikke
alt dette og mere til blev fortalt
af Tom Olsen, der blandt andet arbejder i Nyboders Mindestuer.
AMAGER
Medlemmer fra Amager Marineforening deltog den 20.
oktober i den efterhånden historiske tradition med kranselægning den 20. oktober
på St. Magleby Kirkegård.
Det fortæller Søren Konradsen. – Sammen med Amager
Marineforening og HVF 367
Dragør lagde Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen,
krans ved mindesmærket på
St. Magleby Kirkegård i anledning af 209-års dagen for
Roflotillens kamp mod det
engelske linjeskib AFRICA ud
for Falsterbo i Øresund i 1808.
Efter højtideligheden på kir-

AFDELINGERNE
kegården lagdes der buketter
ved mindesmærket for samme
begivenhed på Dragør Havns
Ndr. Mole. Man afsluttede
med forfriskning i Dragør Sejlklubs lokaler på havnen.

	Chef Marinehjemmeværnet kommandør Henrik Holck Rasmussen
lægger den 20. oktober 2017 krans på St. Magleby Kirkegård.

	Afdelingsformand John Rasmussen Amager Marineforening lægger
krans ved mindesmærket på Dragør Havn for træfningen ved
Falsterbo i 1808.
(Foto: Søren Konradsen)

ISHØJ
Ishøj Marineforening forestod
sammen med Ishøj Kommune Den Nationale Flagdag.
Blandt kommunens 22.906
indbyggere er der registeret 95
veteraner, der alle fik en invitation til at deltage i arrangementer, der blev markeret med
flaghejsning og taler ved marinehuset.
Borgmester Ole Bjørstorp
holdt ifølge afdelingsnæstformand John Daleng en bevæget
tale, der blev fuldt op af en
smuk og vedkommende prædiken ved orlogspræst Frank
Kristensen.

	Den Nationale Flagdag blev i
Ishøj Kommune fejret med
flaghejsning og taler ved
marinehuset.

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
I en personlig rapport om Frederikssund Marineforening´s
besøg på krigsmuseum Kolobrzeg i Polen fortæller Kurt
Terkelsen først om sin karrierer i Marinehjemmeværnet og
som skibskender. – Da Frederikssund Marineforening var
på tur til Kolobrzeg i Polen,
besøgte vi krigsmuseet, hvor vi
var om bord på en polsk OSA
I-klasse. Her kunne jeg få genopfrisket min gamle skibsken	Denne gamle OBLUZE-klasse
fartøj var blandt de mange Kold
Krigs effekter medlemmer og
ledsagere fra Frederikssund
Marineforening havde mulighed
for at se på krigsmuseum
Kolobrzeg i Polen.

dingsuddannelse, fortæller han
blandt andet.
De gæstende nordsjællændere havde under besøget
mulighed for at sætte sig ind i
hvordan Den Kolde Krig blev
udkæmpet til søs. – Vi kunne
se historien om originale jagerfly, transportfly, helikoptere,

	Marinehjemmeværnets Stab besøgte under et seminar i oktober på
kursuscenter Christiansminde veteranskibet SS ”Skjelskør”. Skibet har
fast station i Frederikssund.
(Foto: Kurt Terkelsen)

skibskanoner, miner, torpedoer, kampvogne, panserede

hjulkøretøjer, missiler, lastbiler, motorcykler, håndvåben, uniformer, og herudover
mange relaterede effekter som
radiokommunikationsudstyr,
samt gas- og minesøgningsprocedure med mere, skriver han.
Det faglige element i sommerturen omfattede også et besøg
på Bagicz, der er en tidligere
tysk militærbase med tilhørende lufthavn.
Bestyrelsen i Frederikssund
Marineforening har, med affor SØVÆRN og SØFART | 27
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delingsformand Kurt Terkelsen i front, stor succes med at
promovere Frederikssund- og
Danmarks Marineforening i
lokalområdet.
Således også da Marinehjemmeværnet holdt stabsseminar
på HJV Kursuscenter Christiansminde ved Jægerspris. Seminariet indeholdt blandt andet et indlæg af Kirsten Pontoppidan, der er formand for
Foreningen til Gamle Skibes
Bevarelse. Denne forening har
den ene formål, at bevare veteranruteskibet SS ”Skjelskør”
(III), der fra marts 1915 og
frem til marts 1962 fra Skælskør besejlede Agersø og Omø.
Skibet har siden 1994 haft
fast station i Frederikssund. I
forbindelse med sit indlæg inviterede Kirsten Pontoppidan,

Kurt Terkelsen til, som repræsentant for Frederikssund Marineforening, at fortælle om
de mange oplevelser man som
medlem af en lokalafdeling i
Danmarks Marineforening får
tilbudt.
Kurt Terkelsen takker Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse for et godt samarbejde.
HELSINGØR
Den 9. november 2017 blev
Helsingør
Marineforening
medlem nummer 16 i den lille,
men eksklusive klub af lokalafdelinger, der har været en den
af Danmarks Marineforening
i 100 år og derover. Jubilæet
blev fejret ved en reception i
Dansk Broder Ordens lokaler fredag den 3. november.
Blandt de inviterede var lokale

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4 • 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14 • E-mail: ksbrusgaard@gmail.com
Kalundborg, Nykøbing Sjælland,
Slagelse, Holbæk, Korsør, Skælskør
SLAGELSE
En lille gruppe medlemmer
og ledsagere var den 17. til
20. august på venskabsbesøg
hos Deutscher Marinebund´s
afdeling i Aurich i den tyske
delstat Niedersachsen. Ifølge

lokalbladet Mastekranen havde deltagerne en god og underholdende tur med en række
sociale og museale oplevelser.
At besøget faldt sammen med
den lokale byfest, gjorde ikke
besøget mindre kedelig.

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
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Soldater- og Marineforeninger,
Naverhulen, Dansk Søredningsselskab samt afdelingens
samarbejdspartnere. Læs artiklen på tekstsiderne.
GILLELEJE
Eventen sommergrill med
dans er meget populær blandt
medlemmerne i Gilleleje Marineforening. Med afdelingsformand Steen Bulow Møller
som lotteritovholder, Hans
Jørgen som grillvært og bandet
”Alex og Rockerne” på scenen
blev det et arrangement, der
igen fyldte marinestuen til sidste plads.
Afdelingens egen Bjørn
Eriksen holdt den 29. august
foredrag under titlen ”Høre
du efter”. Bjørn Eriksen har i
sit arbejdsliv i USA haft et hø-

recenter og været repræsentant
for danske Oticon og har dermed en stor viden om hørelse.
Dagudflugten ”Ud i det blå”
krævende i år en dobbeltdækkerbus. Dette fordi ikke mindre end 74 medlemmer og
ledsagere havde tilmeldt sig
turen. Efter morgenskafning i
marinehuset gik turen til Møn
for at besøge samlermuseet
Thorsvang. Ud over de museale oplevelser bød besøget
også på servering af Wienerschnitzel. Tilbage i Gilleleje
stod den på frikadeller og kold
kartoffelsalat i marinestuen. –
Det var en fantastisk tur. Formanden og alle hans hjælpere
havde sørget for morgenmad,
forplejning i bussen og aftensmad, lyder det fra informanten Søren Svendsen.

KALUNDBORG
– Så er det efterår, skriver Ole
Flemming Nielsen i oktober.
– Det betyder gode og varme
medlemsaktiviteter i marinestuen.
Under kommunens kulturaften fortalte et af afdelingens egne medlemmer Flemming Holm om sin tid som
værnepligtig på motortorpedobådene. Det var et spændende
foredrag, der blev fulgt op med
filmklip fra dengang.
Ellers fortæller Ole Flemming Nielsen at efteråret har
budt på medlemsaftner, hvor
der blev serveret stegte ål i ok-

tober, gule ærter i november
inden der i december inviteres
til bankospil for hele familien
samt julefrokost og julehygge.

NYKØBING FALSTER
Tre mand fra Nykøbing Falster
Marineforening deltog i årets
jubilarstævne på Nyholm. Har
modtog Vagn Handberg 50 års
jubilartegn for indkaldelse til
Søværnet.
Afdelingens fregatskydning
den 2. september havde såvel egne skytter som skytter
fra Deutsche Marinebund i
Rostock og Nakskov Marineforening på deltagerlisten, der
samlet mønstrede 34 skytter.

– Egentlig var sorte skyer
trukket op kort før dagen,
fortæller Jack Moblak. – Vor
vært Nykøbing Falster Skytteforenings hovedbygning udbrændte. Skydningen kunne
heldigvis gennemføres, dog
med et mindre areal end sædvanlig.
De trange pladsforhold generede ifølge Jack Moblak ikke
afdelingens egen formand Karsten Laugesen, der efter en god
sportslig kamp blev udnævnt til

Skyttelavet:
Skytterne er i skrivende stund
ved at afslutte efterårets hjemmebaneskydning.
Efterårsskydningen blev afsluttet den
3. december med en ”sjov”
juleskydning til helt umulige
skiver. Det oplyser Ole Flemming Nielsen, der midlertidig
har overtaget formandsposten
efter Dennis Jensen frem til
den næste ordinære generalforsamling.
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fregatkaptajn Nykøbing Falster
Marineforening anno 2017.
Skydningen sluttede med
præmieuddeling og skafning i
orlogsstuen.
MØEN
Efter en spændende skydning
den 19. august har Møen Marineforening fået ny fregatkaptajn. Ifølge afdelingsbladet
Havnefronten blev det Jess
Gottrup, der frem til den 18.
august 2018 har den ærefulde
titel. Øvrige vindere var Ebbe
Nielsen, Ib Steffensen, Frank
Ørsing, Jørgen Hansen, Finn
Møller, Verner Rasmussen, Peder Nimgård og Sten Lekven.
Skydningen til u-båden fik
Leif Petersen, Hans Christoffersen, Jørgen Hansen, Willy
Pingel, Jens Degn, Leif Nielsen og Gunnar Poulsen på vindertavlen.
VORDINGBORG
I Vordingborg er det skik, at
markeringen af Flådens sænkning den 29. august 1943
markeres kl. 08.00 på dagen
ved marinehuset. Således også
i år, hvor distriktsformand
Henrik Martill Christiansen
efter flaghejsningen holdt en
tale, hvor han kom godt omkring det faktum, at begivenheden satte en voldsom kølvandsstribe, der gjorde op med
Den Tyske Værnemagt og den
danske regerings samarbejdspolitik. Ifølge afdelingsbladet
Trellegrunden kom han også
ind på vigtigheden af, at verdenssamfundet står sammen i
fremtiden for at bekæmpe negative kræfter.

NAKSKOV
Mogens Andreasen oplyser, at
afdelingsformand Knud Stokholm fik jobbet som dirigent,
da Nakskov Marineforening
den 15. oktober lagde stue til

forhalede paraden til havnen
og marinehuset, hvor der var
mulighed for at købe mad og
forfriskninger, hvilket der var
en del, der benyttede sig af.
Det oplyser Edle Sørensen.

	Distriktsformand Henrik Marrill Christiansen orienterer ved
distriktsmødet i Nakskov om arbejdet i Landsbestyrelsen.
(Foto: Henri Holm)

distriktsmødet i distrikt IV/
Sydsjælland og øerne. Distriktsformand Henrik Marrill
Christiansen gav som vanligt
en retvisende orientering om
det pågående arbejde i Landsbestyrelsen. Efter en god og
konstruktiv debat om de forskellige forslag udtrykte deltagerne deres store anerkendelse
af Henrik Marrill Christiansens arbejde for distriktet. –
Med 24 deltagere til mødet var
der fyldt godt op i marinestuen. Men trods den trange plads
var der en god stemning under
og efter mødet, lyder det fra
Mogens Andreasen.
KØGE
Køge Marineforening deltog
med flag og flaggaster ved
Den Nationale Flagdag den 5.
september der blev højtideligholdt på Køge Torv. Fra Torvet

DISTRIKT VII

FYN
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

Afdelingen markerede den
4. oktober sammen med kollegaerne fra Stevns Marineforening Huitfeldt-Slaget i
Køge Bugt. Først blev der lagt
blomster ved mindetavlen på
Herfølge Kirkegård, hvorefter
det samme gentog sig ved mindetavlen i Klosterkirkegården i
Køge. Ved dette arrangement

var der ligeledes afslutning i
marinehuset.
Men de to nævnte cateringtiltag stod ikke mål med begivenheden den 18. oktober.
– Her stod der ål i alles øjne,
siger Edle Sørensen. – Alle
havde hørt om mangel på ål, så
alle var glade, da det alligevel
lykkedes at fremskaffe ål i så
rigelige mængder, at alle blev
mætte.
Ultimo oktober stillede
Køge Marineforening marinestuen til rådighed for Aarhus Universitet. Universitetets
forskningsskib ”Aurora” besøgte under projekt ”Hovedet
i Havet” Køge, hvor de tilbød
skolerne i Køge Kommune at
være deltagere i projektet. De
deltagende elever blev delt i to
hold, således at det ene hold
var med på havet, medens resten fik undervisning i marinestuen. I forbindelse med arrangementet var flere medlemmer
fra Køge Marineforening om
bord for at høre om de spændende forskningsopdagelser
universitetet kom frem til under togtet på Køge Bugt.

	Orlogskaptajn (p) og medlem i Køge Marineforening John Rigtrup er
umiskendelig tilfreds med åleanretningen den 18. oktober i Køge
Marineforening.

BOGENSE
Som det fremgår på tekstsiderne kunne Bogense Marineforening den 23. oktober
fejre 75 års jubilæum. Det blev
markeret med flaghejsning på
havnen efterfulgt af en velbesøgt frokostreception. Om aftenen var der jubilæumsfest på
Bogense Hotel for medlemmer

og ledsagere samt indbudte
gæster.
MIDDELFART
I september og oktober har
medlemmerne fra Middelfart
Marineforening, ud over de
ordinære arrangementer i marinestuen, deltaget i Den Nationale Flagdag, været på sejfor SØVÆRN og SØFART | 29
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	Middelfart Marineforening´s Svend Erik Vittrup (tv.) samt Erik
Andersen og Finn Yde var på hårdt arbejde, da der skulle sættes sejl
på ”Aventura” under oktober togtet på Lillebælt.

	Faaborg Marineforening´s skyttelavsformand Rasmus Birkholm (tv.)
overrækker pokal og bånd til afdelingens nye fregatkaptajn Erik
Hansen.

	Flaggasterne Svend Erik Vittrup (tv.) og Niels Henrik Jensen ses her i
midten af flagkommandoen i Middelfart i forbindelse med fejringen
af Den Nationale Flagdag den 5. september.
(Foto: Carl Vittrup)

lads på Lillebælt samt afholdt
den stærk traditionsrige event
”Martha aften”.
Ifølge Carl Vittrup kom
Middelfart Kommunes nytiltrådte borgmester Johannes
Lundsfryd godt igennem sit
første offentlige tale, da han
var hovedtaler under Den Nationale Flagdag. – Vi deltog
med flag og fem mand ved
gudstjenesten i kirken. Her
var det sogne- og feltpræst Jess
Rønn Hansen fra Strib, der
forrettede gudstjenesten. Efterfølgende var der sammenkomst på Værftet. Det var her
kommunens nye borgmester
holdt hovedtalen, fortæller
Carl Vittrup.
Under sejlturen om bord på
”Aventura” fik de 24 medlemmer og ledsagere rig lejlighed
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til at se Marsvin. Ud over den
smukke bæltudsigt bød turen
også på fornem forplejning
med Skipperlabskovs tilvirket
af afdelingskasserer Jan Højte
Nielsen.
Den på forhånd fastlagte
Martha-menu fik et i særdeleshed godt supplement, da Jette
Vittrup til lejligheden havde
bagt og doneret to store dejlige
franskbrød. De mange specialiteter blev naturligvis hjulpet
på vej med passende mængder
O. P. Andersen. Stemningen
var helt i top. - Og det er, hvad
den 50 år gamle kultfilm fortjener, lyder det fra de 24 deltagere.
FAABORG
34 medlemmer og ledsagere
deltog den 7. oktober i ålegil-

det. Det fortæller afdelingsformand Hans Johansen, der i
samme moment roser Margits
hjemmebagte kage, der fulgte
efter de tunge og rigelige antal
ål.
Efter dette populære sociale
tiltag stod den ugen efter på
den faglige event fregatskydning. Skydningen blev som
vanlig afviklet hos Villy Gyldenløve Kjeldsen.
De 16 skytter havde en tæt
og skarp konkurrence, inden
det på skud nummer 215 stod
klart, at Erik Hansen frem til
oktober 2018 er regerende fre-

gatkaptajn i Faaborg Marineforening.
KERTEMINDE
Otte medlemmer deltog sammen med kollegaer fra Odense
og Nyborg Marineforening
i en bustur til Flyvestation
Skrydstrup. – Det blev en stor
oplevelse, og vi takker turud 	Blandt vinderne af dameskydningen og fregatskydningen i
Kerteminde Marineforening ses
har fv. Kirsten Cederholm,
Hanne Andersen, Leo Wølding,
Preben Nedergaard og Jan
Cederholm.

AFDELINGERNE
valget for denne dejlige dag,
siger Preben Ernst.
Det var ligeledes otte medlemmer, der den 7. oktober
skulle afgøre, hvem der skulle
være regerende fregatkaptajn
anno 2017. Selv om det var
deltagerbundrekord, fik skydningen et godt fagligt forløb.
Hardy Holm blev på skud af
Preben Ernst ny fregatkaptajn.
Ud over Preben Ernst lykkedes
det også Preben Nedergaard,
Søren Abbednæs, Jan Cederholm og Preben Heiden at
nedskyde diverse sejl.
Afdelingens juleskafning er
ændret til nytårsfrokost den
20. januar 2018. – Vi kunne

ikke få lokalerne på Mødestedet i november og december,
oplyser Preben Ernst, der samtidig håber, at den mere luft til
julemiddagene vil få mange af
afdelingens 45 medlemmer til
at deltage i skafningen.
NYBORG
Nyborg
Marineforening
plantede, på 210 årsdagen
for Englændernes Ran af den
danske flåde den 21. oktober 1807, i samarbejde med
Plant et træ Komitéen og Nyborg Kommune, et ca. 10 år
gammelt egetræ på plænen
ved anlægget Griffensund i
Nyborg.

Ifølge lokale medier sagde
borgmester Kenneth Muhs ved
afsløringen af den medfølgende informationsplade, at ranet
af den danske flåde er et af de
værste nederlag i Danmarks
historie. – Englænderne tog
alt. Fartøjerne repræsenterede
træ fra 90.000 egetræer, sagde
Kenneth Muhs blandt andet.
Eventen blev afsluttet i
marinestuen med skafning
og underholdning af Nyborg
Marineforening´s sangkor.
	Borgmester Kenneth Muhs
Nyborg Kommune afslører
informationspladen ved den
nyplantede flåde-eg i
Griffensund i Nyborg.

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
PADBORG/GRÅSTEN
Med afdelingsformand Jes Lorenzen som tovholder mønstrede syv mand fra Padborg/
Gråsten Marineforening i september om bord på HVF 137
Åbenrå MHV 910 RINGEN
for at sejle overtallig besætning
på togt ud af Åbenrå Fjord,
ned gennem Allsund for anduvning af Sønderborg Havn.
Ifølge afdelingssekretær Carsten Novrup var det en fantastisk oplevelse at se, hvordan
et Marinehjemmeværnsfartøj
fungerede i rum sø. – På vej
 	900-Klasse fartøjet MHV 910
RINGEN på vej for nordgående
ud af Alssund i stormende
kuling. Det satte ikke skår i
begejstringen for de syv om
bord værende fra Padborg/
Gråsten Marineforening.

hjem fik vi efter runding af
Varnæs Hoved en god storm
lige ret ind i stævnen, fortæller
han. – Så der blev spulet dæk
fra for til agter. Men skibet
bjærgede sig flot i den svære sø.
Ud over den maritime ros
til skib og besætning var del-

tagerne også imponeret over
den formidabel forplejning,
der blev kreeret i skibets kabys.
Da der er non alkoholpolitik i
Marinehjemmeværnet blev de
varme frikadeller og syv slags
pålæg skyllet ned med gåsevin
og æblesaft.
Folkene fra Padborg/Gråsten Marineforening takker for
en i særklasse god tur.

150 års jubilæum i 2018.

ESBJERG
Afdelingens irsk inspireret ulkeaften den 13. oktober var
ifølge Nils Brandt Petersen et
godt arrangement med god
mad og musik. Fra Esbjerg er
der også en stor tak til kollegaerne i Haderslev Marineforening, der var vært for efterårets distriktsmøde. På mødet
var der opbakning og tak for
indsatsen til distriktsformand
Per Dichmann Hansen.
Medlemmer og ledsagere
fra Svendborg Marineforening
brugte marinehuset i Esbjerg
som forplejningsstation i forbindelse med et besøg på Tirpitz Museet i Blåvand.
Ellers har bestyrelsen fokus
på det kommende jule og nytårsprogram samt arrangementet omkring Esbjerg Havns

 	Esbjerg Marineforening´s Skyttelavs skydeinstruktør Knud
Erik Høgh var den 23. september så ubeskeden, at han selv
satte sig på fregatkaptajn posten den næste års tid.
(Foto: Hans Novrup)

Skyttelavet:
Den faglige del af fregatskydningen i Esbjerg Marineforening´s
Skyttelav blev ifølge Hans Novrup på bedste vis suppleret med
flere gastronomiske pauser hen
over dagen, da skytterne fra Esbjerg og Fanø den 23. september skulde finde en ny fregat-
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kaptajn. – Det blev ingen ringere end vores skydeinstruktør
Knud Erik Høgh, skriver Hans
Novrup.
FANØ
Som i en lang række lokalafdelinger i Danmarks Marineforening er der også i Fanø
Marineforening
tradition
for, at bestyrelsen én gang
om året byder til Martha aften. I år var det fredag den
15. september, at deltagerne
igen kunne grine over besætningens afslappede tilgang til
jobbet som søfarende i den

danske handelsflåde. – For historiens hovedpersoner, et der
vigtigt at alle har det godt, at
maden er i orden og at tempoet ikke er for stresset. Og
så er det naturligvis vigtigt, at
man har rene hænder når man
går til bords. Det gælder især
fyrbøderen Alexander (Stavros
Christofides) det altid kontrolleres af hovmester Watsin
(Ove Sprogøe).
På bestyrelsens vegne takker
afdelingssekretær Hans Novrup
aftenens hovedsponsor Fanø
Laks for de gastronomiske bidrag til disse Martha aftener.

 	En korrekt opstillet buffet er en vigtig del, når Fanø Marineforening
holder Martha aften. (Foto: Hans Novrup)

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
RANDERS
Randers Marineforening´s nestor og tidligere mangeårige
formand Gunnar Strangholt
er gået fra borde torsdag den
31. august 2017 i en alder af
95 år. Gunnars hustru sov ind
kun syv dage senere. Hun blev
92 år. Afdelingsformand Lars
Gjættermann oplyser, at familien ønskede en privat bisættelse. Derfor fik bestyrelsen først
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sent meddelelsen om Gunnar
Strangholts bortgang.
Gunnar Strangholt betød
uendelig meget for alle medlemmer i Randers Marineforening. Gennem sin ualmindelig sympatiske måde at agere
på, fremstod han som et samlende midtpunkt, i alle de år
han var medlem af afdelingen.
På vegne af Randers Marineforening udtrykker Lars Gjæt-

KOLDING
Medlemmer fra Kolding Marineforening har igen været på
togt om bord på MHV 812
HERCULES. – Vi vil i den
forbindelse gerne takke HJF
135 Kolding for at fantastisk
godt samarbejde, og vi håber
på mange flere timer på havet,
siger afdelingssekretær Michael
Wittorff.
Årets fregatskydning blev
afviklet i Kolding Borgerlige
Skydeselskabs lokaler, hvor afdelingens skyttelav holder til.
Skydningen foregik med kaliber 22 på 15 meters afstand.

Resultatet blev, at det nu er
Michael Wittorff, der er regerende fregatkaptajn i Kolding
Marineforening.
En vinsmagning i marinestuen i oktober blev en fantastisk aften. Gennem forskellige
rød- og hvidvine samt søde
portvine blev deltagerne ført
gennem Europas historiske vinområder.
Det nye tiltag med onsdagskaffe i marinestuen er
blevet godt modtaget. Ifølge
afdelingssekretæren var der
et godt fremmøde til debuten.

 	Medlem i Kolding Marineforening Henrik Feldthaus har gennem sit
arbejde i vinafdelingen i Liva Markedet i Kolding stor ekspertise og
viden om druernes forarbejdning og fremstilling af de mange vintyper. På den baggrund gav han en kompetent fremstilling og baggrundsinformationer under vinsmagningen i marinestuen i oktober.

termann et ”Æret være Gunnar Strangholts minde”.

samt generalforsamlingen den
19. januar 2018.

Skyttelavet:
Ole Poulsen oplyser, at Randers Marineforening´s skyttelav stillede med 15 skytter
fordelt på fem hold til firkantskydningen i Ebeltoft.
Bedste hold fra Randers blev
Niels Høeg, John Pedersen og
Preben Juncher, der skød 422
med syv kryds tiere. Det gav
en samlet fjerdeplads. De fire
andre hold fik sekundære placeringer.
Ole Poulsen gør endvidere
opmærksom på, at skytterne
skal huske juleskydningen
den 11. december, årets første
skydning den 8. januar, 2. afdeling af hjemmebaneskydningen den 8. januar og 5. februar

VIBORG
Efter ferien startede Viborg
Marineforening sæsonen med
en vellykket tur til Thyborøn.
Først med besøg på Sea War
museet og dernæst frokost
hos kammeraterne i Thyborøn
Marineforening. Det fortæller
Lars Teibøl, der også gør opmærksom på, at torsdagsskafningerne nu er flyttet til fredage og omdøbt til Kammeratskabsaftner. Så den anden fredag i måneden mødes omkring
30-35 medlemmer til foredrag
med efterfølgende skafning. I
efteråret har der blandt andet
været besøg af tidligere korporal Palle Munk, der fortalte om
sin udsending til Irak, og om
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	Fra Viborg Marineforening´s fødselsdagsreception ses borgmester
Torsten Nielsen (i blå skjorte) med bygmester Finn Bach på sin
venstre side. (Foto: Lars Teibøl)

hvordan det var at bo på et af
Saddam Husseins luksusslotte.
Fredag den 6. oktober stod
den på frokostreception med
efterfølgende aftensevent i
marinestuen.
Anledningen
var 75 året for stiftelsen af Viborg Marineforening. Viborg
Kommune var repræsenteret
ved embedsmænd og borgmester Torsten Nielsen. Fra
Danmarks
Marineforening
deltog distriktsformand Lars
Gjættermann og en række
medlemmer fra distriktets
marineforeningsafdelinger. Afdelingens bedste og nærmeste
samarbejdspartner Finn Bach
bygmesteren, der i tidernes
morgen sørgede for at Viborg
Marineforening har til huse på
nuværende adresse, deltog også
i hyggelige reception.
Bestyrelsen vil gerne sige
en stor tak til alle der deltog
og for alle gaver. Læs mere på
tekstsiderne.
Viborg Marineforening slutter året af med Nytårskur onsdag den 28. december.
EBELTOFT
Det glæder deltagerne ved
Ebeltoft Marineforening´s traditionsrige fisketur om bord på
veteranskiber ”Skødshoved”,
at der igen er kommet Torsk i
farvandet omkring Djursland.
Der var således fangst til alle.
Jens Høj vandt torskepokalen
samt Merkopokalen for fangst
af den største ikke torskefisk.

Sammen med Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn var afdelingen igen i
år arrangør af Den Nationale
Flagdag i Ebeltoft. En parade
med 50 deltagere marcherede

med flag- og faneborg og Marinehjemmeværnets
Musikog Tambourkorps Randers i
spidsen gennem byen til Det
Gamle Rådhus. Her blev hovedtalen holdt af Jugoslavienveteran, orlogskaptajn (P)
Bernt Kaadt.
Den 12. september deltog
12 medlemmer i en sejltur
rundt om øen Hjelm. Sejladsen forgik om bord på HVF
124 Aarhus MHV 908 BRIGADEN. Tilbage i Ebeltoft
takkede
afdelingsformand
Erich H. Franzen for det gode
forhold, der er mellem besætningen i HVF 124 og medlemmerne i Ebeltoft Marineforening.
Den 28. september var direktør Lars H. Olsen fra fregatten JYLLAND forbi ma-

 	MHV 908 BRIGADEN anduver Ebeltoft for optag af 12 medlemmer fra
Ebeltoft Marineforening, der kom med rundt øen Hjelm.

	Hovedbegivenheden ved Den Nationale Flagdag i Ebeltoft var parade
og taler ud for byens Gamle Rådhus.

rinestuen for at fortælle om
sine ideer, visioner og fremtidsplaner for DSI fregatten
JYLLAND. I den forbindelse
løftede han sløret for den
planlagte udstilling i først
halvår 2018, hvor Danmarks
Marineforening´s 75 afdelinger udstiller modelskibe og
rariteter fra de museale perler:
Marinestuerne.
Afdelingens flaggaster håndhæver hen over sommeren
op- og nedtagning af byens
flagallé. Det gav især travlhed
i efterårsferien, hvor i alt 84
flaggaster, inklusive gengangere, sørgede for de syv op- og
nedhalinger.
Flagspillet – den gamle stormast fra SVANEN – er nedtaget på grund af forfald. Der
arbejdes på anskaffelse af et nyt
flagspil.
Såvel Slupkoret som travaljebesætningen har været i fuld
gang hele sommer og efteråret.
– Nu ser vi frem til vinterens
arrangementer med kammeratskabsaftner,
julefrokost,
julebanko og ”onsdagsforjul”,
der omfatter diverse skydekonkurrencer, slupkorsøve aftner
og tirsdagstræf, lyder det fra
Jørgen Brøgger.
Skyttelavet:
Ebeltoft
Marineforening´s
Skyttelav deltog den 10. september i årets 4-kant skydning
i Grenaa. I kampen mellem
skytterne fra marineforeningerne i Grenaa, Randers og
Aarhus blev Ebeltoft hold 2
med Jørn Mortensen, Steen
Zacho og Bent Olsen bedst
med 438/X.
Soldaterforeningsskydningen den 17. september på
marinehusets skydebaner ved
marinestuen havde skytter
med fra Danske Veteraner,
Djurslands Garderforening,
Flyvevåbnets Soldaterforening,
Grenaa Marineforening, Våbenbroderforeningen for Ballen og Omegn, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn samt Ebeltoft Marifor SØVÆRN og SØFART | 33
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neforening. I anledning af at
det er afdelingens jubilæumsår,
stod den på fregatsnaps som
velkomstdrinks. Herefter hørte
de venlige tiltag fra værterne
så op. De to første pladser gik
til skytterne fra Ebeltoft Marineforening. Vinderholdet var
Pia Skarritsø, Tom Skarritsø
og Jørn Mortensen. Gert Agger, Steen Dideriksen og Carl
Erik Schmidt udgjorde holdet,
der fik andenpladsen. Også de
individuelle topplaceringer gik
til værterne. Vaabenbrødreforeningen fik sig presset ind som
nummer 3. Men 1., 2., 4. og
5. pladsen gik til skytterne fra
Ebeltoft Marineforening.
Årets første makkerskydning
den 4. oktober blev vundet af
Jørn Mortensen og Carl Erik
Schmidt.
GRENAA
I Grenaa Kommune blev Den
Nationale Flagdag markeret
ved en reception og tale af
borgmester Jan Petersen på
Rådhuset. Efter morgenarrangementet i Grenaa forhalede
flagparaden fra Grenaa Marineforening til Ebeltoft, hvor
de sammen med kollegaerne
fra Ebeltoft Marineforening
deltog i begivenheden der.
– Traditionen tro, afholdte vi
i september vores ”Tyskaften,

med Eisbein mit Sauerkraut”,
fortæller afdelingssekretær Søren Holck. – Som sædvanlig,
forløb denne aften helt fantastisk, med mange glade gaster.
Atter en gang skal der siges tak
til afdelingens gode ven Viggo
Hansen fra Padborg, som tilbereder maden i grænsebyen
og bringer den fiks og færdig
til Grenaa.
En planlagt romsmagning
måtte aflyses på grund af for
få tilmeldinger. Til gengæld
går det strygende i det relativt
nystartede pudselav, der under ledelse af Bjarne Laursen
sørger for, at stuens mange
rariteter altid fremstår i fineste stand. Med flere medlemmer som aktør, er samme
renholdningsstandard
nu
også fremherskende på marinehusets udenoms arealer.
Skyttelavet:
Skyttelavsformanden
Claus
Sørensen oplyser, at Grenaaskytterne i september var vært
for firkantskydningen mellem
Ebeltoft, Randers, Aarhus og
Grenaa. Skytterne var også
med i den årlige soldaterskydning i Ebeltoft. Fra Grenaa
lyder der en tak til kollegaerne
i Ebeltoft for et godt arrangement. Vinterskydningen afvikles på mandage i lige uger.

	Når man siger tyskaften i Grenaa, ja så er det i bogstaveligt forstand
tyskaften. Den overvældende Nordtyske specialitet Eisbein mit
Sauerkraut tilvirkes i grænsebyen Padborg.
(Foto: Sonja Kirk)
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NORDVESTJYLLAND
Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg • 7870 Roslev
Tlf. (privat): 97 57 46 16 • Mobil (job): 40 15 58 93
E-mail: pertoftum@live.dk
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande,
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, Thyborøn, Struer
THYBORØN
Lørdag den 11. november
var der indvielse af Thyborøn
Marineforening´s nye marinehus og lokaler på Ærøvej 11 i
Thyborøn. Omtales nærmere
på denne plads i februarudgaven.
LEMVIG
I en yderst retvisende rapport
fortæller Reinhardt Nygaard
blandt andet, at Lemvig fra
den 14. til den 18. september havde adoptionsbesøg af
MSD5 HIRSHOLM, MSD6
SALTHOLM samt MSF1 fra
Søværnets MCM Danmark.
Ved ankomsten til Lemvig var
der gæster fra Lemvig Kommune samt Lemvig Marineforening med om bord på sejladsen fra Struer.
Under indsejlingen blev der
afgivet dansk løsen fra det for-

reste skib, hvorefter disse besvaredes af tre skud på kajen
affyret af en gammel forladerkanon, der var bestilt til opgaven.
Efter en parade på havneområdet foran de tre enheder
marcherede Søværnets Tamburkorps med flagkommando
fra Lemvig Marineforening og
vagtfri besætningsmedlemmer
gennem byen til Rådhuset,
hvor der var reception og velkomst ved borgmester Lemvig
Kommune Erik Flyvholm.
Receptionen bød på taler og
gaver til besætningen, inden
der blev returneret til hanen.
Undervejs gjorde paraden et
kort ophold på torvet foran
Lemvig Kirke, hvor Tamburkorpset en kort men fyndig
koncert.
Om aftenen var der reception i Havnens Hus, inviteret af

MCM Danmark for indbudte
gæster fra Lemvig Kommune
samt fra Thyborøn og Lemvig
Marineforening. Underholdningen blev varetaget af musikere fra Prinsens Musikkorps.
Fredag den 15. havde Lemvig Marineforening inviteret
besætningen samt repræsentanter fra Lemvig Kommune
og Thyborøn Marineforening
til aftenskafning i Marinestuen. De knap 60 fremmødte
havde en rigtig fornøjelig aften
med filmvisning med billeder
fra tidligere besøg af kommunens adoptionsskibe gennem
de sidste 20 år. Mange venskaber blev knyttet, før kabyssen
lukkede ned omkring midnat.
Om lørdagen var Marinestuen samlingspunkt for Prinsens Musikkorps der med ca.
20 mand spillede i byen i anledning af flådebesøget. MCM
havde sejlads samt åbent skib i
nogle timer både om fredagen
og om lørdagen, og man kunne
konstatere at omkring 2.000
mennesker havde aflagt besøg
på fartøjerne. Åbent skib eventen blev hermed en del af Lemvig by store ”Krabbefestival”,
hvor der ifølge de lokale medier
var ca. 10.000 besøgende.
Om søndagen samledes besætningerne i Marinestuen til

 	Dansk løsen fra Søværnets MCM Danmark ved indsejlingen til Lemvig Havn blev besvaret med tre skud fra
en til lejligheden ind chartret forladerkanon.

morgenkaffe, før der var afgang med bus til Sea War Museum Jutland i Thyborøn. Dagens frokostskafning foregik
i Thyborøn Marineforening´s
nye marinehus.
Det i særdeleshed gode
adoptionsbesøg sluttede mandag den 18. september kl.
10.00, hvor de tre enheder
forlagde til Skive som en del af
Søværnets promoveringsevent i
den vestlige del af Limfjorden.
– Lemvig Marineforening har
sammen med besætningerne
haft nogle travle, men særdeles
gode dage at se tilbage på, og
vi glæder os allerede til gensynet om forhåbentlig ikke så
længe, lyder det fra Reinhardt
Nygaard.
Næste store event i Lemvig
Marineforening er børnejuletræ, der afholdes 4. juledag i
Spejderhuset.
HANSTHOLM/THISTED
Fredag den 6. oktober afholdt
afdelingen pudseaften med
30 deltagere. – Efter en times arbejde var der skafning.
Menuen bestod af gule ærter
med tilbehør, derefter hyggeligt samvær til sidst på aftenen. Det hele lavet og rettet
an af Jens Thomsen, fortæller
Orla Mølholt.
Skyttelavet:
Ud af 21 skytter kom seks
fra Skive Marineforening´s
skyttelav,
da
Hanstholm
Marineforening´s
skyttelav
bød til vandrepokalskydning i
oktober. Ifølge lokale kilder var
skytterne fra Skive i forvejen
indehaver af vandrepokalen.
Og selv om skibonitterne kun
udgjorde seks af de 21 skytter,
måtte nordvestjyderne lide den
tort, at se pokalen blive kørt
tilbage til Skive. – Men vi havde et hyggeligt og godt samvær
med højt belagt smørrebrød
efter skydningerne, lyder det
fra Hanstholm skytterne.
MORSØ
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AFDELINGERNE
gerne i sejlskibseventen Limfjorden Rundt igen havnen i
Nykøbing Mors.
Morsø Marineforening stiller trossemandskab til rådighed og er på afsejlingsdagen
sammen med Morsø Turistforening vært ved skippermødet
for dagens etape, der fra Klosterbugten ud for Nykøbing
Mors går nord om Fur og ind
til Fur Havn. – Skibene ankom i flot solskin og vindstille,
fortæller
afdelingsformand
Lejf Petersen. – Et rigtigt flot
syn, hvor nogle af os blev lidt
nostalgiske ved synet de gamle
skibe. Især vi, der har startet
karrieren til søs i de selv sam-

me skibe.
Afdelingens
nyindkøbte
storskærm kom til god nytte
under Martha aftenen den 11.
oktober. De 24 medlemmer og
ledsagere fik fri skafning mod
egen betaling af drikkevarer.
Egenbetalingen gjaldt dog ikke
Navy Rommen, der blev serveret med rund hånd på afdelingens regning. Ifølge det oplyste
var det en rigtig hyggelig aften.
GLYNGØRE
I forbindelse med MCM´s
adoptionsbesøg i Lemvig
Kommune anduvede de tre
enheder på vej vesterud i Limfjorden Glyngøre. Besøget var
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FREDERIKSHAVN
Afdelingsnæstformand Torben
Madsen giver her en retvisende
opdatering af arrangementer

i Frederikshavn Marineforening: – I marts vores seniortræf. Altid en hyggelig komsammen med primært vores se-

en del af Søværnets promoveringstogt til flere limfjordshavne. Ifølge afdelingsformand
Svend Erik Poulsen deltog
vagtfri besætning i et til lejligheden arrangeret sammenkomst i marinehuset. – Vi havde nogle hyggelige timer sammen og håber at besætningen
fik et godt indtryk af hvordan
vi til dagligt arbejder som én af
Danmarks Marineforening´s
75 lokalafdelinger, siger Svend
Erik Poulsen.
Glyngøre Marineforening
var ligeledes i september vært
for distriktsformandsmødet i
distrikt XI/Nordvestjylland.
Distriktsformand Per Toftum

Larsen gav en uddybende
orientering om arbejdet i
Landsbestyrelsen. Samtlige 8
afdelinger var repræsenteret
og de havde en god og faglig
drøftelse omkring såvel fortid
som fremtid i Danmarks Marineforening.
Fregatskydningen den sidste
weekend i oktober fik Bjøre
Dølby som vinder. Svend Erik
Poulsen fortæller, at der skulle
156 skud til, før den nye fregatkaptajn kunne udnævnes.
I alt var der 16 kandidater til
posten. Den efterfølgende fregatfrokost havde 24 medlemmer og ledsagere bænket ved
bordene i marinestuen.

niorer, og dem er der jo mange
af. Så en dejlig forårsfest, hvor
en af de lokale musikere Tue
Melchiorsen gav den gas. Ja,
han gjorde det så godt, at flere
af deltagerne har hyret ham
efterfølgende til private fester.
Banko fik vi også afholdt. Og
en ulkeaften i foråret.
Efterårsarrangementer blev
skudt i gang med en meget vellykket sommerfest, hvor Fisker
Thomas barnebarn Mads Toghøj underholdt. Endda med en
bryllupssang, der fik en af vores kvindelige medlemmer til

at gribe mikrofonen for at fri
til sin samlever. Ja, der var ikke
et øje tørt.
Så endnu en ulkeaften, hvor
Preben Olsen underholdt med
billeder og inspirerende tale
om hans og fruens fire måneder lange rejse til Australien,
New Zealand, Hawaii med
videre.
På det seneste et af de tilbagevendende arrangementer,
hvor DANNEBROG´s besætning kommer ud i stuen
til pølser, øl, vand, og får et
indblik i, hvordan livets gang
er i en Marineforening, plus
hvad Danmarks Marineforening står for. Flot syn af de
mange gaster i hvid uniform.
Frederikshavn Marineforening
giver en pokal og en kontant
erkendtlighed til bedste gast
under togtet udnævnt af de øvrige kammerater om bord. I år
var det gast nr. 105 Siw Terp
Jørgensen, der løb med æren
og pokalen. Om aftenen kom
alle igen, men denne gang til
en afslutningsfest. Og man må
nok sige, at kedelige er de ikke.
Sidste arrangement var vores
årlige fregatskydning. En af de
vigtigste dage i marinestuens
kalender. Præmieskydning for
damer. Her blev Bodil Qvick
igen vinder, andenpladsen gik
til Anita Ahlgreen med Lene

 	De værnepligtige fra DANNEBROG´s sommertogt 2017 besøgte inden hjemsendelsen Frederikshavn
Marineforening.
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Det får du hos GF
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

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

AFDELINGERNE

	Afdelingsformand Jørgen Westermann er her omgivet af
Frederikshavn Marineforening´s nye fregatkaptajn Tom Christiansen
(th.) og afgående fregatkaptajn Michael Hammer Christensen.

Gammelgård på tredjepladsen.
Herreskydning blev for fjerde
år i træk vundet af Jens Skjødt,
andenpladsen fik Tom Christiansen, mens Orla Frederiksen
blev nummer tre.
I selve fregatskydningen
skiftede kaptajnen navn. Michael Hammer Christensen
måtte overlade den ærefulde
titel som fregatkaptajn til Tom
Christiansen.
AALBORG
Ifølge
afdelingsformand
Charley Frank Pedersen har
der hen over efteråret været
mange populære og gode sociale event i Aalborg Marineforening. Ud over medlemsarrangementerne deltog 27
danske og udenlandske repræsentanter fra den nordjyske
militære sfære den 20. september i en traditionel dansk
middag med stegt flæske og
persillesovs. De mange militærattacheer er, ifølge det oplyste, vilde med denne danske
specialitet, som de hver år ser
frem til at nyde i marinehuset.
Det høje aktivitetsniveau
hen over 2017 afrundes den
10. december, hvor der er
julestue med gløgg og æbleskiver samt udtrækning af
julelotteri. Bestyrelsen i Aal38 | for SØVÆRN og SØFART

borg Marineforening ønsker
kollegaerne over det ganske
land en glædelig jul og et godt
nytår.
HOBRO
Dronningens sommertogt 1
medio juni 2017 om bord på
DANNEBROG gik blandt
andet ind i bunden af Mariager Fjord til Hobro i forbindelse med besøget i Mariagerfjord Kommune. Her deltog
medlemmer fra Hobro Marineforening sammen med kollegaer fra Grenaa, Hadsund

	Med fire flag på fløjen markerede Hobro-, Hadsund-, Grenaa- og
Aalborg Marineforening sig optimal under DANNEBROG´s ankomst
til Hobro.

og Aalborg Marineforeninger
i velkomst flag- og faneborgen, der under kommando af
hærmajor Eluf Pedersen modtog majestæten. – Det var et
smukt syn at se Søværnets skib
nummer 1 ankomme her til
Hobro, siger afdelingsformand
Per Holst Nielsen.
Med god hjælp fra lokale
pengeinstitutter har afdelingen fået shinet marinehuset op
med istandsættelse af køkkenet
og opdeling af varmeanlægget.
Varmeanlægget skulle ændres,
så det blev muligt at varme

 	H.M. Dronningen ankommer Valdemarsdag den 15. juni 2017 til Hobro.

hele bygningen op. Lønudgifter til håndværk blev sparet, alt
den stund, at flere medlemmer
med teknisk ekspertise klarede
opsætningerne og reparationerne.
Den 3. september var der afdelingsudflugt til Strandingsmuseet i Thorsminde.
HJØRRING
Som det fremgår på tekstsiderne var bestyrelsen i Hjørring
Marineforening vært ved efterårets distriktsmøde i distrikt
XII/Nordjylland.

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING
Bogense
Ib Christensen
Kim Laursen
Brøndby
Kasper Brostrøm
Ebeltoft
Ervin Gaudenz Gianelli
Kim Schultz Petersen
Peder Storgaard
Esbjerg
Per Renkwitz Holm
Oluf B. Krogh
Lars Bidstrup Sørensen
Villy Andersen Vork
Fredericia
Bjørn Brun Petersen
Frederikshavn
Fritz Michael Hansen
Lisbeth Tothmann Kristensen
Birte Lasse
Marianne Løbner
Mathias Ovesen
Tommy Ovesen
Kaj Peder N. Pedersen
Helle Poulsen
Poul Poulsen
Frederikssund
Niels-Erik Bach-Lynge
Brian Egede Colberg
Gilleleje
Søren Froberg
Jørgen Wulf Wulffeld
Godthåb
Aputsiaq Egede
Grenå
Kent Damgaard Jakobsen
Haderslev
Poul Erik Kjær

Hals
Orla Barsøe
Lavrence Bolton
Finn Hansen
Tommy Ledet
Hanstholm
Tinna Bisgaard
Jørgen Jensen
Ove Emil Jensen
Hirtshals
Erik Christensen
Søren Jensen
Hundested
Thomas Storm
Kalundborg
Emil Halberg Lind
Carlo Max Knudsen
Kerteminde
Hans Chr. Jensen
Kolding
Mette Hindkjær
Inge Kaad
Nick Lautrup
Finn Hammar Pedersen
Birger Pheiffer Petersen
Erik Schultz
Kasper Schou Sørensen
Korsør
Tommy Westergård
København
Lone Vilstrup Olesen
Freddie T. M. Rommel
Johnni Schnell
Køge
Inge Jørgensen

Nibe
Tommy Lyngsø
Nyborg
Per Kreutzfeldt
Salli Flintholm Kristiansen Hroma
Næstved
Bent Hasselberg
Jamie Hawkins
Skive
Jan Bjørbæk Villadsen
Skælskør
Cliff Goran Jørgensen
Slagelse
Michael Sørensen
Struer
Claus Agnstoft
Søren Christensen
Thomas Egon Christensen
Jan Årslev Knudsen
Svendborg
Nicolai Andersen
Vejle
Wilhelm Aleksander Olausen
Vordingborg
Biels Casper Andersen
Kim Erik Frydendal Steffensen
Ærøskøbing
Jan Horskjær
Aalborg
Lasse Søndergaard Jensen
Tor Willy Pedersen
Steen Petersen
Mogens Borup Sørensen

Møen
Egon Pedersen
Ole Rygaard Press

Hadsund
Erik Bertelsen

MARINEFORENINGEN
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Landsbestyrelsesmøde i nye rammer
Søofficers-Foreningens nye lokaler i Kommandantgården på Kastellet i København
dannede den 7. oktober rammen om Danmarks Marineforenings efterårslandsbestyrelsesmøde.
Kommandantgården blev bygget i 1725 af entreprenør Mathis
Wulff. Det blev den danske generalbygmester Elias David Haüsser, der fik til opgave at projektere den smukke og markante bygning, der ligger på østsiden af Kastellet. Bygningen blev frem til
midten af nullerne brugt som tjenestebolig og kontor for Forsvarschefen. Efter en større istandsættelse benyttes 1. etage nu af
Søofficersforeningen, mens stuen skal rumme et informationscenter i tilknytning til Monumentet for Danmarks internationale
indsats efter 1948. Centret forventes klar sommeren 2018.
Inden mødet begyndte, lagde landsbestyrelsen en krans ved det
smukke og rustikke monument, der blev indviet af H.M. Dronningen på Den Nationale Flagdag den 5. september 2011.
LOKALAFDELINGERNE UDSTILLER MODELSKIBE OG
RARITETER PÅ FREGATØEN I EBELTOFT
Efter de faglige drøftelser fremlagde Kommunikations- og PRudvalget et stort opsat udstillingsprojekt, der skal opstilles hen
over første del af 2018 på fregatmuseet ved fregatten JYLLAND.
Projektet, der bliver en flot markering og en stærk promovering

	Søofficersforeningens smukke lokaler dannede en smuk ramme om
Danmarks Marineforenings efterårslandsbestyrelsesmøde.

af Danmarks Marineforenings 75 afdelinger, fik total opbakning
fra hele landsbestyrelsen.

	Landsformand Jens Ole Løje Jensen (im.) og landsnæstformand Søren Konradsen lægger en krans ved Monumentet for Danmarks internationale
indsats siden 1948. Distriktsformand Gert Allan Larsen er flaggast. (Foto: Leif Mortensen og Søren Konradsen)

