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KANGILLINNGUIT-GRØNNEDAL
– EN OPLAGT INVESTERING I GRØNLAND
MINEKOMMANDO DÄNEMARK
SENDEMANDSMØDE I KORSØR

Fregatten NIELS JUEL deltog i første halvdel af marts i øvelsen COLD RESPONSE 2016 i Norge.
I øvelsen deltog 30 skibe, 40 helikoptere, maritime patruljefly og B-52-bombefly. I alt
ca. 15.000 soldater fra 14 lande. NIELS JUEL sejlede under hele øvelsen sammen med
Standing NATO Maritime Group One med spanske, britiske og norske skibe. Her laver
de norske missilbåde STEIL og STORM high speed ved sail past under passagen af styrken.
(Foto: Thomas Dyhr, seniorsergent og leder af kampinformationen på NIELS JUEL)
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KOMMENTAR

Kangillinnguit-Grønnedal
– en oplagt investering i Grønland
Af biolog, cand.scient. Andreas Brogaard Buhl,
tidligere beboer i Grønnedal.
Med aflysningen af den første licitation på nedrivningen af
Grønnedal og udmeldingen fra Forsvarsminister Peter Kristensen
om at Forsvaret håndterer samtlige af forsvarets forureninger samt
understregningen af at Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) fortsat er
interesseret i at få seriøse bud på at overtage stedet, er der kommet
fornyet vind i sejlene til at udvikle den tidligere flådestation til et
økonomisk aktiv for Grønland (Samråd om Grønnedal i Forsvarsudvalget 28. januar 2016.) Arsukfjorden rummer ud over alle de
almindelige grønlandske seværdigheder som smukke fjelde, vand,
sne og isbræ følgende muligheder for aktiviteter og oplevelser:
Krydstogt-turisme: Arsuk Fjorden er normalt isfri året rundt.
Krydstogt turisterne kan besøge både den historiske kryolitmine
i Ivittuut og den nu nedlagte Flådestation samt adskillige nordbo
ruiner i området.
Bjergbestigning og vandreturisme: Et af Grønlands mest
markante bjerge Kugnait bjerget (1418 m) ligger ved indsejlingen
til Arsuk Fjorden. Der allerede en række hytter i området, som
kan benyttes til overnatning.
Mineral-turisme: Mineralet kryolit har en spændende historie
og den geologiske formation i fjeldene omkring Ivittuut-Grønnedal gør at der findes rigtig mange spændende mineraler i området.
Fiske-turisme: Området rummer flere meget gode elve for
fiskeri efter fjeldørred. Der er desuden gode muligheder for at
fange vilde laks, som i Arsuks storhedstid gjorde bygden til Grønlands rigeste i 1970’erne
Jagt turisme: Området omkring Grønnedal rummer en bestand på ca. 900-1000 moskusokser som kan gøres til genstand
for eksklusiv Arktisk trofæjagt, et velafprøvet koncept kendt fra
Afrika. Bestanden kan også indgå i en moskusoksefarm.
Dykker-turisme: I den nærliggende nabofjord Ikafjorden findes nogle helt unikke mineralsøjler som rejser sig lodret 10 og 20
meter op fra havbunden og danner unikke atoll lignende strukturer med et rigt dyreliv.
Skisport: Der er en skilift i området og dette element kan udvikles yderligere efter behov. Der falder meget sne i området og
der er gode ture til Løjtnantens dal og i selve Grønnedalen.
International forskningsstation eller højskole: Det er også
meget muligt, at Flådestationen, hvis hel eller delvis overtagelse
blev gen-annonceret under de nye betingelser på engelsk, samtidig kunne tiltrække flere Europæiske, Nordamerikanske og Asiatiske universiteter i stil med opsætningen af den arktiske forskerpark i Ny Ålesund på Svalbard.
STORT POTENTIALE FOR TURISME
Det forventes at flytrafikken på Grønland vil øges og i særdeleshed at trafikken til det Sydlige Grønland kan intensiveres over
de kommende år via tættere bånd til Island. Med 1.2 millioner
turister på Island burde der være basis for at øge antallet af turister
væsentligt fra de nuværende kun ca. 30-40.000, der finder vej til
Grønland.
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En nøgle til projektets succes vil være den gode opkobling til
Atlantlufthavnen i Narsarsuaq (Qaqortoq som alternativ) og videre til de globale turiststrømme som løber til Island fra Europa
og Nordamerika. Med speedbåd kan man sejle de ca. 140 km til
Arsuk på omkring 6 timer, hvilket er en rimelig transfer tid for
turister andre steder i verden (f.eks. Maldiverne).
Grønnedal har således potentialet til at blive en vigtig facilitet
i et bredere Sydgrønlandsk netværk af oplevelser i stil med det
hub, der allerede er omkring Diskobugten. Projektet har således
potentiale til at bidrage væsentligt til den ønskede fordobling eller
tredobling af antallet af turister i Grønland.
NØDVENDIGE INVESTERINGER
En stor investering i opstartsfasen ligger i at etablere et udviklingsselskab som kan skabe sikkerhed og rammer for udnyttelsen
af området. Denne organisation bør have koncession til turismevirksomhed i området og evne at samle aktørerne. Da mange af de
nævnte oplevelser og aktiviteter kræver viden og evner til vidensformidling for at kunne markedsføres i en global oplevelsesøkonomi vil det være nødvendigt at bygge på en sund kombination
af lokale kompetencer og international erfaring. Det er fortsat relativt let at genetablere overnatningsmuligheder for ca. 200 mennesker, vand og energiforsyning samt affaldshåndtering gennem
de eksisterende anlæg. Ligeledes kan højhastigheds telekommunikation og Internet også fortsat hurtigt genetableres. På længere sigt
vil det ud fra en profilerings- og bæredygtighedsbetragtning være
nødvendig at stedets energiforsyning drives med vandkraft.
TIDSPLAN
For at mindske risici bør projektet udvikles i faser 2016-2023.
Først og fremmest bør der satses på et komplet feasibility studie, der
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afdækker den reelle økonomi i projektet, herunder hvornår det kan
tænkes at kunne bære sig selv økonomisk. Samtidig skal der handles
hurtigt i forhold til at sikre de eksisterende værdier på flådestation i
form af en viceværtsfunktion gerne gennem inddragelse af det lokale
samfund i Arsuk. Dernæst skal der over et par år investeres i en mindre tilpasning af bygningsmassen til de nye funktioner.
ØKONOMI
Det anslås at projektet i første omgang kommer til at koste
omkring 5-10 millioner kroner i en 3 årig opstartsfase efterfulgt
af en garanteret implementeringsfase på op imod 100 millioner
kroner over 5-6 år. Herefter tænkes de kommercielle aktiviteter at
kunne hvile i sig selv, og de offentlige udgifter udlignet via diverse
afledte indtægter fra området (skatter og afgifter mv.)
Investorer kunne blive en række danske og internationale fonde
med en myndighedsopbakning eller et egentligt offentligt-privat
partnerskab (OPP) med bl.a. Sermersooq Kommune, der ligesom Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) ejer en del af bygningsmassen på Grønnedal. Da der ved at genanvende bygningerne
ikke skal afsættes midler til bortskaffelse vil der være en større
besparelse for Forsvaret i at udvikle projektet frem for at skulle
rydde og genetablere området.
RISICI OG FORUDSÆTNINGER
FAt skulle opbygge et funktionsdygtigt og fremtidssikret lokalsamfund kommer ikke af sig selv. Projektet kræver en langsigtet
investor, som har tålmodighed til at ofre mindst 5 år på projektet
og gerne 10 år indtil der er skabt momentum nok til at det nye
lokalsamfund bliver selvbærende økonomisk.
Det vil kræve et omfattende samarbejde at få skabt en økonomisk vækst ud af projektet, selv når man tager i betragtning
at bygningerne eventuelt kan anskaffes for et symbolsk beløb.
Der er allerede kræfter i Grønland som ønsker denne udvikling.
Grønnedal har over 1300 medlemmer med tilknytning til stedet,
som også kan mobiliseres.

	Andreas Brogaard Buhl mener, at Grønnedal i bunden af Arsuk Fjorden i
Sydvestgrønland indeholder uanede muligheder. 			
(Foto: Andreas Brogaard Buhl)

NOTITS:

• Andreas Brogaard Buhl er født i Torshavn i 1964. Søn af orlogs-

kaptajn K.P. Jensen Buhl. Har boet i Grønnedal 1973-1976.
• Student fra Allerød Gymnasium 1982, Marinbiolog Cand.scient.
Københavns Universitet 1990. Ansættelser ved FAO, Danida,
Udenrigsministeriet mv. Direktør for det marine forsknings og
formidlingscenter Fjord- & Bælt i Kertminde 1995-1999. Afdelingsleder på DHI, Forskerparken i Hørsholm 2012-2016.
• Besøgte senest Grønnedal i august 2014 kort inden det blev
endeligt lukket ned.
• Andreas Brogaard Buhl holder foredrag om Grønnedal i det
Grønlandske selskab på GEUS, Øster Voldgade 10 i København
den 14. april 2016.
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”VI ER NOK LIDT NØRDEDE”
På Marinestation Holmen og Rentemestervej finder man stadig en håndfuld dedikerede medarbejdere, der
i bogstavelig forstand kender de danske farvande fra bunden, og de betegner sig selv som ”nørder”. Det er
Søopmålingen, der halvdelen af året finkæmmer farvandene både herhjemme og langs Grønlands kyster.
Af: Helle Kolding, CS Bladet (lettere beskåret, red.)
Søopmålingen består af to dele, nemlig Opmålerne, der har til
huse hos Geodatastyrelsen, og så Søopmålingens tekniske stab,
der bor på Holmen. Her ligger værkstederne, og her ligger nogle
af de skibe, som Søopmålingen bruger, når de med millimeters
nøjagtighed blotlægger de danske havbunde. Når altså ikke lige
de er på togt, enten i de indre danske farvande eller i Nordatlanten. Og det er de det meste af sommerhalvåret. Organisatorisk
hører Søopmålingen under 1. Eskadre i Frederikshavn.
Søopmålingen er en arbejdsplads, der af mange måske betragtes som en lille niche i det danske Forsvar, men som ikke desto
mindre har en meget stor effekt for ikke mindst Søværnet. Søopmålernes mange målinger og data videregives nemlig til vigtig information for alle sejlende enheder og bliver til både papirtrykte
og elektroniske søkort.
SIDDER PÅ RYGRADEN
Søopmåler er ikke noget, man bare er fra starten. Det er en lang
og svær vej gennem en række uddannelser og kurser. Blandt andet
et længere og dyrt uddannelsesforløb i England. Desuden kombineres den faglige og teoretiske viden med den erfaring, man kun
kan opnå ved den praktiske udførsel.
HOLM-klassens A 542 FYRHOLM udgør sammen med A 541 BIRKHOLM
de sejlende enheder i Søopmålingen.
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– Efterhånden lærer vi også at se de data, vi henter gennem
målingerne, via vores erfaring. Så vi kan se, at de prikker eller de
pletter er vrag eller sten eller noget helt tredje. Dét er erfaring.
Det tager tid, men så sidder det også på rygraden, forklarer seniorsergent Flemming Ørts Pedersen.
Flemming Ørts Pedersen kan fortælle længe og levende om selv
de små detaljer. Ingen tvivl om, at han og kollegerne kender de
fleste forlængst sunkne fartøjer på havbunden rundt omkring.
Mange som de slet ikke vil sladre mere om, fordi ivrige dykkere
ikke skal finde dem.
– Vi er nok meget nørdede. Det kan slet ikke være anderledes,
smiler han.
I sommerhalvåret er han og en lille håndfuld kolleger på togt.

BEMANDING:
• GEODATASTYRELSEN: 10 opmålingsofficerer,

2 civile opmålere, 3 opmålingsbefalingsmænd.

• HOLMEN: 1 teknikofficer, 1 teknikbefalingsmand,
1 maskinbefalingsmand, 8 teknikkonstabler,
5 maskinkonstabler, 4 kokke, 6 dæksgaster.

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
I øjeblikket har Søopmålingen de to fartøjer BIRKHOLM og
FYRHOLM til rådighed, når de sejler rundt med deres sonar og
andet elektroniske udstyr og samler data fra havbunden. Også
havbunden flytter sig, så der er behov for opdateret information
hele tiden. Der kan måles både på lavt og dybt vand, og vigtigt
er det at blotlægge sten og skær, der kan påvirke trafikken. Som
da et større skib for nylig fik en dyb revne i bunden under sejlads
nordøst for Læsø. Søopmålingen blev tilkaldt og konstaterede,
at stenene udgjorde en fare for skibsfarten, hvilket afstedkom en
advisering i ’Efterretning for Søfarende’. Især den ene sten, der
viste sig at være en enorm vandreblok.
– Generelt er der jo ikke de store ændringer, men vi finder
indimellem nogle ændringer, og så er det vigtigt at få dem med
på søkortene. I dag kan de jo hele tiden opdateres, fordi de laves
elektronisk, fortæller Flemming Ørts Pedersen.

inspektionsfartøj LAUGE KOCH, der skulle være klar i 2017,
vil blive udrustet med forskningsudstyr til bl.a. Søopmålingen.
Når BIRKHOLM eller FYRHOLM sejler rundt, er der seks
mand om bord. En chef (officer), en næstkommanderende (sergentgruppen) og fire menige fra konstabelgruppen (maskinmand,
tekniker, dæksgast og en kok). I indre danske farvande er tørnen
12 dage ude og ni dage hjemme.
Når man starter som opmålerelev (personel fra sergentgruppen), har man allerede en kystskippereksamen bag sig, og inden
man er anerkendt som fuldt uddannet søopmåler, kan der let gå
fire-fem år, fortæller Flemming Ørts Pedersen.
– Man er faktisk i mesterlære, tilføjer han. Uddannelsen gør
også, at en søopmåler kan få job i det civile liv, blandt andet i
offshoreindustrien. Engelsk og matematik er en stor del af både
uddannelsen og det daglige virke.

EN FAST TØRN
Grønland er en kæmpe udfordring. Her har søopmålingen
blandt andet brugt det civile fartøj ”Jens Sørensen” og inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN som platform. Den grønlandske havbund spiller en stor rolle i verdenspolitikken, ikke mindst
fordi det er vigtigt at bevise, hvor kontinentalsoklens bredde når
til, fordi Danmark gør krav på sin del af Nordpolen. Det nye

KENDER DANMARK FRA BUNDEN
I dag er der knap 40 tilknyttet Søopmålingen. En lille niche i
forsvaret med mange også civile opgaver. Eksempelvis måles storskibsruterne op med cirka fem års mellemrum. Der måles ikke
kun op fra skib, men når det er muligt også fra luften. Det hele
munder ud i vigtige data og opdaterede søkort. En søopmåler
kender Danmark på bunden. Havbunden!

Ny musikdirigent til Søværnets Tamburkorps
Den 1. februar tiltrådte Dennis Aaberg Andersen jobbet som musikdirigent for landets ypperste
militære musikkorps.
Selv om CV’et fortæller, at Dennis
Aaberg Andersen var værnepligtig i Den
Kongelige Livgarde, er han faldet godt
til i Søværnets Tamburkorps.
– Jeg er blevet taget vældig godt imod, og
alle her har været særdeles hjælpsomme og
imødekommende, fortæller han.
– Mine ideer og nye tiltag er så småt ved
at blive sat i værk, så der tegner sig nu en
lidt anderledes hverdag for de ansatte. Dog
har jeg på ingen måder tænkt mig at lave
det hele om. For mig handler det i første
omgang om at lære alle bedre at kende.
Dette både som mennesker og som musikere, og derfor kommer jeg til at skubbe
en smule til deres grænser. Jeg vil forsøge at
højne niveauet i det, der allerede eksisterer
og fungerer, men jeg vil samtidig forsøge at
udforske de muligheder, der ellers er inden
for de rammer, der er os givet. Jeg tror og
håber på, at dette samarbejde vil være til
stor glæde og gavn for alle parter, lyder det
fra Dennis Andersen.
Den 39-årige musikdirigent er opvokset i Vordingborg. Karrieren som trompetist blev derfor startet i det sydsjællandske i Prins Jørgens Garde. Først på

marchtromme, siden horn og sidst trompet, hvilket førte videre til grunduddannelsen MGK (Musikalsk Grundkursus)
i Nykøbing Falster. Det udmundede i
en diplomuddannelse fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i 2005
som orkestermusiker.
Dennis Andersen begyndte i en alder af kun 18 år at dirigere messing- og
marchorkestre, men det var dog først i
løbet af konservatorietiden, at han for
alvor blev grebet af direktionsfaget. Her
modtog han direktionsundervisning ved
docent Frans Rasmussen, hvilket resulterede i en musikpædagogisk eksamen i
2003 med direktion og ensembleledelse
som bifag. Siden har han dirigeret flere
af landets bedste brass bands og regnes
for at være en af landets specialister i
netop denne genre. Dennis har som
freelancetrompetist assisteret i mange af
landets professionelle orkestre og teatre,
men han er bestemt heller ikke fremmed
for militærmusikken, som han siden sin
gardertid har haft en helt særlig forkærlighed for. Han har efter diplomuddannelsen på musikkonservatoriet blandt

andet haft mulighed for at spille med
Prinsens Musikkorps og senest med Den
Kongelige Livgardes Musikkorps.
Dennis Aaberg Andersen tiltrådte 		
den 1. februar 2016 stillingen som 		
musikdirigent for Søværnets Tamburkorps.
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Søværnets Overvågningsenhed holder øje
med havet omkring Danmark
I 2015 så den landbaserede farvandsovervågning - Søværnets Overvågningsenhed (SOE) -dagens lys
som en ny, selvstændig Niveau III-myndighed inden for Forsvaret. SOE har ansvaret for at opstille og
drive døgnbemandede operative enheder, som skal medvirke til at løse nationale overvågningsopgaver. Chefen for SOE, kommandørkaptajn Gustav Lang, er direkte underlagt Chefen for Marinestaben,
kontreadmiral Frank Trojahn.
Kilde: Kommandørkaptajn Gustav Lang.
Foto: Søværnets Overvågningsenhed.
Opgaven med overvågning af de danske farvande har eksisteret i mange år, da Danmark til hver en tid har haft en interesse
i at vide, hvem og hvad der befandt sig i danske farvande, og
gerne også hvad de foretog sig. Om det var under perioden op
til afslutningen af Sundtolden i 1857 eller efter 2. Verdenskrig,
hvor aktiviteterne fra Warszawa-pagten blev overvåget grundigt
for at opdage krænkelser af den danske suverænitet, eller som i
dag at overvåge og rapportere om ikke mindst den kommercielle
skibstrafik, og om hvorvidt regulativer og forordninger bliver
overholdt eller ej.
Selve overvågningen bliver udført fra enhedens 11 tjenestesteder, heraf 6 såkaldte Ansvar 4-enheder. Det omfatter to Maritime
Overvågningscentre (MOC), et i Frederikshavn (MOC-Nord) og
et på Bornholm (MOC-Syd). MOC-Syd er i øvrigt det ældste
landtjenestested i Søværnet.
Det er ved disse to centre, koordineringen og registreringen
sker af de indsamlede informationer, der bliver produceret ved de
to Maritime Udkigsstationer (MUS) ved Føllesbjerg og Hellebæk
samt de fem Kystudkigsstationer (KUS) ved Skagen, Kegnæs,
Røsnæs, Drogden og Hammer Odde. Dertil kommer Vessel Traffic Service Center (VTS) Storebælt og VTS Øresund, der begge
overvåger og vejleder trafikken i områderne omkring de to store
broer.
STRATEGISK PLACERET
Gældende for MUS og KUS er, at de er placeret strategisk i
forhold til indsejling til de danske farvande, så de kan registre alle
fartøjer, der sejler ind og ud af dansk område. SOE-enheder er
med enkelte undtagelser principielt døgnbemandede året rundt,
hvor de overvåger og kommunikerer med kollegerne med elektroniske hjælpemidler. Men ikke mindst den store langtrækkende
kikkert bliver flittigt brugt. Opgaven er især at identificere hvert
enkelt skib på navn, hjemsted, farver, udstyr og gerne optisk, så
registreringerne kan opfattes som sikre.
SPECIALUDDANNET PERSONEL
Hver af de omtalte enheder har egen chef, der varetager ansvaret for den daglige drift og ledelse af de ansatte medarbejdere. Der
er som hovedregel tale om særligt uddannet personel, oftest af
tjenestegrenen kampinformation, der tidligere har gjort sejlende
tjeneste og nu gerne vil have en periode i land. VTS’erne er bemandet med skibsførere med lang søgående erfaring bag sig. Det
er interessant at hæfte sig ved, at denne ret specielle tjeneste af
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	Personellet ved Søværnets Overvågningsenheds stab i Korsør er fv.
premierløjtnant Rasmus Juel Hansen, uddannelsesofficer. Kaptajnløjtnant Hjalmer Traugott-Olsen, operationsofficer. Overassistent Nina Ottesen, Søværnets Administrative Kompetencecenter. Kommandørkaptajn Gustav Lang, chef. Oversergent Ole Thomsen, teknisk rådgiver, og
orlogskaptajn Morten Gjerrild, næstkommanderende.

medarbejderne altid opfattes som spændende med et tæt fællesskab om opgaven og i et godt kollegialt kammeratskab. Der er således mange eksempler på, at medarbejdere i SOE har mange års
tjenesteerfaring, og de er med rette stolte af det ansvar, de løfter.
LEDES FRA FLÅDESTATION KORSØR
Den nye selvstændige myndighed ledes overordnet af kommandørkaptajn Gustav Lang fra kontorer på Flådestation Korsør.
Gustav Langs stab, der består af 5 personer, har tilsyn med den
daglige drift, varetager kontakten til andre myndigheder og enheder i Forsvaret og støtter og vejleder de enkelte enheder for så vidt
angår personelsager, økonomi, administration, teknisk udvikling
og meget andet.
SOE har eget samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg, hvor
CH SOE er formand. Da enhederne jo geografisk er spredt over
hele landet, er der i disse udvalg særligt behov for at mødes og
drøfte de lokale udfordringer og ønsker om SOEs udvikling. Men
der er selvsagt en række emner, der er ret lokalt orienterede. Der
er således stor forskel på at gøre tjeneste ved Hammer Odde, på
et fyr i Øresund eller for eksempel i Frederikshavn.
TJEK PÅ OVER 110.000 SKIBE ÅRLIGT
Omfanget af Søværnets Overvågningsenheds opgave kan
blandt andet beskrives ved, at antallet af skibe over 300 BRT, der
sejler gennem de to danske VTS-områder årligt, er ca. 60.000

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET
(27.000 gennem Storebælt, 33.000 gennem Øresund (2014-tal)).
Det samlede antal gennemsejlinger af danske farvande er årligt
omkring 110.000 skibe. Ud over gennemsejlingerne er der naturligvis også tale om plotning og rapportering af ankerliggere,
skibe der lægtrer eller udfører bunkeroperationer, skibe der ikke
sejler som forud oplyst (gennem deres ”Automated Information
System” (AIS)), og skibe som Søfartsstyrelsen, politiet eller SKAT
måtte have et godt øje til.
SOE-produkter – det identificerede maritime overfladebillede – leveres døgnet rundt til Værnsfælles Forsvarskommandos
(VFK) Operationsstab, til Indsættelsesdivisionens ”Joint Operati-

ons Center (JOC)”. Sagt på en anden måde: hvad der før 1. oktober 2014 var Søværnets Operative Kommandos center i Aarhus,
og som nu organisatorisk ikke er underlagt Søværnet længere,
fungerer stort set som før, men i andre sammenhænge. Derfra
opbygges det totale overblik over, hvad der foregår til søs.
Det er planen, at JOC skal samles med de to andre værns tilsvarende operationsrum i fælles faciliteter i Karup, Viborg Kommune. At SOE er en del af Søværnet og leverer sin færdige ”billedopbygning” til JOC – der som anført nu er organiseret i en
anden stab – forudsætter naturligvis, at alle forstår den fælles opgave uanset tilhørsforhold til Søværnet eller en Værnsfælles stab.

MOC Frederikshavn

MUS Føllebjerg

KUS Hammer Odde

MOC Bornholm
KUS Røsnæs

KUS Drogden
KUS Kegnæs
VTS Femern

MUS Hellebæk
KUS Skagen

KUS: Kystudkigsstationer
MUS: Maritime Udkigsstationer

VTS Storebælt
MOC: Maritime Overvågningscentre
VTS: Vessel Traffic Service Center
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KABYSSEN

Mange af vore læsere og brugere har spurgt, om vi ikke kunne genoplive rubrikken Kabyssen, der i midt nullerne var en fast del af det redaktionelle koncept her i magasinet. I forbindelse med Tommy S. Pedersen´s pensionering fra jobbet som direktør for Tinghallen i Viborg, har vi fået
ham overtalt til at genoptage leveringen af opskrifter basseret på gode danske råvarer. Som udgangspunkt er opskrifterne egnet til servering ved
Marineforeningens sociale og faglige arrangementer rundt i afdelingerne.
Vort forslag til april - maj er:

Braiseret Svinekæber i mørk øl med kartoffelmos
4 personer

10-12 afpudsede svinekæber, ca. 1. kg
15 gram smør
1/8 del selleri
1 gulerod
1 løg
1 tomat eller tomatpasta
2 dl. mørk øl, gerne porter eller anden mørk øl
evt. maizena eller smørbolle til jævning
Kartoffel-sellerimos
750 gram kartofler
¼ selleri, ca. 250 gram
2 dl mælk
50 gram smør
Grønsager
2 gulerødder
2 majroer eller 2 persillerod eller ½ selleri
½ dl olie

Sådan gør du:
Bestil grisekæber hos slagteren, gerne
nogle dage i forvejen.
Kødet
Dup kæbestykkerne tørre med køkkenrulle, krydr kødet med salt og peber,
Brun kødet i passende stykker i 3-4 min.
i en stegegryde, tag kødet op og brun,
selleri, gulerod, og løg i grove tern. Tilsæt tomaten skåret i kvarte, de brunede
kæber og øllet. Skru ned til svag varme
og braiser under låg i ca. 1 ¼ - 1 ½ time,
til kødet er mørt.
Tag kødet op, kog væsken ind til ca. 3 dl.,
si saucen og smag til med salt og peber.
Evt. lidt madkulør.

Kartoffel-sellerimos
Skær kartofler og selleri mindre stykker
og kog dem møre, hæld vandet fra, mos
kartofler og selleri, fx i en purepresser,
varm mælken i en gryde og tilsæt mos og
smør. Smag mosen til med salt og peber,
evt. tilsæt en skvat piskefløde.
Grønsager
Damp gulerødder og majroer/pastinak/
selleri passende stykker møre i lidt vand
med salt, tilsæt de møre men sprøde
grønsager til kæberne i saucen.
Har slagteren ikke grisekæber, så spørg
efter kalvekæber, her skal du påregne
20-30 min. længere braseringstid.
Velbekomme

HANDELS- OG FISKERIFLÅDEN

Ærø Kommune vil udvide Søby Havn
De 6.290 indbyggere i Ærø Kommune vil gerne have flere til at flytte til kommunen. Derfor melder borgmesteren samt turist- og erhvervsdirektøren nu ud, at planen om udflytning af statslige arbejdspladser
bør parres med statslig opbakning til lokalt forankrede initiativer, som har vækstskabelse for øje.
På Ærø er der fremskredne planer om
at udvide Søby Havn, så større skibe
kan anløbe havnen. Udvidelsen vil sikre
nuværende arbejdspladser og skabe nye
fremtidige arbejdspladser. Men det kræver en samlet investering på 221 mio. kr.
– I dag kan havnen kun modtage godt
40% af de skibe, der sejler i området.
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Det har negativ indflydelse på godstransporten til Ærø, men er i høj grad
også hæmsko for de private produktionsvirksomheder, der lever af at bygge,
reparere og servicere skibene. Med økonomisk støtte fra staten til at udvide
Søby Havn vil vi selv kunne etablere
varige arbejdspladser og dermed sikre
bosættelse og vækst for fremtiden, siger

borgmester Jørgen Otto Jørgensen i en
pressemeddelelse.
Beregninger viser, at en udvidelse af
Søby Havn vil resultere i omkring 200
nye arbejdspladser på Ærø.
Den samlede investering på 221 mio.
kr. kræver i lighed med andre store infra-

HANDELS- OG FISKERIFLÅDEN

	Søby Havn på Ærø anno 2016.
Går det som planlagt, vil havnen i
de kommende år blive udvidet
og forbedret for ca. 221 mio. kr.

strukturprojekter en økonomisk håndsrækning fra staten.
Det politiske fokus på at sikre
arbejdspladser i landdistrikterne og på de danske småøer
glæder Ærø Kommunes Turist- og erhvervsdirektør Carl
Jørgen Heide.
Der er blevet udflyttet
mange statslige arbejdspladser. Nu må tiden være
kommet til at få skabt nogle
private arbejdspladser i landdistrikterne og på vores øer.
Vores projekt om at udvide
Søby Havn vil styrke alle
kommunens maritime virksomheder. Virksomheder på
Ærø servicerer hele verden
med maritime nicheydelser,
så udvidelsen vil ikke alene
gavne Ærø, men hele det maritime Danmark, lyder det fra
Carl Jørgen Heide.

AHEAD AND PREPARED
Threats of today are different and
continuously changing. Military activities,
piracy, terror and even climate and
environmental issues are all within the
scope of your naval forces’ responsibilities.
The means of victory are situational
awareness, decision superiority and
precision engagement, backed up by
support solutions, training and
communications.
With Saab as your partner you’ll get
seamless integration of it all making
you prepared to meet any challenge on,
below or above the surface.

Saab is a long-term partner to the Royal
Danish Navy and established in Denmark
since decades.
We help you to look beyond the horizon
– to anticipate tomorrow.

www.saabgroup.com

READ MORE ABOUT
SAABS NAVAL OFFER:

www.saabgroup.com/en/Naval
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LANDSLEDELSEN
Danmarks Marineforening
Landsbestyrelsen

JUBILARSTÆVNE
2016
til minde om indkaldelsen
til Søværnet

afholdes på Holmen
søndag den 28. august kl. 10 - 16.
Årets stævne er for indkaldelsesårgange
med endetal 1 & 6 (25-, 40-, 50-, 60-, 65-,
70-, 75-, 80-års jubilarer).
Deltagelse er ikke betinget af
medlemskab af Marineforeningen.
Ikke-jubilarer blandt Marineforeningens
medlemmer kan også tilmelde sig,
jubilarer har dog fortrinsret.
Tilmeldinger ud over 200 sættes på
venteliste.
DELTAGERPRIS:
medlemmer.................................kr. 250,Ikke-medlemmer.......................kr. 300,STÆVNEPROGRAM:
10.00-10.15: Ankomst & samling
v. Nyholmsvagten.
11.00:
Officielt arrangement.
Evt. besøg på Peder Skram.
13.00:
Skafning i Officersskolen.
16.00:
Jubilarstævnet slutter.
SKRIFTLIG TILMELDING & BETALING,
som skal være landskontoret i hænde senest

fredag den 1. juli 2016, sendes til:
Marineforeningen,
Trondhjemsgade 5, kld., 2100 Kbh. Ø.
Betaling kan ske på Giro 2 00 16 08,
kort art 01, eller bankkonto 1551 000 200
1608, mærkes ”Jubilarstævne”.
Uanset betalingsmåde skal begge
dele være ledsaget af tydelig & korrekt
angivelse af navn, adresse, telefon &
årgang, samt primært tjenestested.
Medlemmer påfører afdelingsnavn
& medlemshovednummer.
Deltagermateriel fremsendes primo
august.
BEMÆRK! Billetter kan ikke købes
ved personlig henvendelse på
Marineforeningens landskontor.
Ret til ændringer forbeholdes.

VEL MØDT !

GERT A. LARSEN
Marineforeningens Jubilarudvalg

10 | for SØVÆRN og SØFART

Der indkaldes herved til ordinært sendemandsmøde i henhold til vedtægternes §16

lørdag den 23. april 2016 kl. 11.00
i Containerhallen, Flådestation Korsør, Sylowsvej 8, 4220 Korsør
med dagsorden i henhold til vedtægternes §18:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden (Bilag A)
3. Landsbestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og decharge
5. Landsbestyrelsens forslag:
a. Evt. kontingentstigning på kr. 10,- (Bilag B)
b. Distriktssammenlægninger (Bilag C)
c. Ændring af vedtægternes § 2 og 5 (Bilag D)
6. Indkomne forslag:
a. Forslag til vedtægtsændringer v/ Per D. Hansen, Tønder, m.fl. (Bilag E)
b. Forslag til vedtægtsændringer v/ Distrikt IV (Bilag F)
c. Bekræftelse af mødested for 2017: Aalborg MF
d. Mødested for 2018: invitation fra Køge MF
7. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud
for det kommende kalenderår:
a. Kontingent: Landsbestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 140,-, jvf. dagsordenens
pkt. 5.a.
b. Indskud: Landsbestyrelsen foreslår uændret indskud, kr. 75,8. Valg til Landsbestyrelse, herunder meddelelse om distriktsvalgte
landsbestyrelsesmedlemmer:
a. Valg af landskasserer: Landsbestyrelsen indstiller til genvalg af
Flemming Heden Knudsen, Odense
b. Meddelelse om valg af distriktsformænd i distrikterne III og XII
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
a. Valg af revisorer: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Kaysen, Svendborg, og
genvalg af Torben Tranberg Jensen, Svendborg
b. Valg af revisorsuppleant: Landsbestyrelsen foreslår genvalg af Ida Nørgaard, Odense
10. Eventuelt
a. Drøftelse af principielle spørgsmål af almen interesse fra afdelingerne
b. Øvrigt eventuelt
København, den 15. marts 2016
JENS OLE LØJE JENSEN
landsformand

FOREDRAG I MARINESTUERNE

Billede fortælling gennem Power Point
med egen projektor om:
• Tordenskjold
• Danmarks største skibsforlis (udvandrerskibet Norge)
• Nordsøfiskeri eller Sejlads med DFDS og ØK

Henv. 86 37 01 39

LANDSLEDELSEN

Gentofte Marineforening lukker
- Struer kommer igen på banen
De 76 lokalafdelinger i Danmarks Marineforening blev den 2. marts 2016 reduceret til 75. Til gengæld
arbejdes der målrettet på at genåbne Struer Marineforening, så afdelingsantallet holder sig på 76.
Ved generalforsamlingen i Gentofte
Marineforening besluttede de 10 fremmødte medlemmer, at tiden nu var
inde til at lukke afdelingen ned og lade
de medlemmer, der ønsker det, overgå
til andre afdelinger i området. Årsagen
er det lille medlemstal parret med en
relativ høj gennemsnitsalder.
Til gengæld arbejdes der hårdt på at
få genetableret Struer Marineforening,
der sygnede hen og blev lukket medio

1980’erne. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Therkel Ladegaard fra
HVF 122 Thyborøn som tovholder.
Herudover er afdelingsformand Thomas Gundersborg, Lemvig Marineforening, distriktsformand Per Toftum
Larsen, distrikt Nordvestjylland, samt
nærværende tidsskrifts redaktør Leif
Mortensen med i gruppen.
Hvervegrundlaget er søfarende fra
Struer Kommune samt seniormed-

lemmer med flere fra HVF Thyborøn
MHV 902 MANØ, der er fast stationeret i Struer Havn. Hertil kommer
de medlemmer fra Lemvig Marineforening, der bor tær på Struer, og som
ønsker af bliver overflyttet til den nye
afdeling.
Målet er at oprette afdelingen ved
et interessemøde med efterfølgende
stiftende generalforsamling onsdag
den 27. april 2016.

Marineforeningen deltager i
indvielsen af Mindeparken i Thyborøn
1. juni markeres 100-årsdagen for Jyllandsslaget i 1916 med indvielse af Mindepark i Thyborøn.
Danmarks Marineforenings 76 afdelinger er inviteret med til at deltage i
det stort tilrettelagte arrangement, der
i dagene tirsdag den 31. maj og onsdag
den 1. juni 2016 pågår i Thyborøn. Bestyrelsen i Thyborøn Marineforening
stiller den 1. juni marinestuen og hele
Thyborøn Fritidscenter til rådighed for
kollegaerne fra det ganske land.
– Vi har aftalt med centerledelsen, at
vi må bruge alle centerets faciliteter, så
de kollegaer, der kommer langvejs fra,
kan klæde om og blive shinet op inden
indvielsesseancen starter, siger afdelingsformand Bent Thomsen.

– Vi vil også sørge for, at der er mad
og forfriskninger til alle, uanset hvor
mange der kommer.
Det med maden kræver en forhåndstilmelding. Derfor har redaktionen sagt
ja til at være tovholder og tilmeldingscenter, så der af hensyn til såvel Thyborøn Marineforening samt arrangørerne
i Lemvig Kommune kan skabes et overblik over, hvor mange mand med hvor
mange flag der deltager fra Danmarks
Marineforening.
Onsdag den 1. juni 2016 indvies Mindeparken
for Jyllandsslaget i 1916.

DATA:
• Dato: Onsdag den 1. juni 2016
• Mødetid: kl. 11.30
• Mødested: Marinestuen i Thyborøn

Fritidscenter, Kirkegårdsvej 15,
Thyborøn
Mødetid, indvielsen: kl. 13.30 ved Sea
War Museum Jutland. Thyborøn
Marineforening arrangerer fællestransport fra marinestuen til museet.

• Kl. 14.00: Officiel indvielse af

Mindeparken for Jyllandsslaget.

• Tilmelding fra de enkelte 		

lokalafdelinger med flag og antal
medlemmer til:
Marineforeningen Tidsskriftet Under
Dannebrog
Mail: lm@mkmedier.dk,
Telefon 2192 3055
Senest onsdag den 25. maj 2016
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BØGER OG PUBLIKATIONER

Søværnet under den kolde krig
- Politik, strategi og taktik

En fortid som sergent i Søværnet er ikke den dårligste ballast, når man
senere som særdeles veluddannet professor beslutter sig for at give en
retvisende fortælling om Søværnet under den kolde krig. Det har den
nu selvstændige konsulent og forfatter Peter Bogason gjort over godt
300 velskrevne sider i bogen Søværnet under den kolde krig – Politik,
strategi og taktik.
Forfatteren skriver i sit forord, at han hverken er historiker eller officer.
– Jeg er politolog, men har dog bifag i historie. Jeg har desuden små
fire års tjeneste i Søværnet bag mig, blandet andet som artillerisergent
på mindre enheder, og det giver en grundlæggende forståelse for det liv i
Søværnet, som gjorde kasketemblemet irgrønt i stedet for gyldent.
Læserne vil efter endt læsning være godt rustet til at deltage i diskussioner mand og mand imellem om Søværnets position og indsats i
koldkrigsperioden.

- POLITIK, STRATEGI OG TAKTIK

Udgivet af Snorres Forlag.
Forfatter: Peter Bogason.
Hardcoverbog. 316 sider med foto og illustrationer.
Kan købes på sitet: koldkrigeren.dk
Pris: kr. 299,00 inklusive forsendelse.

i og taktik

SØVÆRNET UNDER DEN KOLDE KRIG

Søværnet unde
r den kolde krig
– Politik, strateg

Hvordan foregik Søvæ
rnets genoprustning
fra 1945 til afslutning
Hvad var behovene
en af den kolde krig
for Danmarks forsv
i 1989?
ar ifølge NATO, og
regningen? Hvor skull
ville de danske polit
e minefelterne place
ikere betale
res? Hvor og hvor
Hvorfor fik vi ikke
når skulle torpedobå
flere fregatter? Hvad
dene sættes ind?
var
ubådenes roller? Hvad
Det er en komplice
ret historie: om den
var operation HUR
RICANE?
teknologiske udvikling
førelse, om politisk
fra radar til elektronis
uvilje til at følge de
k krigs
militære ønsker, om
og om hvordan Søvæ
samarbejdet med Vest
rnet måtte tilpasse
tyskland,
sig og få det bedst
Bogen fortæller histo
mulige ud af knap
rien ud fra hidtil hem
pe ressourcer.
melige dokumenter,
fra deltagerne i den
krydret med „gode
kolde krig, både fra
historier“
NATO og Warszaw
apagten.

Peter Bogason

Søværnet unde
r
den kolde krig

– Politik, strategi

og taktik

Snorres Forlag

ISBN: 978-87-995113-4-1

EFTERLYSNING
Søværnets jubilarstævne på Nyholm den 28. august 2016

Per Andersen fra Viborg vil gerne møde så mange kammerater fra 40 års jubilæumsårgang 1976.
Per, der var værnepligtig tømrer på Grønnedal i 1976, har i forvejen kontakt til flere fra årgangen.
Yderligere oplysninger: Mail: per@pa-huse.dk | Telefon: 20453845

PERSONALIA
Kommandørkaptajn af Reserven, direktør i Mercuri Urval Steen Gravers Nielsen
er pr. 5. januar 2016 udnævnt som chefrådgiver for chef Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn.
Kommandørkaptajn Henrik Holck Rasmussen tiltrådte den 15. januar 2016 stillingen som Chef for Marinehjemmeværnet.
Fra samme dato at regne, er Henrik Holck
Rasmussen udnævnt til kommandør.
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Dirigent Dennis Aaberg Andersen tiltrådte den 1. februar 2016 stillingen som
musikdirigent i Søværnets Tamburkorps.
Oberst Flyvevåbnet Kim Jesper Jørgensen tiltrådte den 15. februar 2016
stillingen som chef for Arktisk Kommando i Nuuk under Værnsfælles Kommando. Fra samme dag at regne er han
udnævnt til generalmajor i Flyvevåbnet.

Tidligere borgmester i Ebeltoft Kommune og tidligere afdelingsformand i
Ebeltoft Marineforening Jørgen Brøgger
blev den 10. februar 2016 udnævnt til
æresmedlem af fregatten JYLLAND.
Seniorsergent (Søværnet) Jimmy Sørensen Vestergaard og korporal (Søværnet)
Flemming Odgaard blev den 16. februar
2016 tildelt Hæderstegnet for god tjeneste
ved Søetaten.

Danmarks Marineforenings største
lokalafdeling runder 100 år
De lokalemæssige rammer havde svært ved at følge med, da omkring 200 mødte frem for at ønske Korsør Marineforening
tillykke med 100-årsdagen.
Adelsmanden og flådeadmiralen Herluf
Trolle blev født den 14. januar. Årstallet
er historikerne ikke helt på det rene med,
men valget er faldet på år 1516. Passer
det, blev Korsør Marineforening oprettet
på admiralens 400-års fødselsdag i 1916.
De 77, der var til stede dengang, valgte
konsul Th. Rasmusen som afdelingens
første formand.
Over de 100 år har afdelingen haft 19
formænd til at dække 20 valgperioder.
Dette fordi den siddende formand siden
2014, Lindy Olsen, også havde posten i
perioden 2000 til 2007.
I jubilæumsåret 2016 er afdelingen med
410 medlemmer den ubetinget største lokalafdeling blandt Danmarks Marineforenings 76 afdelinger.
OP- OG NEDTURE
I sin velkomsttale kom Lindy Olsen godt
omkring afdelingens 100-årige historie.
– Værst så det ud i starten af tresserne,
hvor afdelingen var nede på et meget lille
antal medlemmer. Der kunne ikke fremlægges et regnskab ved generalforsamlingen i 1960, og man besluttede at lade foreningen hvile til bedre tider, ja, foreningen
lå faktisk i mølpose til 1966, hvor nogle
gamle gaster fik gang i foreningen igen,
lød det fra Lindy Olsen.
De efterfølgende 50 år har Korsør Marineforening udviklet sig til en stærk og levedygtig afdeling. Derfor kunne afdelingsformanden også slutte sin tale med at fastslå,
at Korsør Marineforening også fremover vil
være en del af det maritime liv og den maritime kultur i Korsør.
GODT SAMARBEJDE
Chef OPLOG Korsør kommandør Per
Hesselberg overrakte på vegne af Flådestation Korsør, OPLOG Korsør, 2. Eskadre,
Søværnets Taktiske Stab samt Søværnets
Overvågningsenhed et gavekort som det
fysiske bevis på, at Søværnet om kort tid
vil opsætte gaven til Korsør Marineforening, der efter afdelingens ønske bliver
en ny overligger til Klokkespillet.
– 100 år for en forening, som støtter op
om Søværnet og søfarten, er ualmindelig
flot og viser den opbakning, der er her i
det vestsjællandske, sagde Per Hesselberg.

– Det vil vi rigtig gerne markere fra Søværnet side. Derfor har vi spurgt Korsør
Marineforeningen om, hvad de ønsker
sig. Ønsket var den nye overligger, som vi
er i gang med at få fremstillet, og som vi
naturligvis hjælper med at få placeret, når
den er færdig, sagde Per Hesselberg, inden
han overrakte gavebeviset til Lindy Olsen.
Ud over chef OPLOG var cheferne fra
de øvrige myndigheder, der var med som
afsender på gavekortet, også fysisk tilstede
under receptionen.
KORSØR BY OG KORSØR
MARINEFORENING
– Korsør Marineforening er i virkeligheden udsprunget af den markante sømilitære rolle, som Korsør by og omegn har
spillet gennem århundreder. Således indledte Danmarks Marineforenings landsnæstformand Søren Konradsen sin tale
til den jubilerende afdeling. – Vi behøver
blot at erindre os kanonbådskrigen 18071814, der fulgte efter flådens ran. I disse år
udgik der fra Korsør adskillige ro-kanonbådstogter for at bekæmpe englændernes
orlogs- og handelsskibe i Storebælt.

	Afdelingsformand Lindy Olsen byder
velkommen til Korsør Marineforenings
100-års jubilæumsreception den 14. januar.

	Korsør Marineforening har til huse i fæstning Korsørs Vognporten, der tidligere har huset
Overfartsmuseet.
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Efterfølgende causerede Søren Konradsen om byens, Flådestationens, Danmarks
Marineforenings og Korsør Marineforenings fortræffelige samarbejde frem til
jubilæumsåret 2016.
– I 2004 bidrog jeres afdeling særdeles
aktivt ved afholdelsen af det meget vellykkede ”13. Nordiske Orlogsstævne”, lød
det fra landsnæstformanden, inden han på

vegne af Danmarks Marineforening overrakte organisationens gave, en smuk og
omfangsrig fregatlampe til afdelingsformand Lindy Olsen.
KOMMUNAL SAMARBEJDE
Havnechef, tidligere borgmester i den
nu nedlagte Korsør Kommune, Flemming Erichsen, gav på vegne af den nu-

Søværnets Tamburkorps spiller op, selv om termometeret stod tæt på nul grader.
(Foto: Peter Nommesen)

værende borgmester i Slagelse Kommune
Stén Knuth, et kort, men skarpt resume
af samarbejdet de senere år mellem kommune og marineforening. Her havde han
særligt fokus på samarbejdet i forbindelse
med afdelingens etablering i 1998 i det
nuværende marinehus, der er indrettet i
Vognporten, det tidligere Overfartsmuseum, på fæstningen i Korsør.
Under den efterfølgende frokost var
der underholdning ved Søværnets Tamburkorps.

Vognporten er opført i 1826. Da Korsør
Marineforening overtog lejemålet i 1998,
udførte medlemmerne et omfangsrigt 		
arbejde for at gøre huset anvendeligt.

DEBAT
Fra kommandør, tidligere midlertidig kontreadmiral Axel Fiedler har vi modtaget nedenstående indlæg, der går i rette med beskrivelsen i
filmen ”Under sandet” af forholdene omkring minerydningen efter 2. Verdenskrig. Axel Fiedler er tidligere chef for 1. og 2. Eskadre, Grønlands Kommando, Flådestation Frederikshavn og Kattegats Marinedistrikt. Medlem af Frederikshavn Marineforening.

MINEKOMMANDO
Dänemark
Den opreklamerede film ”Under sandet” fra efteråret 2015
skildrer, hvordan unge tyske soldater som krigsfanger under
ledelse af en dansk sergent tvinges til at rydde minefelter i klitterne på Jyllands vestkyst. De unge soldater, der har visse lighedspunkter med Hitlers drengesoldater, som blev sat i kamp
i det sidste forsvar af Berlin, er ifølge filmen blevet tvunget
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DEBAT
tilbage til Danmark for at løse den livsfarlige opgave. Den
danske sergent, der fører kommando, er personificeringen af
besættelsestidens had til tyskerne og fremstår i begyndelsen
af filmen som et sadistisk SS-uhyre, hvis mage fandtes blandt
vagterne i nazismens udryddelseslejre. Filmens budskab er at
udstille dansk umenneskelighed og ubarmhjertighed i lyset af
hævntørst og manglende moral.
Filmkritikerne har alle forstået at bringe filmens budskab
til torvs og mener, at den bør indgå i gymnasiets historiske
pensum som et eksempel på, hvor skandaløst danskerne efter
krigen opførte sig over for de besejrede. Historikere har taget
afstand til filmen og betegnet den som ikke historisk korrekt
og ikke i overensstemmelse med virkeligheden.
Hvad var virkeligheden, og hvad var det historisk korrekte
om rydningen af de tyske miner ”under sandet” da?
Fra de allieredes hovedkvarter, SHAEF Mission in Denmark i ”Dagmarhus” i København, blev der den 18. juni 1945
udsendt en ”Orientering vedrørende MINEKOMMANDO
Dänemark, der i detaljer beretter om organisationen og om
udførelsen af rydningen af landminer i Danmark, herunder
langs med Vestkysten, hvor filmen foregår.
MINEKOMMANDO Dänemark blev oprettet på ordre af
generalmajor R.H. Dewing i tilknytning til general Lindemanns betingelsesløse kapitulation og de tyske tropper i Danmarks overgivelse til de allierede styrker. Dewing ankom til
København den 5. maj 1945 som chef for de engelske styrker
i Danmark. General Lindemann, der var øverstbefalende for
de tyske besættelsesstyrker, bekræfter i et telegram den 10.
maj 1945 oprettelsen af den tyske minørkommando og udnævner Hauptmann (kaptajn i hæren, red.) Geuer, der var
chef for Pionerskolen i Horsens, til chef for kommandoet.
Kommandoet blev bemandet med alle tyske pionertropper,
der var efterladt i Danmark, og bemandingen kunne efter
behov forøges ved indkaldelse af yderligere pionerafdelinger
fra Nordtyskland. Pionerer, ingeniørsoldater, er specialister i
at finde og uskadeliggøre landminer. Alt efter minefelternes
størrelse kunne mandskabsstyrken være fra kompagnistørrelse
på 150 mand og til små enheder på 3-4 mand. Men alle skulle
være under direkte kommando af en tysk officer eller underofficer, der med tilladelse fra de allieredes hovedkvarter havde
ret til at bære pistol.
Orienteringen beretter, at fordi minerydningen i Danmark
indtog en privilegeret plads, så skulle personer, der tilhørte
Minørkommandoet, bistås på enhver tænkelig måde, så arbejdet kunne afsluttes hurtigst muligt. Enhederne var udstyret
med passersedler og måtte ikke forsinkes eller standses under
transport, og pionersoldaterne nød særlige rettigheder med tildeling af klæder, udrustning m.m. fra de tyske lagre, der var
under engelsk eller dansk kontrol. Minørkommandoets køretøjer måtte ikke konfiskeres og skulle forsynes med nødvendig
benzin og olie.
Udførelsen af arbejdet var helt overladt til tyskerne selv, og
de måtte anvende, hvilke metoder de ønskede til at tage mi-

nerne op, blot de overholdt alle sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af andres liv og ejendom. Ved hvert minefelt, der
var under rydning, skulle der være en dansk soldat til stede
som kontrollant for, at regler og forskrifter blev overholdt.
Tilbageværende tyske soldater i Danmark havde udgangsforbud mellem klokken 1800 og 0700, men mandskabet fra
minørkommandoet skulle først være inde klokken 2000.
Orienteringen slutter af med en anmodning til alle britiske
og danske styrker om ikke at fraternisere med mandskabet i
Minekommando Dänemark, men at bistå dem på enhver mulig måde i opnåelsen af det resultat, for hvilket kommandoet
er dannet - nemlig at afslutte minerydningen i Danmark på
den kortest mulige tid.
HIMMELFARTSKOMMANDOEN
I praksis viste det sig, at soldaterne i det tyske minørkommando, der havde krigs- og kamperfaring fra krigsfronterne,
var meget hårdhudede over for det farlige arbejde med at finde landminerne og tog meget nonchalant på arbejdet, så de
spøgefuldt kaldte sig Himmelfartskommandoen.
Det var de danske kontrollanter mere end de tyske minører,
der havde ansvaret for, at minefelterne blev erklæret for mineryddede, for realiteten var, at tyskerne i virkeligheden ikke
følte noget stort ansvar, og deres arbejde var efter tilbagemeldingerne præget af sløseri og ligegyldighed i arbejdet. Det
blev derfor fra det allierede hovedkvarter beordret, at når en
gruppe havde afleveret et renset felt, så skulle gruppen marchere nogle gange hen over stedet. Virkningen var en større
effektivitet fra de tyske minørers side.
Fra min ungdom i Hals, hvor der var et stort tysk bunkersanlæg ude på ”hjørnet af land” med minefelter omkring, husker
jeg, at pastor Ejnar Nielsen, der var lokal leder af modstandsbevægelsen, fortalte, at han arm i arm med de tyske soldater
i række gik hen over minefelterne, efterhånden som tyskerne
havde erklæret dem for rensede. Arbejdet med at finde og uskadeliggøre miner var ekstremt farligt, og det kunne ikke undgås,
at der skete ulykker med omkomne og kvæstede tyske minører
til følge, og blandt andet var der under en af Nymindegablejrens
blokke indrettet en ligkælder, hvor resterne af de omkomne minører blev anbragt, indtil begravelsen kunne finde sted.
Indkvartering, forplejning og lægehjælp til de tyske minører
var overladt til de lokale afdelinger af modstandsbevægelsen,
der også havde opsynet med mandskabet uden for arbejdspladsen. Under rydningen af minefelterne var de under opsyn
af en soldat fra de danske styrker, Dan-Force, der var privat
indkvarteret på egnen.
HISTORIEFORFALSKNING
Oplysningerne i SHAEF-hovedkvarterets orientering om de
tyske minørers arbejde i de vestjyske klitter i året efter besættelsens ophør har ikke mange fællestræk med den historie, som
fortælles i filmen. Resultatet er en film med smukke billeder
af Vestkystens flotte natur, men værdi som en øjenåbner om
dårlig dansk moral over for tyske krigsfanger efter besættelsen
ejer filmen ikke skyggen af. Den er nemlig historieforfalskning!
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GF

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer. Det betyder,
at vi kan give dig forsikring for alle pengene.
Du får overskuddet tilbage*, uanset hvilken forsikring du har. Princippet er:
Jo færre skader, jo større overskud. Du får også del i overskuddet, selvom
du har haft en skade i årets løb.
GF har nogle af Danmarks mest tilfredse kunder. Uafhængige undersøgelser
bekræfter, at GF’s kundetilfredshed er helt i top.

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

GF er tæt på dig
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter
den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk tilknyttet
en forsikringsklub, hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet
Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-officerer.dk

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

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

MINEKOMMANDO Dänemark var en tysk organisation
ledet og ført af tyske officerer og befalingsmænd og en organisation, der havde engelske og danske militære myndigheders
samt modstandsbevægelsens positive bevågenhed.
SØVÆRNET UDFØRER RYDNINGSARBEJDE
Foruden titusinder af landminer og anti-invasionsminer
på strandene og i klitterne på Vestkysten udlagde tyskerne et
tusinde forstrandsminer i havstokken. Disse samt søminerne
af både tysk og engelsk oprindelse blev det efter krigen pålagt Søværnet at rydde. En minerydning, der blev udført af

Marinens professionelle minører og danske værnepligtige, og
som er dokumenteret i en otte minutters kortfilm fra 1946,
som kan ses ved at google ”Forsvarets TV” og søge på filmen
”Miner langs kysten”.
Apropos filmen ”Under sandet” er vel egentlig kun at konstatere det nøgterne faktum, at det vel ikke var mere end ret og
rimeligt, at det blev tyskerne, der selv måtte fjerne deres landminer, sådan som det også var pålagt dem alle de andre steder
i Europa, hvor de havde begået deres uhyrligheder og krigsforanstaltninger. Ellers skulle opgaven have været løst af forsvarets
professionelle minører og danske værnepligtige soldater.

Sendemandsmøde 2016
Korsør Marineforening er i bededagsferien igen vært ved det sociale program i forbindelse
med Danmarks Marineforenings årlige sendemandsmøde.
I Danmarks Marineforenings stiftelsesår 1913 var der to. I årene
1940, 1941 og 1945 var der ingen. Men ellers kalder Marineforeningen hvert år til sendemandsmøde, der er organisationens øverste
beslutningsmyndighed. Her i 2016 er det så møde nr. 104 i rækken
og for tredje gang med Korsør Marineforening som vært og Korsør
som værtsby. I 1982 fandt sendemandsmødet sted den 16. maj på
Klarskovgård. I 1999 den 8. maj i Magasinbygningen på Fæstningen. I år afholdes mødet i Containerhallen på Flådestation Korsør.
Bestyrelsen og medlemmerne i Korsør Marineforening har,
som det fremgår af indlægget fra afdelingsformand Lindy Olsen,
lagt sig i selen, for at de sociale tiltag, der omkranser sendemandsmødet, bliver afviklet til de mange tilrejsende sendemænds og
ledsageres tilfredshed.

Velkommen til Korsør
Af afdelingsformand Korsør Marineforening Lindy Olsen
Hermed vil jeg gerne på
Korsør Marineforenings vegne
byde landsbestyrelsen og sendemænd hjertelig velkommen
til sendemandsmøde i Korsør
den 22.-24. april 2016.
Det er tredje gang, vi afholder sendemandsmøde her
i Korsør. Sidst var i 1999.
Vi i Korsør Marineforening glæder os til at modtage jer, og vi vil gøre vort til,

at jeres ophold bliver festligt
og rigt på oplevelser her i det
vestsjællandske.
Korsør
Marineforening
kan i år fejre sit 100-års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 14. januar 1916 som
afdeling nummer 13, og der
var en medlemsliste med 77
medlemmer. Der har været
op- og nedture hen ad vejen.
I 1960 var foreningen nede

Dameturen er eksempelvis tilrettelagt og bliver på dagen koordineret af Linda Olsen og Lise-Lotte Olsen, der begge er aktive
medlemmer i den ad hoc-støttegruppe, der træder til, når bestyrelsen kommer til kort og har brug for hjælp ved større arrangementer, hvor forplejningen er en vigtig del af eventen.
TRE LOKALAFDELINGER I SLAGELSE KOMMUNE
Det gode samarbejde mellem Slagelse Kommune og kommunens tre marineforeningsafdelinger bliver bekræftet ved sendemandsmødet. Således har Korsør Marineforening arrangeret et
velkomstbesøg på rådhuset i Slagelse, hvor borgmester Stén Knuth
tager imod landsbestyrelsen og inviterede gæster. Borgmesteren
deltager også i flere af de sociale arrangementer, der afvikles hen
over de tre dage i bededagsferien.

Slagelse Kommunes borgmester Stén Knuth glæder sig til at byde
sendemændene og andre delegerede hjerteligt velkommen til den
historiske købstad Korsør. 					
- Jeg glæder mig til at få fornøjelsen af at byde alle indbudte
hjerteligt velkommen. Marineforeningen er stærkt rodfæstet i vores
kommune gennem mange år med sine tre afdelinger i Skælskør,
Slagelse og Korsør, og derfor er det en fornøjelse, at Korsør i år er
værtsby for Marineforeningens sendemandsmøde.

på et medlemstal på kun 40,
men i 1966 kom der gang i
foreningen igen, og siden er
det gået fremad. Vi er i dag
landets største afdeling med
over 400 medlemmer. Vi har
til huse i en dejlig gammel
bygning på fæstningen i Korsør, som er til stor glæde for
medlemmerne og de mange
gæster, der aflægger os besøg
her i Korsør Marineforening.
Marinestuen vil være åben

alle dage under arrangementet.
Vi står naturligvis til rådighed for vore gæster, så skulle
der være spørgsmål i forbindelse med sendemandsmødet, så kontakt os, og vi vil
prøve at hjælpe.
Programmet for sendemandsmødet samt tilmeldinger, kort og hoteloversigt
er alt sammen lagt ud på
www.korsoermarineforening.dk/
sendemandsmode.

KORSØR MARINEFORENINGS 		
AKTIVITETSPROGRAM
Fredag den 22. april

kl. 10.00 til 18.00: Marinestuen er åben
kl. 14.00:		
Landsbestyrelsen m.fl. samt ledsa-		
		
gere modtages på Rådhuset.
kl. 18.00 til 23.00: Kammeratskabsaften i 			
		Magasinbygningen.

Lørdag den 23. april

kl. 08.00 til 17.00: Marinestuen er åben. Mulighed 		
		for morgenskafning.
kl. 09.45:		
Opstilling ved marinestuen.
kl. 10.00:		
March fra marinestuen.
kl. 10.30:		
Dameturen starter fra Marinestuen.
kl. 11.30 til 16.00: Sendemandsmøde i Containerhallen
		
på Flådestation Korsør.
kl. ca. 16.00:
Dameturen afsluttes.
kl. 17.30 til 00.00: Gallamiddag på COMWELL i Korsør.

Søndag den 24. april

kl. 08.00 til 14.00: Marinestuen er åben. 			
		
Mulighed for morgenskafning.
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Slagelse Kommune har tre markante pejlemærker. Garderhusarregimentet,
Vikingeborgen Trelleborg og Storebælt.

DET SKER
Fredag den 22. til søndag
den 24. april 2016:

Korsør Marineforening arrangerer
en række sociale event i forbindelse
med årets Sendemandmøde i Korsør.

Tirsdag den 31. maj og
onsdag den 1. juni 2016:

Lørdag den 23. april 2016:

100 året for Jyllandsslaget markeres i Thyborøn. Samtidig indvies
Mindeparken for slaget, der fandt
sted ret ud for den jyske vestkyst.

Torsdag den 28. april 2016:

Hendes Majestæt Dronningen
gennemfører i 2016 to sommertogter samt besøg på Færøerne
med Kongeskibet DANNEBROG.

Danmarks Marineforening afholder Sendemandsmøde i Containerhallen på Flådestation Korsør.
Mødet starter kl. 11.00.
Udflugt fra kl. 16.15 til 22.00 til
Det Gamle Værft på Ærø. Rundviser Christian Albertsen. Arrangør:
Maritimt Center Danmark, FO
Frit Oplysningsforbund og Svendborg Marineforening.

Juni 2016:

Sommertogt 1:

1. og 2. juni aflægger Dronningen
besøg i Lolland Kommune.
3. og 4 juni aflægger Dronningen
besøg i Varde Kommune.
13. til 16. juni aflægger Dronningen besøg på Færøerne.

Søndag den 28. august 2016:

Danmarks Marineforening afholder på vegne af Søværnet jubilarstævne på Nyholm, København.

September 2016:
Sommertogt 2:

5. og 6 september aflægger Dronningen besøg i Odsherred Kommune.
7. september aflægger Dronningen
besøg i Favrskov Kommune.
8. og 9. september aflægger Dronningen besøg Langeland Kommune.

Tjek arrangementerne i de
lokale medier samt hjemmesider.

9 af distrikt Fyns 11 afdelinger sendte den 28. februar 36 medlemmer til Svendborg for
at deltage i distriktsmødet. Distriktsformand Ole Julsrud gav en fylding og retvisende
orientering om det landsdækkende arbejde i Danmarks Marineforening. Efterfølgende var der
en god og faglig debat om de forslag omhandlende organisationens struktur, der skal drøftes
på sendemandsmødet i april. Her er deltagerne fotograferet foran Svendborg Marineforenings
nye træskulptur udformet i et særdeles hårdt stynet kastanjetræ.
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LEDER

Midlertidig tillagt grad giver problemer
Danske officerer i international tjeneste bliver ofte tillagt en
midlertidig højere grad, for at de kan udnytte deres kvalifikationer fuldt ud. Det er umiddelbart positivt, når der kommer en
snor eller en stjerne mere på ærmet eller skulderen. Problemet er
bare, at officererne ikke får mere i lønningsposen for at varetage
opgaver på et højere niveau. Dog får officererne i de lavere grader et ekstra tillæg for den midlertidige forfremmelse.
Det med den manglende lønstigning er måske ikke så problemfyldt som det efterfølgende forklaringsproblem over for de udenlandske kollegaer. I Hovedorganisation af Officerer i Danmarks
(HOD) fagblad Officeren slår oberst, midlertidig brigadegeneral
H. C. Enevold til lyd for, at det danske gradsystem bør ændres.
– Det danske gradsystem halter generelt efter andre landes.
Udsendte danske officerer udfylder fuldt ud deres midlertidige
job under udstationeringen med både en og to graders forfremmelse. Og derfor bør det danske gradsystem ændres, så det ligger på linje med andre NATO-lande, mener H. C. Enevold.
– Den højre grad giver ekstra prestige herude. Jeg kunne slet
ikke snakke med forsvarsministeren og de afghanske generaler,

hvis jeg stadig var oberst. Men når vi efter hjemsendelsen møder
udenlandske kollegaer fra udstationeringen, så tror de, at vi er
blevet degraderet. Folk spørger, om vi har lavet en Monica Lewinsky elle taget af kassen.
Formanden for HOD oberstløjtnant Niels Tønning er enig
med H. C. Enevold. Hvad der er årsag til, at det danske forsvar
ikke bare følger sine samarbejdspartnere, er svært at finde en
fornuftig forklaring på. De fleste officerer har prøvet at havne
i det, der som H. C. Enevold også påpeger, kan blive en pinlig
situation efter hjemkomsten. Der er ingen umiddelbar grund til
at udsætte nogen for det, siger Niels Tønning.
Lige så længe Danmark har udsendt officerer med tillagt grad
i international tjeneste, har HOD ved flere lejligheder stillet
forslag i både ministeriet og personalestyrelsen om permanent
at løfte alle en grad. Den holdning vil vi fra denne plads støtte
op om. Dette også fordi, der ikke på nuværende tidspunkt er
fremført egentlige begrundelser for, hvorfor dette ikke skulle
være muligt.
Morten

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

APROPOS
…Lars Hansen, der er medlem i Nibe Marineforening, er efterhånden specialist i De
Danske Vestindiske Øers skæbne efter over-

dragelsen til USA i 1917. Den danske del af
Virgin Island blev efterfølgende omdøbt til
US Virgin Island. Lars Hansens research er

nu nedfældet i bogform under titlen”Første,
anden, tredje – SOLGT.” Bogen forventes
snarest på gaden fra forlaget Ny Nordisk
Forlag. Forfatteren har også startet en foredragsturne. Da han er medlemskollega til
organisationens små 10.000 medlemmer,
har han tilrettet en specialtilbud til lokalafdelinger på kr. 1.000 + transport. Henvendelse på telefon 98353637…
…Under generalforsamlingen i Aabenraa
Marineforening fik nærværende tidsskrifts
redaktør fortalt en egenartet dialekthistorie,
som vi her viderebringer: I hasle boe di fin
(I Haderslev bor de fine) - I affanra gie de it
venaue et (I Aabenraa gider de ikke være det)
- I synneborre ve de gern veet (I Sønderborg
vil de gerne været det) - I tynne kinne de et it.
(I Tønder kender de det ikke)…
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Effekter fra Marineforeningens slopkiste

Skjorten fås også i hvid og med lange ærmer

Varerne kan ses på
www.marineforeningen.dk
under Landskontoret - varekatalog.

BESTILLES OG KØBES I DIN AFDELING
Danmarks Marineforening

TEMA

UNITED SHIPPING &
TRADING COMPANY
Da lokale Fredericia-shippingfolk i 1876 grundlagde Julius Mortensen
Shipping stod det ikke skrevet i logbogen, at virksomheden 140 år senere var
hjørnestenen i det Middelfart-baserede United Shipping & Trading Companys
mangestrengede internationale rederi, it- og reklamevirksomhed. I dette
tema forsøger vi at fortælle en retvisende historie om en lokal virksomheds
positive udvikling. En udvikling, der mestendels skyldtes en udnævnelse i
1978, hvor USTCs nuværende ejer Torben Østergaard-Nielsen blev ansat som
direktør og efterfølgende startede en positiv spiral, der her i 2016 endnu ikke
er sat på stand by.
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TEMA

Fra lokalrederi til
verdensomspændende
konglomerat
Da rederiet Julius Mortensen startede i Fredericia i 1876 kunne
kontormedarbejderne inklusive rederen tælles på én hånd. Her
140 år senere udgør bemandingen hos efterkommeren United
Shipping & Trading Company små 1.400 dedikerede medarbejdere.
Historien om A/S United Shipping &
Trading Company (USTC) kan spores
helt tilbage til 1876, hvor Julius Mortensen Shipping blev grundlagt i Fredericia. Knap 100 år senere – i 1974 –
købte man det lokale skibsmæglerfirma
H. Sommer i Middelfart.
Den nuværende USTC-ejer Torben
Østergaard-Nielsen blev efter endt læretid hos Julius Mortensen Shipping i
1978 udnævnt til ny direktør for H.
Sommers Eftf. Shipping ApS og udvidede forretningsområdet til også at
omfatte bunker trading – et felt, der
hurtigt ændrede sig fra at være lokalt
baseret til en international forretning.
I 1980 igangsatte Torben ØstergaardNielsen en proces, hvor bunkeraktiviteterne udskiltes i selvstændige firmaer.
Første selvstændige enhed – Dan Bunkering - var en realitet i 1981. Denne
proces er fortsat lige siden, og de 44

selvstændige bunkerfirmaer på verdensplan udgør i dag grundstammen i
Bunker Holding gruppen – den største
virksomhed i USTC.
Men USTC er andet og mere en bunkering. Blandt de øvrige forretningsenheder kan nævnes rederiet Uni-Tankers,
der blev startet i 1989, og som siden 1995
har kørt i sin nuværende form, Shipping.
dk blev i 2005 det nye navn for gruppens
shippingenhed, hvor rødderne går tilbage til 1876, og Global Risk Management
fra 2004. Seneste skud på stammen er
Outforce, der blev skabt med baggrund i
USTCs interne it-afdeling.
I 2013 flyttede USTC til det nuværende hovedsæde – en fuldt restaureret
turbinehal i Middelfart med næsten
100 år på bagen. Her hersker stadig
den pionerånd, der var grundlaget for
virksomhedens spæde begyndelse for
over 30 år siden.

Shipping, it-virksomhed og
reklamebureau går hånd i hånd
På et i alle ender og kanter presset
marked formår Torben ØstergaardNielsens moderselskab Selfinvest at
holde skruen i vandet. Årsregnskabet
2014/2015 gav således et resultat på
628 mio. kr. og dermed en egenkapital
tæt på 3 mia. kr.

I juni 2015 iger selskabets eneejer og
adm. direktør Torben Østergaard-Nielsen i en pressemeddelelse, at det gode
resultat primært skyldes tre forhold.
– Vi har først og fremmest været så
sikre på de strategier, vi har lagt inden

for de forskellige forretningsområder, at
vi siden finanskrisens indtog har holdt
på med såvel organisk vækst som tilkøb
i samtlige selskaber i koncernen. Vi har
hele tiden meldt klart ud, hvad vi ville
med selskaberne – Bunker Holding,
Uni-Tankers og Shipping.dk. Det har
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TEMA

gjort, at vi har kunnet skabe alliancer og
opkøbe selskaber, som vi længe har haft
på ønskelisten. Man kan sige, at det,
vi har gjort, har været grundigt forberedt. Vores forskellige opkøb er blevet
perfekte match til vores eksisterende
forretninger, og derfor er de gode økonomiske resultater fra disse opkøb også
kommet hurtigt.
Ud af USTC-koncernens små 1.400
medarbejdere er 32 ansat i it-virksomheden Outforce. Oprindeligt var Outforce
en intern afdeling, der blot servicerede
egne selskaber. Efterhånden blev opgaverne med de mange koncernselskaber
så krævende, at personalets viden og ressourceniveau blev så optimeret, at det
lå lige til højrebenet at servicere kunder
uden for egne rækker. I dag håndterer
Outforce hosting for kunder fra to hostingcentre. Det betyder, at kunderne får
vedligeholdt deres it-installationer samtidig med, at de får løsningen opdateret,
så styresystem og anden software altid er
de nyeste versioner.

Reklamebureauet Rechnitzer bor sammen
med USTC i den gennemrestaurerede 		
Turbinehal i Middelfart.
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	Koncernejer Torben Østergaard-Nielsen er manden bag erhvervseventyret i den vestfynske
havneby Middelfart.

REKLAMEBUREAU
Ejerskab af et reklamebureau er ikke
det, der ligger lige for, når man tænker
shipping. Men det har Torben ØstergaardNielsen en god forklaring på.
– Jeg har siden 1999 ejet bureauet
Rechnitzer A/S sammen med Flemming
Rechnitzer, der stiftede det for snart 37
år siden. Bureauet har altid arbejdet for
USTC-koncernen, og for mig er det en
strategisk ting at have sit eget bureau i

gruppen. Da Flemming ønskede et generationsskifte, var det derfor naturligt at
overtage hans andel for at bevare bureauet in-house, fortæller han og fortsætter:
– Det er dog planen, at Rechnitzer A/S
på sigt skal hente mere end 80% af sin omsætning fra eksterne kunder, ligesom det er
tilfældet med vores it-virksomhed Outforce
A/S, der i sin tid startede som USTCs egen
interne it-afdeling og i dag henter størstedelen af sin forretning eksternt.

TEMA
USTC FAKTA:
• Bunker, rederi og shippingkoncern
• 79 kontorer i 28 lande
• Små 1.400 medarbejdere worldwide
• Blandt Danmarks største virksomheder
• Ejes af Torben Østergaard-Nielsen
Nøgletal for USTC A/S seneste
regnskabsår (30. april 2015)
• Omsætning: 		
51.983 mio. kr.
• Resultat før skat:
547 mio. kr.
• Resultat efter skat: 410 mio. kr.
• Egenkapital:		
2.193 mio. kr.
• Soliditetsgrad:
27,2%
• Gns. antal ansatte: 1.376
	Som hovedselskabet residerer datterselskabet Outforce
også i en smuk erhvervsbygning tæt på Lillebælt.
To af i alt 47 enheder i rederidelen Unit-Tankers A/S.
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AFDELINGERNE
Deadline afdelingsrapporter er altid den 15. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

DISTRIKT I

STORKØBENHAVN
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
KØBENHAVN
Som sædvanlig rundede vi året
af med en gedigen frokost i
marinestuen samt julegudstjeneste i Bethelkirken og efterfølgende kranselægning og
andagt ved Mindeankeret. Det
fortæller Frank Horn, der også
beretter at medlemmer fra
København Marineforening
deltog i Nytårsgudstjenesten i
Holmens Kirke.
Først i januar var maskinchef Gustav Schmidt Hansen
forbi marinestuen med sit
glimrende foredrag om danske
ude og hjemmesejlere under
2. Verdenskrig og de mange
som aldrig kom hjem. - Det
var en yderst interessant aften,
lyder det fra Frank Horn.
Leif Larsen og Flemming
Hansen deltog den 14. januar
i receptionen i forbindelse med
Korsør Marineforening 100 års
jubilæum.
To dage senere havde 28
tidligere besætningsmedlemmer fra korvetten OLFERT

	Maskinchef Gustav Schmidt
Hansen besøgte i januar
København Marineforening med
sin populære foredrag om
sømandens lod
under 2. Verdenskrig.
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FISCHER kaldt til samling i
marinestuen på 25 års dagen
for korvettens afgang til Perser
Golfen i 1991.
I starten af februar kom Elith
Nyklær Jørgensen, bedre kendt
som jazzmusikeren Nulle, forbi
marinestuen for at fortælle om
sit lange liv i jazzens verden.
Skyttelavet:
Ifølge det oplyste kniber det
gevaldigt med fremmødet
til skyttelavets skydninger.
På den baggrund søsætter
bestyrelsen nye skydeevent for
at skabe fornyet interesse for
at deltage i lavets skydninger
og
arrangementer.
Der
er dog så meget interesse
for skydningen, at der nu
gennem et par år, har været
konkurrenceskydninger med
Københavns Pionerforening,
som også træner i DGI huset.
På skyttelavets generalforsamling i februar blev Solveig
Unø valgt til ny sekretær, som
afløser for P. B. Jørgensen, der
døde den 30. januar.
BRØNDBY
Bestyrelsen i Brøndby Marineforening har i denne tid svært
ved at få armene ned. En ansøgning til Velux Fonden om
økonomisk støtte til afdelingens masteprojekt fik en positiv modtagelse. – Vi har fået
kr. 50.000 til projektet, og det
er vi naturligvis stolte over, siger afdelingsnæstformand Kim
von Wowern.
Til medlemsmødet i april
kan deltagerne høre kommandør Poul Grooss fortælle om
krigen i Østersøen 1939-1945.

Skyttelavet:
Skytterne fra Brøndby Marineforenings Skyttelav deltog
i januar i den årlige skydning
mod Søndre Birks Garderforening. Skydningen foregik på
banerne under Glostruphallen, og havde i alt 40 m/k
skytter med i konkurrencen.
– For først gang i mindelige
tider lykkedes det os at vinde
begge pokaler, fortæller Anders Hansen. Ved det efterfølgende sociale arrangement
i Marinegården uddelte Pierre
Jensen pokaler til Bente Hein
og Jørgen Kjeldsen. På vegne
af de slagne skytter fra Garderforeningen bød Tom Wiese til revanchemach den 25.
januar 2017.
Efter fastelavnsskydningen
i februar kunne de 28 skytter udnævne Lilli Brostrøm
og Max Rank til henholdsvis
kattedronning og kattekonge.
ROSKILDE
Uffe Sørensen og Arne Christensen stod for den musikalske underholdning ved
julestuen den 19. december.
Kristian M. Pedersen fortæller, at de 36 deltagere havde
en hyggelig eftermiddag. Juleaftensdag deltog afdelingen
med flag under juleandagten
ved Mindeankret i Nyhavn.
Roskilde Marineforenings
aktiviteter i 100 jubilæumsåret
2016 startede med nytårsmøn-

	Lilli Brostrøm og Max Rank vandt
i februar fastelavnsskydningen i
Brøndby Marineforening. For
Max Rank var der tale om en
generobring af titlen fra 2014.

string den 2. januar. Sidst på
måneden var der et godt og interessant foredrag ved formanden for Vikingemuseets Venner
Ole Christiansen. Ole Christensen fortalte om foreningen
og om sin barndom i Roskilde.
På bagkanten af generalforsamlingen i februar var der
generalforsamling i afdelingens
skytteforening.
Afdelingsformand
Keld
Christensen gennemgik i sin
beretning for Roskilde Marineforening de mange aktiviteter
bestyrelsen havde tilrettelagt
i 2015. Men ellers havde han
fokus på de kommende jubilæumsarrangementer, der blandt
andet byder på reception på
jubilæumsgaden den 18. maj.
Her vil der op til receptionen

	På generalforsamlingen i Roskilde Marineforening overrakte
afdelingsformand Keld Christensen nye medlemsemblemer til Søren
Nielsen (t.v.) og Ole Nielsen.

kl. 14.00 være underholdning
i byen og foran marinehuset af
Søværnets Tamburkorps. Den
22. maj er der planlagt jubilæumsfest på Hotel Comweel
med deltagelse af medlemmer
og indbudte gæster.
Bestyrelsen i Roskilde Marineforening har konstitueret sig med Keld Christensen
som afdelingsformand. Næstformand er Flemming Fokdal.
Kasserer Bo Christensen. Sekretær Per Flørning. Mogens

Andersen, Poul Pedersen og
Søren Nielsen har posterne
som bestyrelsesmedlemmer
medens Jann Persson, Allan
Dreyer og Kristian M. Pedersen er bestyrelsessuppleanter.
FREDERIKSBERG
Ole Mellergaard Jensen blev
ved generalforsamlingen i
februar valgt til ny afdelingsformand i Frederiksberg Marineforening. Formandsskiftet
skyldtes flytteplaner fra den

DISTRIKT II

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

tidligere formand.
Marinestuens placering i
lokaler på Frihavnen giver
bestyrelsen lidt udfordringer
i forbindelse med havnens
totalrenovering til et nyt
bolig- butiks- og liberalerhvervsområde. Der er dog
betalt husleje for 2016, så
bestyrelse følger udviklingen
tæt, og bruger året til at afgøre, hvordan afdelingen skal
udvikle sig.
Der er programsat en række

mødeaktiviteter hen over første halvår 2016.

løste Holger Malmgren og
Kjeld Nortung bestyrelsesmedlemmerne Charles Hansen og Jørgen Hansen. Efter
mange år i bestyrelsen mente
de afgående bestyrelsesmedlemmer, at der skulle nye
kræfter til. Ny suppleant blev
Kjeld Frederiksen.
Afdelingsformand
Jens
Hyldborg uddelte 50 års
medlemsemblem til Oluf
Enevoldsen og 25 års medlemsemblemer til Hans Jørgen Slot Mortensen og Bent
Grahm.
Afdelingskasserer
Kjeld R. Jensen blev udnævnt
til æresmedlem af Hundested
Marineforening.
Efter generalforsamlingen
gav Landssekretær Birger Tykskov et fyldestgørende indlæg
om Danmarks Marineforenings landsdækkende arbejde.

GILLELEJE
Hen over fjerde kvartal 2015
har bestyrelsen i Gilleleje
Marineforening kaldt medlemmerne til henholdsvis
kegleturnering, kammeratskabsaften med gule ærter
som omdrejningspunkt samt
julebanko. Ved de to arrangementer med gastronomisk
islæt var Tom Hedegaard og
Niels Fagerby tovholder på
De Gule Ærter medens Dorte
og Steen Bülow Møller havde
styr på gløgg og æbleskiver
til bankoeventen. 2016 startede med nytårsparole med
indkøbt vin og Else Hansens
fortrinlige kransekage.
36 medlemmer mødte i
februar frem til årets generalforsamling. Med Erik Clausen som kompetent dirigent
kunne
afdelingsformand

AMAGER
Ved generalforsamlingen, der
havde 28 deltagere, nyvalgtes John Rasmussen til afdelingsformand. Den øvrige
bestyrelse er: kasserer Torben
Johnsrud, Preben Clemmensen, Jesper Vigel og Søren
Konradsen. Suppleanter er
Michael Bundgaard og Ole
Skjold Hansen.

Kranselægningen ved minen på havnen den 4. maj er et af årets
højdepunkter i Frederikssund Marineforening. (Arkivfoto).

FREDERIKSSUND
Ifølge afdelingsformand Kurt
Terkelsen er 2016 højdepunkterne i Frederikssund Marineforening først kranselægningen
ved minen på havnen den 4.
maj dernæst den planlagte firedagstur med tre overnatninger
den 22. til 25. september til
Stettin i Polen.
I forbindelse med højtideligheden den 4. maj vil Peter Tinghøj fortælle om, hvordan befri-

elsen forløb i Frederikssund.
Gennem personlige kontakter er det lykkedes bestyrelsen at tilrettelægge en
spændende og prisbillig tur
i september. Turen omfatter
ud, over opholdet på Hotel
Victoria, deltagelse i en lokal
oktoberfest og en sejltur på
grænsefloden Oder.
HUNDESTED
Ved generalforsamlingen af-

	Afdelingsformand Jens Hyldborg (th) udnævnte under
generalforsamlingen i Hundested Marineforening afdelingskasserer
Kjeld R. Jensen til æresmedlem i lokalafdelingen.
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AFDELINGERNE
Steen Bülow Møller aflægge
sin årsberetning. Her havde
han særlig fokus på de mange
medlemskollegaer, der som
frivillige medhjælpere arrangerer alt lige fra gule ærter
til kulturnat. – Han takkede
også madklubben for deres
månelige spisning, der efterhånden er en fast tradition,
fortæller Søren Svendsen.
Af beretningen fremgik det
også, at afdelingen var repræsenteret med flag ved de
lokale mindearrangementer
den 5. maj og 11. november. Landsformand Jens Ole
Løje Jensen og nærværende
tidsskrifts redaktør var i december forbi Gilleleje for at
blive orienteret om Gilleleje
Marineforenings planer om
etablering af afdelingens nye

	Redaktør Leif Mortensen (tv), afdelingsformand Gilleleje Marineforening
Steen Bülow Møller, landsformand Jens Ole Løje Jensen og Gerner
Thorsgaard besigtigede i december 2015 bygningen, der er under
ombygning så den kan fungere som marinehus.

marinehus. Samtidig var de
på en kort men spændende
kulturel rundtur i byen og

den nærmeste omegn. I skrivende stund (februar 2016)
ser det ud til, at marinehuset

bliver indviet omkring april/
maj måned 2016.
Efter
formandsberetningen kunne afdelingskasserer
Jens Christian Ladegaard
fremlægge et regnskab, der
udviste det flotteste resultat
i afdelingens historie. Begge
beretninger blev godkendt
med applaus.
Eneste ændring i bestyrelsen var valg af Søren Svendsen som reserveflagbærer.
Afdelingens aktive travaljeafdeling deltog i 2015 i tre
travaljekonkurrencer. Travaljeflåden består efter anskaffelsen
af en ny båd nu af fire fartøjer.
Gennem donation fra
Vognmand Benny Rasmussen og Mårums Nedrivningsfirma har bestyrelsen købt en
hjertestarter.

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Auktionsleder Søren Brusgaard
Fjordparken 4 • 4300 Holbæk
Tlf.: 21 42 30 14 • E-mail: ksbrusgaard@mail.com
Kalundborg, Nykøbing Sjælland,
Slagelse, Holbæk, Korsør, Skælskør
KALUNDBORG
Ole Flemming Nielsen fortæller, at der hen over vinteren er
arbejdet med at indrette første
salen i marinehuset i Kalundborg til en nutidig og moderne
foredrags- og filmsal.
Ved generalforsamlingen i
februar blev Egon Iversen valgt
til ny formand i Kalundborg
Marineforening. Den nye afdelingsformand er en habil skytte, der ifølge det oplyste mange
gange er blevet kåret som skyttelavets bedste skytte i såvel
forårs- som efterårssæsonen.
Skyttelavet:
Ved indgangen til 2016 kunne
bestyrelsen i skyttelavet, ved en
nøje gennemgang af resultaterne for søndagsskydningerne i
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	Bestyrelsen i Slagelse Marineforening anno 2016 er fv. bagerst
afdelingsformand Jørgen Overgaard Hansen, bestyrelsesmedlem Michael
Svendsen og afdelingskasserer Henrik Faber. Forrets bestyrelsesmedlem
Bent Jensen, afdelingsnæstformand Peter Lotinga, afdelingssekretær
Steen W. Buchart og bestyrelsesmedlem Jørgen Mejlgård.

	Egon Iversen blev i februar valgt
som ny afdelingsformand i
Kalundborg Marineforening.

sidste halvdel af 2015, udnævne Egon Iversen til efterårets
skytte i Kalundborg Marineforenings skyttelav.

SLAGELSE
Da afdelingsformand Hans
Klargaard Thomsen ikke ønskede at forlænge sit formandsjob i
Slagelse Marineforening, skulle
der ved generalforsamlingen
i marts et rask lille kampvalg
til, inden det stod klart, at afdelingens nye formand nu hedder Jørgen Overgaard Hansen.
Flemming L. Hansen ønskede
også afløsning, og blev erstattet
med Jørgen Mejlgård.
Ellers gik generalforsam-

lingen under ledelse af Bjørn
Thon i en god og kammeratlig
tone. Det fortæller afdelingssekretær Steen Wührnfeldt
Buchart. Han oplyser også at
distriktsformand Søren Brusgaard gav en kort orientering
om hvad der rørte sig i distrikt
Vestsjælland og Danmarks
Marineforening i øvrigt.
Kilder i afdelingen mener,
at den efterfølgende forplejning var mindst tre Michelin
stjerner værdig.

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND
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
	Sangen gjaldede i en tæt pakket marinestue, da Køge Marineforening
holdt kyndelmissefest. (Foto: Jerry Katz)

KØGE
Bestyrelsen i Køge Marineforening startede arbejdet i
det nye år med at kalde medlemskollegaerne til nytårsfrokost den 9. januar. – Arrangementet bød på god mad,
gode præmier i nytårslotteriet
samt en super underholdning
af vor husorkester Kuling fra
Øst, fortæller Edle Sørensen.

Ved kyndelmissefesten dem
5. februar gav orlogskaptajn
(p) Finn Linnemann et spændende foredrag om Jyllandslaget på Nordsøen den 31. maj
1916. Også ved denne lejlighed fik husorkestret gang
i deltagernes sangtalenter.
Mange gik hæse hjem efter
de mange sange, lyder det fra
Edle Sørensen.

DISTRIKT VI

LOLLAND-FALSTER
Eivind L. Ubbesen
Vestensborg Allé 45 4800 • Nykøbing Falster
Tlf. 54 85 53 51
E-mail: ejvindubbesen@gmail.com
Nakskov, Nykøbing Falster
NAKSKOV
Tre medlemmer fra Nykøbing

Falster Marineforening supplerede de 19 medlemmer fra

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
ASSENS
Ved nytårsmønstringen i januar modtog otte medlemmer
25 års medlemsemblemer, medens der var nye medlemsemblemer til tre. Ellers brugte
afdelingsformand Ove Jensen

lejligheden til at gennemgå
årets gang i den vestfynske
afdeling. – Så Assens Marineforening befinder sig trygt og
lunt, som skonnerterne førhen
om vinteren i Lumskebugten
og Marstals trygge havn, lyder

DISTRIKT V

BORNHOLM
Tommy Richard Nielsen
Højvangsparken 16 • 3700 Rønne
Tlf. 50 56 46 14
Bornholm
Nakskov Marineforening, da
afdelingen i februar holdt generalforsamling. Mogens Andreasen fortæller, at det blev en
rolig affære, hvor hovedomdrejningspunktet var en drøftelse
af, hvad man skal gøre for at
afhjælpe de svære adgangsforhold, der er til marinestuen.
Marinestuen ligger på anden
sal, hvor trappen især på det
øverste stykke er meget stejl.
Der kom flere gode forslag på
bordet, som bestyrelsen vil ardet fra Carsten Madsen.
Han fortæller også, at et
længe næret ønske om en ny
flagmast ved marinehuset nu
ser ud til at blive opfyldt. En
donation af mast, bom og
bovspryd fra et af adelingens
medlemmer samt udlån af arbejdslokale fra familien Plum
gør det sandsynligt, at der i
forsommeren kan holdes rejsegilde på flagmasten.
Afdelingens regnskab for
2015 er det bedste i afdelingens historie. Det kom frem
ved generalforsamlingen. Derfor var der applaus til såvel
afdelingsformand Ove Jensens

bejde videre på, velvidende at
projektet kommer til at koste
en del penge.
Valghandlingen gav kun én
ændring, da Asger Knudsen
blev afløst som revisor af Fritz
Wrisberg. Hermed er afdelingsformanden stadig Knud Stockholm Nielsen, næstformand
Mogens Andreasen, kasserer
Jørgen Larsen, sekretær Hasse
Ekström og bestyrelsesmedlem
Henry Leth Christoffersen.

	Medlemmer og ledsagere fyldte
marinestuen i Assens ved
nytårsmønstringen i januar.

for SØVÆRN og SØFART | 29

AFDELINGERNE
Niels Julsrud i gang med 		
lakeringen af den kommende 		
flagmast ved marinehuset i Assens.
Svendborg Marineforening 		
skulle til Bogense for at finde en
trækunstner, der kunne 		
nedskære og efterfølgende give
et stort kastanjetræ på 		
marinehusets parkeringsplads
dette smukke maritime look.

beretningen som afdelingskasserer Bent Ole SvennevigVesth´s regnskab.
Palle Holst og Carsten Madsen ønskede ikke genvalg til
bestyrelsen, og blev afløst af
Henrik Mathiassen og Søren Hansen. Leif Nissen blev
valgt til bestyrelsessuppleant.
De tekniske poster som flagog reserveflagbærer blev besat
af Ole Pilgård Jensen, Frank
Lohmann og Jan Lohmann.
NYBORG
Bestyrelsen i Nyborg Marineforening har fået fremstillet et
sangkorsemblem, der efterfølgende er godkendt af Landsbestyrelsen. Derfor fik medlemmerne i afdelingens fortræffelige
sangkor under Nytårsparolen
overrakt det nye emblem, der
er udformet som en Lyre med
Danmarks
Marineforenings
kendingstegns M i emalje i
midten. Emblemet kan anlæg-

	Emblemet til medlemmer af
sangkor i Danmarks
Marineforening kan købes
gennem Nyborg Marineforening.
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ges af personer, der er tilknyttet
et sangkor i en lokalafdeling af
Danmarks Marineforening i lighed med det specielle emblem
til skyttelavenes medlemmer.

Mønstringen sluttede med
kanonsalut og servering af den
danske variation for indtagelse
af den lettiske bitter Riga Balsam. (Nogle få dråber Balsam i
dansk brændevin. Red.)
Den 25. januar inviterede
skibsreder Niels Højlund
medlemmerne fra Svendborg
Marineforening på rundvisning om bord på isbryderen

”Thorbjørn”. ”Thorbjørn” blev
i 2015 overtaget fra Søværnet
af det Svendborg basserede
rederi Nordane Shipping.
Efterfølgende er skibet blev
shinet op, så det nu kan påtage sig opgaver som tradi-

tionel isbryder samt opgaver
omkring bugsering og i offshore sektoren.
Trækunstneren Søren Brynjolf fra Bogense har ud fra en
figurmodel på kun 15 cm.
udformet et stort kastanjetræ
på parkeringspladsen ved marinehuset til en mandshøj orlogsgast. Skulpturen blev den
13. februar afsløret af Svendborg Marineforenings to æresmedlemmer Kurt Kaysen og
Bent Sievertsen.
87 medlemmer deltog samme dag i generalforsamlingen.
Ifølge Jim Mollerup blev såvel
beretning, regnskab og budget
godkendt uden bemærkninger.
Eneste nyvalg var Henning Ipsens valg som bestyrelsessuppleant. Niels Højlund modtog
50 års medlemsemblem, medens der var et nyt medlemsemblem til Erik Sten Larsen.

	Gunnar Marcussen modtager
medalje af afdelingsformand Erik
Bodal som tegn på at han er
udnævnt til årets mariner 2015 i
Svendborg Marineforening.

FAABORG
– Vi sluttede 2015 med en dejlig julefrokost i en fyldt marinestue. Hanne Kvolsgaard havde
som sædvanlig fået samlet en
masse dejlige gaver til lotteriet,
så der var et flot overskud, skriver afdelingsformand Hans Johansen. Han fortæller også, at
nytårsmønstringen i januar blev
brugt til at udnævne Villy Gyldenløve Kjeldsen til årets mariner i Faaborg Marineforening.

Nyborg Marineforenings sangkor fik ved afdelingens Nytårsparole
overrakt spritnye Marineforenings sangkorsemblemer.

SVENDBORG
Ved afdelingens nytårsmønstring den 2. januar fremlagde
afdelingsformand Erik Bodal
en gennemgang af afdelingens
aktiviteter hen over 2015. I
sagens natur var årets højdepunkt indvielsen af Svendborg
Marineforenings nye selvejer
domicil på Færgevej.
Erik Bodal benyttede også
lejligheden til at udnævne
Gunnar Marcussen til årets
mariner i Svendborg. – Gunnar har i mange år været en
af afdelingens flaggaster, og
troligt mødt op hver gang der
var brug for flag, og dermed
på værdsig vis repræsenteret
Svendborg Marineforening,
oplyser Jim Mollerup.

	Anni Jørgensen, Hanne Kvolsgaard og Birgit Grønborg, i nævnte
rækkefølge fv., har i efterhånden mange år passet og plejet marinestuen
i Faaborg. På den baggrund fik de under årets nytårsmønstring overrakt
smukke blomsterbuketter.

Herudover var blomster til
Anni Jørgensen, Hanne Kvolsgaard og Birgit Grønborg som
en beskeden tak for deres store
hjælp med at få dagligdagen til
at fungere i marinehuset.
Distriktsformand distrikt Fyn
Ole Henry Julsrud ledede generalforsamlingen i februar. Ifølge
det oplyste var der udskiftning
på to bestyrelsesposter.
Skyttelavet:
Skyttelavets generalforsamling
den 13. februar bød på nyvalg
af Rasmus Birkholm til posten
som skyttelavsformand.
KERTEMINDE
Jan Cederholm overtog ved
generalforsamlingen
afdelingsformandsposten efter Peter Heiden, der med 20 år på
posten ønskede at blive afløst.
Bent Geisler, Gurli Brogaard
og Preben Ernst modtog alle
genvalg. Alfred Nielsen modtog 50 års medlemsemblem.
Per Kragh og Peter Zeulner fik
25 års medlemsemblem.
Kerteminde
Marineforening har ændret lejemålet for
marinestuen, så de ikke længere lejer huset med kun lokalerne, hvor stuen er indrettet.
Bestyrelsen er dog løbende på
udkik efter egnede lokale til
en overkommelig pris.
Samarbejdet med kollegaerne i Nyborg er særdeles godt. –
De er gode til at arrangere ture,
hvor vi bliver inviteret med,
siger Preben Ernst. – Vi har
således været i Dybbøl og her i

	Knud Erik Petterson (tv) får af afdelingsformand Bogense Marineforening
Carl Albert Johansen overrakt sit 40 års medlemsemblem..

2016 er der planlagt ture til to
destinationer i Nordtyskland.
Skyttelavet:
Skytterne fra Kerteminde
Marineforenings Skyttelav fik
vanen tro en andenplads ved
distriktsskydningen i Nyborg.
BOGENSE
33 medlemmer deltog i afdelingens generalforsamling. Det
fyldte meget under mødet, at
der skulle vælges en ny afdelingskasserer som afløser for
Poul Nilsen, der døde i november 2015 i en alt for ung
alder. – Vi kommer til at savne
Poul, siger afdelingsformand
Carl Albert Johansen. – Poul
Nilsen har også været afdelingsformand i ni år og gjorde
sammen med sin lillebror Otto
Nilsen, der døde et halvt år før
Poul, et kæmpe arbejde i Bogense Marineforening.
Rokeringen i bestyrelsen
betyder, at Karsten Petersen

	Niels Peter Iversen blev ved
generalforsamlingen i Bogense
Marineforening udnævnt til årets
mariner 2016.

Marstal Marineforenings nye formand Ole Stryn Olsen (th.) ønsker
Willy Jensen tillykke med æresmedlemskabet i afdelingen.

blev nyvalgt til afdelingskassererposten og at Bent Laursen blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.
Knud Erik Petterson modtog sit 40 års medlemsemblem. På baggrund af sin altid
positive tilstedeværelse ved afdelingsarrangementerne blev
Niels Peter Iversen udnævnt
til årets mariner 2016.
MARSTAL
Marstal Marineforening fik
ved generalforsamlingen såvel
en ny afdelingsformand som
en ny afdelingskasserer og ny
afdelingssekretær. Ole Stryn
Olsen blev med applaus valgt
til formand, medens Lars Juul
modtog valg som kasserer. Ny
sekretær blev Kai Faurbye.
– Afdelingsnæstformand er
stadig Peter Søgaard Nielsen,
fortæller Lars Juul. – Sammen

med tre andre medlemskollegaer
udgør vi nu den nye bestyrelse.
Inden generalforsamlingen
udnævnte den fungerende afdelingsformand Peter Søgaard
Nielsen, Willy Jensen til æresmedlem i Marstal Marineforening. Begrundelsen for æresmedlemsskabet er Willy Jensens
store engagement i afdelingen.
Gennem årene har han udført
og efterfølgende doneret over
100 unikke knyttekunstværker
til brug i marinestuen.
LANGELAND
15 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 27. februar.
Afdelingsformand Martin Nielsen og afdelingskasserer Arne
Bjerg Nielsen fik beretning og
regnskab godkendt. Valghandlingen gav nyvalg til et bestyrelsesmedlem. Årskontingentet
blev fastholdt på kr. 300.
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DISTRIKT VIII

SYDØSTJYLLAND
Preben Hedegaard
Fredenshøj 36 • 6200 Aabenraa
E-mail: hyrzkov@mail.tele.dk
Padborg/Gråsten, Sønderborg, Fredericia,
Kolding, Haderslev, Aabenraa, Vejle
AABENRAA
Dirigent Bjarne Thiede havde
ingen problemer med at hånd-

tere ledelsen af mødet i Aabenraa Marineforening, da godt
50% af medlemmerne på årets

DISTRIKT IX

SYDVESTJYLLAND
Carsten Brøner
Sortebrødregade 14 • 6760 Ribe
Tlf.: 75 42 24 68 • Mobil: 20 27 75 31
E-mail: cb.ribe@stofanet.dk
Esbjerg, Fanø, Ribe, Tønder
FANØ
Afdelingskasserer Erling Christiansen og afdelingssekretær
Hans Peter Carl ønskede ikke
at forlænge deres mandater ved
generalforsamlingen i Fanø
Marineforening. Ny kasserer
blev Bjarne Kirkegård, medens
Hans Novrup blev valgt som
sekretær. Også på bestyrelsessuppleant posten var der ændring, da Mette Jensen ikke
ønskede genvalg, og blev afløst
af Bent Iversen.
De to afgående bestyrelses-

medlemmer fik efterfølgende
varme ord med på vejen. Såvel P. E. Ibsen som Hartmann
Kunze havde i deres takketale
fokus på det fakta, at Erling
Christiansen og Hans Peter
Carl gennem snart en hel menneskealder havde langt utrolig
meget arbejde i bestyrelsen.
Begge konkluderede, at afdelingen ikke var nået så langt,
som den er i dag, uden det
store arbejde de begge har lagt
i Fanø Marineforening.
Afdelingsformand Jens Mar-

	Hans Peter Carl Nørby Pedersen (tv) og Erling Christiansen blev i februar
udnævnt til Æresmedlemmer i Fanø Marineforening. I midten
afdelingsformand Jens Martin Christiansen.
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tredjesidste vinterdag mødtes
i marinehuset for at afholde
årets generalforsamling. Både
afdelingsformand Viggo Hansen og afdelingskasserer Lars
Hvenegård Petersen fik henholdsvis beretning og regnskab
godkendt med applaus.
Werner Nicolaisen afløste i
bestyrelsen Klaus Dittmann, der
ikke ønskede genvalg. Preben
Hedegaard ønskede heller ikke
genvalg som bestyrelsessuppleant, og blev afløst af Jørgen Ol-

sen. Preben Hedegaard har dog
fortsat ansvaret for afdelingens
keglespil og skydning.
Et oplæg fra bestyrelsen om
en sommertur til Flensborg
afdelingen af Deutsche Marinebund e.V. med efterfølgende
socialevent i et af byens romhuse blev godkendt.
Efter generalforsamlingen
var der skafning med en af
landsdelens tunge men ekstrem velsmagende egnsretter
på menuen.

tin Christiansen fremkom
med samme konklusion, da
han efterfølgende på afdelingens vegne udnævnte de afgående bestyrelsesmedlemmer til
Æresmedlemmer i Fanø Marineforening.
Den 13. februar deltog 52
personer i afdelingens nytårskur. – Maden var som altid
fantastisk lækker. Musikken fik
hurtig folk ud på dansegulvet,
og damerne blev svunget til
den store guldmedalje, lyder
det fra Hans Novrup.

afløst af Kjeld Jespersen. Som
tak for en stor og mangeårige
indsats i Esbjerg Marineforening blev Egon Dam udnævnt til Æresmedlem i afdelingen. Poul Bjørnhardt fik
tildelt titlen som årets mariner
i Esbjerg Marineforening. Til
Ole Kolborg var der et 25 års
medlemsemblem.
Under eventuelt blev der
vedtaget en ny plan for åbningstider i forbindelse med
diverse arrangementer. Rygepolitikken var også til debat.
Den endte op med, at der nu
er rygeforbud i marinestuerne
i Marinehuset.
Esepigerne havde velbesøgt
arrangement den 3. februar.
Her var der præmier til de Esepige-medlemmer, der stillede
op med den sjoveste hat.
Den 21. maj er der afdelingsudflugt til Himmelbjerget og
Vestermølle ved Skanderborg.

ESBJERG
85 medlemmer deltog den 6.
februar i generalforsamlingen.
John Koudal fortæller, at valghandlingen kun gav én ændring i bestyrelsen. Egon Dam
har gennem årede bestridt en
række bestyrelsesposter over
flere omgang, så nu ønskede
han ikke genvalg. Han blev

	Der var smukt dækket i festsalen i Strien Forsamlingshus, da 52
deltagere i februar deltog i Fanø Marineforenings nytårskur.

Bestyrelsen gør opmærksom
på, at de hos en lokal tøjforhandler har forhandlet en god
pris på plads, så medlemmerne
nu kan købe marineforeningsuniform og udstyr til en aldeles god pris.
Skyttelavet:
Til skytternes store overraskelse blev Esbjerg Marineforenings Skyttelav inviteret
til at deltage i De Syddanske
Mesterskaber for seniorer. Bestyrelsen sagde ja til invitationen, hvor skytterne kvitterede
med en tredjeplads og bronzemedalje. Bronzemedaljen gav
kvalificering til Danmarks Mesterskabet der afholdes i april.
Skyttelavets generalforsamling bød på nyvalg af Johan
Stæhr som formand, da Bent
Holst Hansen ikke ønskede
genvalg. Han lod sig dog efterfølgende vælge som bestyrelsessuppleant. Fra skyttelavet
lyder der en stor tak til Bent
Holst Hansen for hans store
arbejde for skyttelavet.

	Under generalforsamlingen i Esbjerg Marineforening blev afgående
bestyrelsesmedlem Egon Dam udnævnt til æresmedlem i
lokalafdelingen. Her modtager han æresmedlemstegnet af
afdelingsformand Henning Svinth. (tv.)

RIBE
Ved generalforsamlingen i
Råbe Marineforening deltog
25 af afdelings 67 medlemmer. Da Peter Snitker ikke
ønskede genvalg, blev han afløst af den tidligere formand
i Rømø Marineforening Arne
Hansen. Mødet blev også

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND
Vagn Christensen
Ahornvej 6 A • 8800 Viborg
Mobil: 23 23 84 05
Århus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg,
Horsens, Samsø, Skanderborg
RANDERS
Inden generalforsamlingen i februar har medlemmerne i Randers Marineforening haft mulighed for at deltage i nytårsappel i
januar og kammeratskabsaften i
februar. Ved kammeratskabsaftenen så deltagerne filmen ”Den
9. april”, der ifølge Flemming
Nielsen gav deltagerne noget at
tænke over.
En influenza hærget generalforsamling kunne den 19. februar vælge Kent Brandstrup til
ny kasserer efter Willy Thirstrup,
der efter 18 år på posten ønskede

at blive afløst. Dette havde Willy
Thirstrup allerede meddelt ved
2014 generalforsamling. Her
blev den nye kasserer så valgt ind
som ekstra bestyrelsesmedlem
for at lave en glidende overgang
til denne vigtige bestyrelsespost.
Peter Jepsen blev under generalforsamlingen udnævnt til
Æresmedlem i Randers Marineforening. Leif Valbjørn og Flemming Rebsdorff fik samtidig tildelt Danmarks Marineforenings
Hæderstegn i Sølv for deres store
indsats i forbindelse med den
daglige drift af marinestuen.

brugt til at udnævne afdelingskasserer Carsten Brøner
til æresmedlem i Ribe Marineforening. En udnævnelse
han prompte kvitterede med
ved at konvertere den nu sparede kontingent til en runde
brændevin til den af ham selv
tilberedte kogte torsk.
Skyttelavet:
De 26 skytter, der deltog i generalforsamlingen i februar,
godkendte uden kommentar
skyttelavsformand Gunnar Kristensen og kasserer Jens Degn
beretning og regnskab. Det oplyser Ole Poulsen, der også fortæller, at alle valg gav genvalg.
Et spørgsmål om at anskaffe
et skab til opbevaring af skyttelavets gamle skæft fra tidligere tiders katte-skydning
blev positiv modtaget af marineforeningens formand Lars
Gjættermann, der lovede at
finde en plads til skabet i marinestuen. Samtidig takkede
Lars Gjættermann for det gode
samarbejde mellem bestyrelserne i Randers Marineforening og Randers Marineforenings Skyttelav.
Thage W. Nielsens pokal gik
i år til Erik Christensen. Samtid var der erindringsbæger for
samme pokal til John Peder-

I sin beretning kom afdelingsformand Gert Pedersen
godt omkring afdelingens mange faglige og sociale arrangementer hen over 2015. Blandt
satte han fokus på positive i, at
afdelingen ved den store maritime event Maritime Ribe på
vegne af arrangørerne handler
forplejningen for de over 100
frivillige. Ribe Marineforening
stod også som arrangør af et
distrikts grill party i å-haven
hos Lisa og Egon Adelhart, der
begge er aktive i afdelingen.
Lobbyistmæssigt er afdelingsmedlem Bjarne Kiholm
yderst aktiv for at sikre gennemsejling for større fartøjer i
forbindelse med planlægningen af en ny omfartsvej rundet
om det centrale Ribe.
På baggrund af årets gang
konkluderer bestyrelsen, at
Ribe Marineforening trives, og
har det lokalemæssigt fortræffeligt i huset, hvor byens internationale og i USA særdeles
kendte søn fotografen Jacob
Riis boede som barn.
sen, der fik pokalen i 2015.
Der var stor ros og tak for
hjælpen til Birgit Pedersen,
Jytte Bjerregård, Erene Kristensen og Torben Bruzen for
håndtering af den efterfølgende forplejning.
EBELTOFT
I Ebeltoft har medlemmerne
nu mulighed for at anduve
marinehuset til faglige og sociale arrangementer tre gange
ugentligt. Det starter tirsdag,
hvor afdelingens tovholdere
arrangerer tirsdagstræf mellem
kl. 10.30 og 12.00. Onsdag aften er der skydning, og lørdag
formiddag er der mulighed for
at købe frokost. Herudover
holder Slupkoret prøver hver
tirsdag aften.
Foredraget til kammeratskabsaftenen i januar blev på
grund af sygdom ændret til
filmaften, hvor deltagerne
så dokumentarfilmen om
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AFDELINGERNE
Jens Høj og Johan Peter Jensen
fra Vaabenbrødreforeningen
var der 429 point.
Individuelt vandt Steen Zacho med 149/5x point. Jørn
Mortensen blev nummer to
med 148/5x point medens
Klaus Johansen fra Ebeltoft
Skytteforening fik 148/4x point.
Makkerskydningen i februar fik Carl Erik Schmidt og
Tom Skarritsø som vinder.
	Et festligt syn møder hver år omkring fastelavn borgerne i Ebeltoft, når
Ebeltoft Marineforening sender afdelingens fastelavsslup på togt for at
samle penge ind til de lokale søspejdere.

”Emma Mærsk”. Traditionen
tro bød aftenen også på varm
punch fremstillet efter Søværnets opskrift.
En anden af traditionerne
i Ebeltoft Marineforening er
sluppens farefulde manøvrering gennem byens smalle gader for at samle penge ind til
Søspejderne på Mols. – Dette
sket igen i år under den elegante admiral og hans bådsmands
Bo Pedersens myndige kommando, oplyser Peter Brøgger.
Skyttelavet:
Juleskydningen i december
blev gennemført som makkerskydning og en separat dameserie. Hovedpræmien er makkerskydningen var ænder. Det
blev Bent Olsen og Jørn Mortensen, der efter skydningen
kunne lægge de to ænder i fryseren. Dameserien blev vundet
af Lisbeth Christensen med
Sille Mortensen som nummer
to. Makkerskydningen i januar
blev vundet af Tom Skarritsø

og Flemming Sønderskov.
Skyttelaver har syv skytter
tilmeldt hjemmebaneskydningen. De fik gennemført anden
halvdel af 2015/2015 skydningen i januar.
Fællesskydningen mellem
Skytteforeningen, Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og
Omegn, Borgerligt Fugleskydningsselskab, Flyverhjemmeværnseskadrille 275 Djursland
og Ebeltoft Marineforenings
Skyttelav havde 27 skytter
på programmet. – Det var en
hyggelig dag, der ikke blev ringer af, at vi vandt holdkonkurrencen, og besatte de to først
pladser i den individuelle konkurrence, lyder det fra Peter
Brøgger. Vinderholdet fra Marineforeningen bestod af Steen
Zacho, Gert Agger og Jørn
Mortrensen, der samlet fik 439
point. Nummer to var Jens
Sejersen, Rasmus Johansen og
Klaus Johansen fra Ebeltoft
Skytteforening der skød 431
point. Til Svend Rasmussen,

DISTRIKT XI

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
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GRENAA
Under nytårskuren blev Bjarne Laursen udnævnt til årets
sabelgast. På den baggrund
fik han tildelt opgave med
sabel at slå proppen af champagnen, der blev serveret til
de velsmagende petit four.
Gert Detlefsen var sponsor
for de torsk, der blev fortæ-

Fonden bag Sofus Mindelegat donerede den 2. februar
kr. 5.000 til Thomas Vels Jensen, der i Tasmanien læser til
maskinmester. Derfor var det
legatmodtagerens mor Vivian
Olsen Rosenvinge, der på
vegne af sønnen takkede for
og modtog legatet.
Ca. en tredjedel af afdelingens medlemmer deltog i
generalforsamlingen den 19.
februar. Med genvalg til alle
på valg fremstår bestyrelsen
uændret det kommende år.
Afdelingen havde også
repræsentanter med til distriktsmødet i Ebeltoft. Her
var der en del snak om de af
Landsbestyrelsen nedsatte arbejdsgruppernes oplæg til en
eventuel ændring af organisationens struktur.

	Ved generalforsamlingen i Grenaa Marineforenings Skyttelav donerede
Jens Friis (th) det smukke skyttelavsflag, der ses i baggrunden. Det fik
han i sagens natur megen tak for af skyttelavsformand Claus Sørensen.
(Foto: Sonja Kirk)

ret under fiskearrangementet
i januar. – Stuen var fyldt til
bristepunktet, og der var en
rigtig god stemning, siger Søren Holck.

Skyttelavet:
Skytterne afviklende i januar
en lidt forsinket julefestskydning. Ellers forløber den løbende træning efter planen.

HANSTHOLM/THISTED
Den 8. januar bød bestyrelsen
til nytårskur med ledsagere.
Det sagde 28 ja til. Dog måtte
to på dagen melde forfald på
grund af snevejr. Ifølge Orla
Mølholt var der stor ros til Jens
Thomsen for de yderst veltilberedte kogte torsk med tilbehør
der udgjorde dagens menu. –
Det blev en god start på det nye
år, mener han.

Generalforsamlingen i februar havde 50 medlemmer på
plads. Ifølge det oplyste forløb
alt vel. Jan Rysgaard Sørensen
har gennem årene ydet en stor
indsats og altid udvist fornøden
hjælpsomhed, når afdelingen
har brug for det. På den baggrund blev han udnævnt til
Årets Mariner.
Det var også i februar, at
afdelingen lagde rum og for-

	Jan Rysgaard Sørensen modtog
den 5. februar håndtryk og
medalje som tegn på, at han er
årets mariner 2016 i Hanstholm/
Thisted Marineforening.

plejning til distriktsmødet for
distrikt Nordvestjylland. Alle
syv afdelinger var repræsenteret, og de fik, under ledelse af
distriktsformand Per Toftum
Larsen, en god og saglig debat
om såvel lokale som landsdækkende emner.

MORSØ
Ved generalforsamlingen i februar lod afdelingsformand
Bent Flemming Nielsen sig afløse af Lejf Pedersen. Den afgående afdelingsformand har
siddet i bestyrelsen for Morsø
Marineforening igennem 33
år. De seneste år som formand. På den baggrund var
der under eventuelt retvisende
takketale og stor applaus til
den nu menige medlem af
Morsø Marineforening.
Den nye formand i Morsø
Marineforening blev Lejf Pedersen, der gennem en livslang hyre
som costerreder og skipper har de
fornødne maritime kompetencer
til at løfte opgaven i Nykøbing
Mors efter flere markante afdelingsformænd. Lejf Pedersen er
ret ny i marineforeningssammenhæng, og har derfor aftalt med
sine forgængere i jobbet, at han
altid kan trække på deres erfaring
og ekspertise.

	Jonas Christiansen (tv) efterfulgt af Søren Mathiesen, Anders
Andersen, Chr. Morten Christensen og John Larsen modtog ved
generalforsamlingen i Ringkøbing/Hvide Sande Marineforening
medlemsemblemer og anciennitetsmedlemsemblemer.

delse til Søværnet. Generalforsamlingen blev ledet af distriktsformand Per Toftlund Larsen.
RINGKØBING/HVIDE SANDE
Ved generalforsamlingen i februar kunne bestyrelsen byde
velkommen til to nye medlemmer. Det var Jonas Christiansen
og Søren Mathiesen, der samtidig med at Anders Andersen
samt John Larsen og Christian

Mortensen modtog henholdsvis 40 års og 50 års medlemsemblemer, modtog deres spritnye medlemsemblemer.
Afdelingskasserer Jens Erik
Sørensen oplyser, at bestyrelsen i skrivende stund (februar
2016) er ved at lægge sidste
hånd på planlægningen af
Ringkøbing/Hvide Sande Marineforenings 75 års jubilæum
den 12. marts.

Flotte caps fra Lemvig
Marineforening

	Mogens Westergaard (tv) og Flemming Worm fik under
generalforsamlingen i Skive Marineforening tildelt deres
medlemsemblemer. I midten afdelingsformand oversergent
Henriette C. Lundgren..

SKIVE
Den 6. februar blev der afholdt
generalforsamling i Skive Marineforening. Ved samme lejlighed blev der uddelt nye medlemsemblemer til Flemming
Worm og Mogens Westergaard.
På bagkant af generalforsamlingen samledes 50 til årets vinterfest. Ifølge afdelingsformand
Henriette Lundgren blev det en
god aften med højt humør og
særdeles god forplejning.

Den midlertidige konstituerede afdelingskasserer Troels B.
Kobbernagel fik ændret sin status
til medlemsvalgt afdelingskasserer. Begge nyvalg foregik uden
modkandidater. Afdelingssekretær Anton Toft modtog genvalg.
Benny Rimmer Andersen blev
valgt som bestyrelsessuppleant.
Der var nye medlemsemblemer til to af deltagerne, medens
fire modtog henholdsvis 25 års
og 50 års jubilartegn for indkal-

Lemvig Marineforening tilbyder caps med påsyning
af afdelingens navn på skyggen.
Ved køb af 100 stk. kr. 75,00
inklusive moms og levering.

Henvendelse Lemvig Marineforening
telefon 97 82 15 15
Eller afdelingskasseren telefon 40 32 36 34
mail: charly@c.dk
BEMÆRK: Caps er ikke en del af
Danmarks Marineforenings uniformering.
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DISTRIKT XII

NORDJYLLAND
Seniormekaniker Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14 • 9310 Vodskov
Tlf.: 98 28 61 21
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, Hals,
Hjørring Hadsund, Hirtshals, Hobro
HJØRRING
Ole Steensen, Hjørring Marineforenings afdelingsformand
gennem efterhånden mange år,
trak sig som varslet som formand ved afdelingens generalforsamling i januar. Ole Steensen var en formand der i hele
sin regeringsperiode ydede
langt ud over hvad stillingsbetegnelsen indebærer.
Afdelingssekretær Ole Mønsted skriver da også, at såvel
Ole som hustruen Agnes altid
var dem, der mødte først op,
og gik sidst hjem. – Ole kunne
ikke siger fra, og det er nok
også medvirkende årsag til, at
beslutningen om at fratræde
betød afståelse af alle poster.
Ole ved med sig selv, at han
ikke kan nøjes med at deltage
i arbejdet på deltid, og aldersog helbredsmæssigt har Ole
derfor truffet beslutningen om
fremover kun at deltage som
menigt medlem. Oles fratrædelse blev ikke mødt med glæde, men blev af medlemmerne

	Ole Steensen lod sig ved
generalforsamlingen i Hjørring
Marineforening pensionere som
afdelingsformand.
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accepteret, og Ole kunne
trække sig med anerkendende
applaus fra samtlige medlemmer. Fra foreningens side skal
der lyde en stor tak til Ole for
hans hverv som formand, og
ligeledes en tak til Agnes, som
har bistået mange gange, skriver Ole Mønsted.
Ny afdelingsformand i Hjørring Marineforening er Henning
Pedersen, der har 41 års erfaring
som medlem i Danmarks Marineforening. Valget på Henning
Pedersen var med enstemmigt
opbakning fra alle deltagerne
ved generalforsamlingen.
AALBORG
På den bagerste dag i 2015
modtog Aalborg Marineforening Danmarkssamfundets
Aalborg Kreds flagpris.
Den 12. januar var der den
årlige konsulmøde i marinestuen. – Her deltager repræsentanter fra Aalborg Kommune
med borgmesteren i spidsen
samt byens konsuler og garnisonskommandanter til klipfiskespisning, fortæller afdelingsformand Charley Pedersen.
Bestyrelsen er efter generalforsamlingen i februar afdelingsformand Charley Pedersen, næstformand Lasse Uttrup, kasserer Bjarne Kjær Jensen, sekretær Tommy Madsen,
hovmester Per Møller, banjemaster Peter Gram Larsen
samt bestyrelsesmedlemmerne
Michal Brandi, Jess Toft Nielsen og nyvalgte John Damgaard Svendsen. Mogens Møller
Jensen og Jens Chr. Pedersen
sidder på de to bestyrelsessuppleantposter.

	Afdelingssekretær Tommy Madsen (tv.) fik under generalforsamlingen
i Aalborg Marineforening tildelt Danmarks Marineforenings
Hæderstegn i Sølv. Th. afdelings- og distriktsformand distrikt
Nordjylland Charley F. Pedersen.

Under
generalforsamlingen modtog afdelingssekretær
Tommy Madsen Danmarks
Marineforenings Hæderstegn
i Sølv. – Begrundelsen er, at
Tommy startede som flagbærer for 20 år siden, så blev han
suppleant til bestyrelsen, kom
ind i bestyrelsen i 2003 og blev
sekretær i 2012, oplyser Charley F. Pedersen.
Lørdag den 30. april er der
stiftelsesfest, den 20. maj hjælperfest medens der kaldes til
skovtur den 11. juni.
SKAGEN
Rundt 100 medlemmer deltog
i februar i generalforsamlingen
i Skagen Marineforening. Torben Hammer blev valgt til dirigent, et job han ifølge Frede
Svendsen bestred med bravur.
Afdelingsformand Per Sloth

og afdelingskasserer John
Østergaard fik godkendt beretning og regnskab med applaus.
Dette fordi 2015 på såvel det
faglige som sociale niveau gik
utrolig godt, samtidig med at
afdelingens økonomi må siges
at være aldeles tilfredsstillende.
Med genvalg over hele linjen skete der ingen ændringer
i bestyrelsen.
For første gang i mange år,
blev der under generalforsamlingen udnævnt et Æresmedlem af Skagen Marineforening.
Det var afdelingens mæcen
John Thomsen, der modtog
den flotte annerkendelse for
sin indsats og støtte til Danmarks Marineforenings afdeling på Jyllands top. Der var
anciennitetsmedlemsemblemer til Peter Ryan Rasmussen
og Knud Mølgaard for 25 års

	Fem medlemmer fik ved generalforsamlingen i Skagen Marineforening
tildelt emblemer, medens et medlem blev udnævnt til Årets Mariner. Fv.
Eddy Nielsen, Knud Mølgaard, Peter Ryan Rasmussen, Erik Brun Petersen,
Christian Diget og John Thomsen.

medlemskab i Marineforeningen. Erik Brun Petersen fik 50
års emblemet medes Christian
Diget modtog 60 års medlemsemblem. Sluttelig blev Eddy
Nielsen udnævnt til Årets Mariner i Skagen Marineforening.
Efter det faglige overtog
Frank Mortensen´s kabyshold
kommandoen, og sørgede for,
at det sociale arrangement
blev afviklet til alle deltagernes store tilfredshed.
NIBE
Afdelingsformand Hans Jørgen
Christensen havde haft den
positive pen i hånden, da han
i februar lavede beretningen
til generalforsamlingen i Nibe
Marineforening. Blandet andet kunne han konstatere, - at
afdelingens medlemmer kommer hinanden ved, at der er et
godt kammeratskab og at afdelingens trivsel alt i alt er meget
god. Med 69 medlemmer og
20 støttemedlemmer er afdelingen inde i en god vækst.

Afdelingskasserer
Eddy
Klemmensen fik bifald for afdelingens regnskab, der også
i 2015 kom ud med pæne tal.
Især glædede det medlemmerne, at gælden på marinehuset
over året var nedsat betydeligt.
Det er bestyrelsens mål, at huset
skal være gældfrit om ca. to år.
Alle valg gav genvalg.
Distriktsformand Charley
F. Pedersen gennemgik under
eventuelt det daglige arbejde i
Landsbestyrelsen og gav et kort
indlæg om de ændringsforslag,

der skal drøftes på sendemandsmødet den 23. april.
Inden forsamlingen blev
sendt til skafning blev Hans
Christian Hansen og Hans
Jørgen Abildgaard udnævnt
til Æresmedlemmer af Nibe
Marineforening.
FREDERIKSHAVN
Ved julefrokosten blev Christian S. Nielsen udnævnt til
årets mariner i Frederikshavn
Marineforening. Arrangementet blev også brugt til at tildele

	Hans Christian Hansen (tv) og Hans Jørgen Abildgaard blev i februar
udnævnt til Æresmedlemmer i Nibe Marineforening. Th.
afdelingsformand Hans Jørgen Christensen.

Christian, der er afdelingens
fregatbygger, et 40 års medlemsemblem. Poul Mølholt fik
50 års medlemsemblem.
December bød på julebanko
midt i måneden og nytårstaffel
den 31. december.
Officersskubben Frederikshavns Venner af Tordenskiold
forlagde i januar et socialt arrangement med torskespisning til marinehuset.
Den 9. februar havde vi vores årlige sammenkomst med
repræsentanter fra kommunen, Søværnet, erhvervslivet
og øvrige samarbejdspartnere,
fortæller
afdelingsnæstformand Torben Madsen. – En
altid god aften hvor vi bliver
rystet godt sammen, og hvor
der hen på aftenen bliver fortalt nogle dels gode historier
og dels fakta på udviklingen. I
år var det primært direktør Pia
Ankerstjerne fra Martec, der
berettede om den store udvikling Martex har gennemgået,
og om skoleskibet ”Danmarks”
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kommende togt til OL i Rio
Brasilien. Fungerede chef OPLOG Frederikshavn kommandørkaptajn Knud P. Leimand
opdaterede os på de seneste
nyheder indenfor Søværnet.
Ved ulkeaftenen fortalte John
Larsen om Isbrydertjenesten,
som han kender det fra sit tidligere job som maskinchef på
statens isbrydere.
Det var debut for fremlæggelse af afdelingsformandsberetning til Hans Jørgen Westermann ved generalforsamlingen
den 20. februar. Her blev der
blandt andet besluttet, at lave
en jubilæumskonto til Frederikhavn Marineforening jubilæ-

	Christian S. Nielsen (th) får
overrakt pokal af Knud E. Qvick
som bevis på titlen som årets
mariner anno 2016 i
Frederikshavn Marineforening.

um i 2021. Det blev også besluttet, at bakke 100% op om
et indsendt moderniseringsforslag for strukturen i Danmarks
Marineforening, der skal behandles på sendemandsmødet
den 23. april 2016.
Bestyrelsen blev genvalgt og
er som følger: Afdelingsformand
Hans Jørgen Westermann, næstformand og banjermester Torben Madsen samt bestyrelsesmedlemmerne Ivan Østergaard,
Mogens Jensen, Jans A. Kruse,

Orla Frederiksen og Per Østergaard Rask. Bestyrelsessupple-

anter er Kasper Guldhammer
Frederiksen og Erich Haug.
HALS
Hals Marineforening bød i
februar til 70 års jubilæumsreception i marinehuset. Ud
over forplejning var der underholdning ved Hals Marinekor.
Ifølge kilder fra distrikt Nordjyllands øvrige lokalafdelinger
var det et særdeles hyggeligt og
vel tilrettelagt arrangement.
	Kollegaer fra distrikt Nordjylland
deltog i februar i Hals
Marineforenings 70 års
jubilæumsreception. Her ses
gæsterne foran marinehuset, der
tidligere fungerede som
redningsstation.		
(Foto: Ole Mønsted)

DISTRIKT XIII

GRØNLAND

Landnæstformand
Søren Konradsen via landskontoret
Tlf.: 33 15 28 86
Godthåb
GODTHÅB
Afdelingsformand Allan Damsgaard er yderst tilfreds med udviklingen i Danmarks nordligst
beliggende marineforening. –
Afdelingen er vokset pænt gennem de sidste par år, og tæller nu
godt 130 medlemmer, fortæller
han. – Vi er en god blanding af
alle aldre, og der fungerer rigtig
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fint både til hverdag og fest.
Det med fest skal i år tages
særdeles alvorligt. Den 22. maj
bliver Godthåb Marineforening
60 år. I den anledning er der
planlagt festligheder over tre
dage fra den 20. til og med den
22. maj.
For at marinehuset skal vise
sig fra den pæneste side, er

alle sejl sat til for at marinestuen kan præsentere sig bedst
muligt- - Skibsmodellerne af
fregatten JYLLAND og Kongeskibet DANNEBROG er
kommet i glasmontre. Kabyssen har fået nye vægfliser, og et
stort gammelt skibsrat er blevet til loft belysning, oplyser
Allan Damsgaard.
Godthåb Marineforening
oprettede for år tilbage uddannelsesfonden kommandør G.
de Lichtenbergs Fond. Fonden
sender hvert år seks unge grønlændere på grunduddannelse
på skoleskibet ”Georg Stage”.
Efter mange års god indsats
ønsker flere fra fondens bestyrelsen at blive afløst så der kan

komme nye kræfter til.
”Georg Stage”:
Skoleskibet ”Georg Stage” er
en søfartsskole - en af fire, der
tilbyder en maritim grunduddannelse i Danmark. Skolen er
anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO
(International Maritime Organisation). Uddannelsen om
bord lever op til internationale
krav til søfartsuddannelsen på
grundniveau. Det betyder, at
skolen som minimum overholder STCW-konventionen,
og afgangsbeviserne er udstedt
i henhold til denne. Uddannelsen om bord kontrolleres af
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

VELKOMMEN I DANMARKS MARINEFORENING
AMAGER
Mathias Heidemann Schultz
Jackie Vernon Nielsen
ASSENS
Sonny Stannius Johansen
BOGENSE
Jens Erik Andersen
Bruno Hansen
Ernst Ulrik Bach Stache
Bent Jacobsen
Poul Svane Madsen
Jens Ole Nordestgaard Bentzen
Benny Nielsen
BORNHOLM
Kurt Allan Olsen
Michael Høejer-Rasmussen
Jan Jessien Nørregaard
Lissi Jetmar
Steen Bohn
Birgitte Hansen
BRØNDBY
Kurt Damsted
Frank Rantzau Foged
ESBJERG
Gert E. Jørgensen
Kaj Aage Jensen
Carsten Steen Nielsen
Rene Christian Olsen
Tonny Ungerskov
Anders Høj Gorritzen
FANØ
Jens Pelle
Rolf Christensen Schmidt
Rasmus Thøgersen
Søren Robert Hansen
Tobias Tornel
FREDERIKSHAVN
Søren Peter Pors
Christian Helledie Vandkrog
Chano Lyng
FREDERIKSSUND
Claus Stig Riisholt
FAABORG
Lennart Nielsen
Torben Weiglin Olsen
Erik Hansen
Morten Holgersen

GILLELEJE
Jan Hummelgaard Christensen
GODTHAAB/NUUK
Søren Christiansen
Henrik Phillipsen
Anna Nivikka Regine Brandt
Kurt Klemens Titussen
GRENAA
Flemming V. J. Konrad
Kjeld Herskind Bøgh
Jens Mathiesen
HALS
Jens Chr. Andersen
HADERSLEV
Hans Oluf Boysen
HANSTHOLM/THISTED
Evald Guld
Sonni Richard Rokkjær
HELSINGØR
Kenn Birn Hansen
Jens Christian Harlyk
Brian Birger Green
HIRTSHALS
Per N. A. Christensen
Finn Pedersen
HORSENS
Erik Teglgaard
Lars Juhl Nielsen
HUNDESTED
Ole Bent Friedel Jørgensen
HØRSHOLM/RUNGSTED
Erik Bjørn Jensen
Johnny Løvhøj
KALUNDBORG
Kurt Eilif Olsen
KONGENS LYNGBY
Erik Torpegaard
Per Groth
Bent Nielsen
KORSØR
Flemming Helge Sørensen
Thomas Kofoed
Bjarne Graabæk Mikkelsen

LANGELAND
Bo Svensson
Ken Maegaard Bay
Arnt Nikolai Andersen
Martin Mogensen
LEMVIG
Jørgen Mose
MARSTAL
Martin Damkjær
Gert Eriksen

SKAGEN
Per Tychsen
Carsten Salomonsen
René Nielsen

MIDDELFART
Finn Yde Sørensen
Per Nielsen
Erland Peter Skovborg
Sørensen
MORSØ
Børge Schultz
Poul Verner Christensen
NIBE
Holger Lassen Stefansen
NYBORG
Lasse Greve Skovgaard
Knud Arne Hansen
NYKØBING FALSTER
Per Munk Pedersen

SKIVE
Carsten Munk
Rune Worm
Dorthe Susanne Laigaard
SLAGELSE
Randi Veneziani
Nicole Vincentz
SVENDBORG
Poul Johnnie Nielsen
Jørn Gustafson
Jens Larsen
Jørn Poulsen
VEJLE
Bjørn H. Conradsen

NYKØBING SJÆLLAND
Jens Kruse Jensen
NÆSTVED
Christian Frølich Wulff

ÆRØSKØBING
Jørn Steen Dreyer
Bent John Sørensen
AABENRAA
Lars Bonnick Petersen

RANDERS
Flemming Nielsen
Hans Hermann Nielsen
Thomas Post
Peter Ravnholt-Jensen
Ove Carstensen

AALBORG
Frank Christensen
Gunnar Bundgaard Tvorup
Arnt Elgaard Kristensen
Thomas Toft

RIBE
Peter J. R. Lindahl
RINGKØBING/HVIDE SANDE
Johan Løvendahl Nielsen

AARHUS
Henrik Vilhelm Laursen
Peter Trolle
Børge Dammand

ROSKILDE
Ole Reichenbach
Jørn Kristiansen

MARINEFORENINGEN
Medlemstal pr. 3. marts 2016: 9.178

Tidligere afdelingsformand i Ebeltoft Marineforening og tidligere borgmester i daværende Ebeltoft
Kommune, Jørgen Brøgger, blev i februar udnævnt til æresmedlem af fregatten JYLLAND.
Udnævnelsen skete ved en lille højtidelighed på Fregatøen i Ebeltoft. Repræsentanter for fregattens
bestyrelse, medarbejdere ved fregatten og Syddjurs’ borgmester Claus Wistoft var mødt frem og kunne
høre både bestyrelsesformand Ole Bjerregaard og fregattens direktør Benno Blæsild fortælle om det
engagement, som Jørgen Brøgger gennem tiden har vist fregatarbejdet. Ole Bjerregaard fremhævede
det tætte forhold, Brøgger altid har haft med det maritime. Både søværnet, skoleskibet Danmark og
den lokale marineforening har gennem årene nydt godt af hans kærlighed til søen. En kærlighed, der i
høj grad startede, da han som skoledreng i 1960 med Dannebrog i hånden overværede fregattens
ankomst til Ebeltoft. Benno Blæsild mente, at Jørgen Brøgger var en af de få, der deler skæbne
med de mennesker, der i dag passer og plejer det gamle skib.
- Ligesom os tænker du hele tiden på Fregatten JYLLAND, forklarede han og pointerede, at det var
medvirkende til den dedikerede og uselviske indsats, Brøgger altid har ydet for fregatten. Jørgen Brøgger
takkede for den store ære, men ærgrede sig samtidig over, at det ikke var lykkedes gennem hans mange
år som bestyrelsesmedlem, heraf tolv af dem som formand, at få fregatten på finansloven. På billedet
overrækker bestyrelsesformand Ole Bjerregaard fregattens nye æresmedlem en vægplakette. Jørgen
Brøgger er Fregatten JYLLANDs tredje æresmedlem og tilslutter sig dermed Lise Aarsleff og Bernt Kure.
(Foto: Fregatten JYLLAND)

