
TIDSSKRIFTET ”UNDER DANNEBROG” - MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING

Marineforeningen
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Af direktør Karin Buhl Slæggerup

Fregatten JYLLAND har gennem de sidste 25 
år støt og roligt mistet noget af det engage-
ment, vi havde blandt gæsterne, da skibet tak-
ket være A.P. Møller Fondens generøse dona-
tion stod færdigrestaureret i 1994. Vi er faldet 
fra 250.000 besøgende midt i 90’erne til lidt 
under 70.000 i 2019. 

Det er synd og skam, for Fregatten JYLLAND 
byder på tusindvis af historier, som blot venter 
på at blive fortalt - på måder, som kan engage-
re flere gæster og være med til at give dem lyst 
til at gå på opdagelse i vores maritime kulturarv 
og opleve, hvordan kulturarven kan få personlig 
relevans. 

Der er så meget at fortælle og mere at bygge 
videre på for hver sæson, at gæsterne skal mo-
tiveres til at komme igen år efter år. 

Derfor har bestyrelsen for DSI Fregatten JYL-
LAND besluttet sig for at iværksætte en revita-
lisering af institutionen gennem en ny strategi 
for fregatten. Revitaliseringen vil ske med re-
spekt for institutionens mission skitseret i 1979 
og dermed fregattens historiske funktion som 
kulturarv. Strategiplanen for 2018-2025 går 
under titlen Rethink Fregatten Jylland: vi gen-
tænker konceptet Fregatten JYLLAND med det 
formål at udvide skibets funktion, så det kan 
mere end at formidle kulturhistorie. 

EN ATTRAKTION I VERDENSKLASSE
Med afsæt i tre bærende elementer, Åben-
hed, Samarbejde og Nytænkning, er det må-
let, at Fregatten JYLLAND i 2025 skal være 
anerkendt som en attraktion i verdensklasse, 
hvor historien og kulturen formidles i en aktu-
el kontekst, og hvor viden om restaurering og 
bygning af træskibe skal række ud over landets 
grænser.

Strategiens fokusområder skal medvirke til at:
• Udvikle fregatten JYLLAND som besøgsmål 

og tiltrække flere gæster.
• Udvikle og opbygge yderligere kompetencer 

inden for alle tekniske og håndværksmæssi-
ge områder relateret til det maritime.

• Åbne fregatten mod Ebeltoft og mod verden 
- bogstaveligt og i overført betydning.

• Samarbejde lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt inden for alle felter.

• Skabe et stabilt indtægtsgrundlag bl.a. gen-
nem udvikling af eksisterende og nye forret-
ningsområder.

VORES STRATEGI OG KOMMENDE IND-
SATS HVILER PÅ TO BEN
Vi vil aktualisere vores maritime kulturarv og 
tale ind i en nutidig sammenhæng, hvor den 
kommer til at indgå som en relevant del af 
samtiden, og hvor historien om Danmark som 
søfartsnation bliver levendegjort og formidlet til 
det brede publikum fra ind- og udland. Dette 
skal bl.a. også ske i et tæt samarbejde med 
en lang række samarbejdspartnere, hvor Dan-
marks Marineforening og vores lokale Ebeltoft 
Marineforening helt naturligt indgår.

Vi fokuserer på fregattens berettigelse i et 
større og længerevarende perspektiv, hvor vi 
med afsæt i de maritime håndværkstraditioner 
ønsker at være en enestående platform for for-
midling af håndværket gennem undervisnings-
relaterede samarbejder lige fra grundskolen til 
faguddannelserne.

FREGATTEN JYLLAND 
– ÉT SKIB, 1000 HISTORIER
Selvom Fregatten JYLLAND ligger trygt og lunt 
i sin tørdok, har skibet dermed på ingen måde 
afsluttet sin rejse. Den rejse, som skibet er på 
nu, fører fra en tilværelse som kulturhistorisk 
museum til en tilværelse som en attraktion i 
verdensklasse, der når langt ud over Ebeltoft 
havn. 

I sin tid har skibet allerede haft mange forskel-
lige funktioner. Skibet har været krigsskib, kon-
geskib, kaserne, logi for ferierende skolebørn 
og udstillingslokale. I dag arbejder vi løbende 
på at gøre skibet multifunktionelt og udnytte 
hele fregatøens potentiale til at skabe rum til 
leg og læring, rum til viden og kultur og ikke 
mindst rum til fællesskab. 

Vi har et meget værdifuldt produkt i fregatten. 
Den er ”den ægte vare”; fuldkommen unik i 

sig selv og det forpligter! Derfor bruger vi res-
sourcer på at opretholde en autenticitet i vores 
virke, i særdeleshed gennem det nænsomme 
vedligehold af skibet, som vores håndværkere 
er eksperter i. Vi begrænser mængden af op-
slåede plancher og digitaliseret information på 
selve skibet. Vi udvælger nøje udstillinger, som 
vi finder relevante, og som supplerer historien 
om fregatten. Vi har sat mange ressourcer 
ind på at forbedre formidlingen til vores yng-
ste publikummer og gøre hele deres besøg på 
fregatten til en oplevelse fuld af leg, fantasi og 
historiefortælling.

Med ovenstående strategi og tiltag er det der-
for vores vision og håb at gøre en forskel i et 
langtrækkende perspektiv, både for den enkel-
te gæst og som et aktiv i en større samfunds-
mæssig sammenhæng.

Fregatten JYLLAND – nu og i fremtiden

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

MTUD udkommer seks gange årligt i et printoplag pr. udgave på 
9.500 ex. samt som e-magasin på sitet: marineforeningen.dk
- Anslået 40.000 læsere/brugere pr. udgave.

Det dansk-tyske samarbejde i grænselandet mellem delstaten Sles-
vig-Holsten og Sønderjylland roses kloden rundt som et smukt eksempel 
på, hvor gelinde to lande efter 1.109 års tummel og tumult nu efterføl-
gende i 100 år har kunnet samarbejde om et befolkningsmindretals-se-
tup til gavn og glæde for det danske mindretal syd for grænsen og det 
tyske mindretal nord for grænsen. 

Det danske mindretal udgør ca. 50.000 tyske statsborgere med dansk 
identitet. Nord for grænsen vurderes det tyske mindretal at udgøre mel-
lem 15.000 og 20.000 personer. 

Men det gode naboskab til trods kan vi her i landet godt glæde os over og 
med fuld musik fejre, at folkeafstemningen i Nordslesvig (det nuværende 
Sønderjylland) den 10. februar 1920 gav 75.431 (74,9%) danske stem-
mer mod 25.329 (25,1%) tyske stemmer. 

Grænsedragningen i 1920 har tre hoveddatoer: Folkeafstemningen den 
10. februar. Den officielle genforeningsdag den 15. juni og endelig gen-
foreningsfestlighederne den 10. og 11. juli.

Fra denne plads skal der lyde en stor opfordring til, at alle Danmarks 
Marineforenings 75 afdelinger deltager ved så mange af de planlagte 
arrangementer over det ganske land som muligt.

Redaktionen på nærværende tidsskrift tager i hvert fald handsken op og 
bringer i juniudgaven et tema om Genforeningen i 1920 set ud fra den 
historiske begivenheds maritime islæt. 

 Morten

Vi bør være en synlig del af Genforeningsfesten

LEDER

Danmarks Marineforenings rolle er blandt andet med udgangspunkt i foreningens tre hovedopgaver forsvarspolitisk lobbyisme, maritim formidling 
og kammeratskab at løfte opgaven som samlende faglig og social forsvarspositiv organisation, der skal fastholde og udbygge danskernes interesse 
og forståelse for Søværnets og Søfartens nationale og internationale virke.
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Fiskeauktionsmester i Hanstholm Fiskeauktion Jes Holm Sørensen er pr. 
15. november 2019 tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen, kommandørkaptajn Peter 
Augustinus Tranberg Jaszczak og kommandørkaptajn Lars Povl Jensen 
er pr. 29. januar 2020 tildelt Ridder af Dannebrogordenen.

Marinespecialist Jens Peter Janum, marinespecialist Ib Hjersing Skoubo 
og materielmester i Søværnet Steen B. Lindballe er pr. 29. januar 2020 
tildelt Fortjenstmedaljen i Sølv.

Kommandør Kim Bo Meier er pr. 29. januar 2020 tildelt Kommandør af 
Dannebrogordenen.

PERSONALIA

BØGER OG PUBLIKATIONER

Det ottende flag – St. Croix

Frederikshavn En smuglerrede

Forlagsejer Lars Hansen fra forlaget Boghvede 
har i samarbejde med forfatter Stanford Joines 
oversat og udgivet bogen Det ottende flag – St. 
Croix.

Ud over en retvisende fortælling om de syv flag, 
der de sidste 500 år har vajet på den tidligere 
danske ø St. Croix i Caribien, vender forfatteren 
historien om det ottende flag: Det sorte pirat- 
og sørøverflag. 

– Officielt har der vajet syv forskellige flag på 
St. Croix i de sidste 500 år, skriver forfatteren 
i sin indledning: – Før det amerikanske flag og 
Dannebrog kom spaniolerne efter guld, hollæn-
derne for at handle, briterne for at tage landet 
og Malteserridderne som administratorer. 

Franskmændene byggede en koloni kun for at 
se den gå til af feber. 
I alle disse år huserede pirater, conquistadorer, 
fribyttere, filibustere, kapere, sørøvere og hvad 
de nu kaldtes i Caribien. De betragtede St. Cro-
ix som deres hjem, hvorfra de startede deres 
plyndringstogter, uanset om de havde tilladelse 
til at gøre det eller ej. Og de tog ingen hensyn 
til, om skibene var under europæisk flag. Det er 
derfor på tide at medtage det uofficielle otten-
de flag. Det var sort. Denne bog er derfor en 
ufortalt historie om St. Croix, fortæller forfatte-
ren, amerikaneren Stanford Joines.

Selv om ”Det ottende flag – St. Croix” i høj grad 
er en nichebog, er det spændende læsning om 
en for længst svunden tid. 

DET OTTENDE FLAG – ST. CROIX
Udgivet den 1. marts 2020 af forlaget Boghvede.
Forfatter: Stanford Joines.
Oversættelse: Lars Hansen.
224 sider. Format: 190×240 mm
Pris kr. 195,00 inklusive fragt.
Kan købes fra forlaget telefon 98353637 eller 
mail: boghvede@outlook.dk
ISBN: 9788799429097
Cover: (Cover Det ottende flag)

Den 1. marts 2020 sendte forfatter og sømand 
Kurt Lundholm gennem Brunlynget Bogforlag 
krøniken ”Frederikshavn - en smuglerrede” på 
gaden. 

Udgivelsen, der er forfatterens tiende, fortæller 
om perioden 1918-1960, hvor Frederikshavn 
var en af Nordens største smuglerreder, der 
sørgede for at sikre vin og spiritus til nordjyder, 
svenskere og især nordmænd. Krydstoldvæs-
net var blevet nedlagt i 1904, og politikerne 
mente, at den indførte spiritusafgift havde gjort 
Danmark ædrueligt, hvorfor der ikke var det 
store behov for et maritimt toldvæsen, så man 
prøvede at klare sig med de gamle sejlførende 
krydstoldskibe. Det samme var tilfældet i Norge 
og Sverige. 

– Men som så ofte før var politikerne ikke 
i samklang med virkeligheden, så de gamle 
sejlførende jagter blev hurtigt agterudsejlet af 
spritsmuglerne, som til at begynde med havde 
kronede dage, siger Kurt Lundholm, der i bo-
gen beskriver, hvordan dette forhold gjorde, at 
man både i Norge og Danmark satte Søværnet 
ind med motortorpedobåde som den norske 
ØRNEN og den danske MAKRELLEN. I et en-
kelt tilfælde blev ubåden RAN indsat i Øresund. 

”Frederikshavn - en smuglerrede” er, som de 
øvrige udgivelser af Kurt Lundholm, skrevet 
med et glimt i øjet. 

FREDERIKSHAVN - EN SMUGLERREDE
Forfatter og grafik: Kurt Lundholm.
Udgiver: Brunlynget Bogforlag.
344 sider med billeder.
Pris kr. 299,95. Kan købes fra forlaget telefon 
98353637 eller mail: boghvede@outlook.dk
ISBN: 978-87-970082-7-0
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DET SKER

ONSDAG DEN 3. JUNI 2020:
Dronningen ankommer om bord på DANNEBROG til Anholt Havn i for-
bindelse med sommertogtet til Norddjurs Kommune.

LØRDAG DEN 27. JUNI TIL SØNDAG DEN 9. AUGUST 2020:
Sommeraktiviteter på fregatøen i Ebeltoft. Der afholdes løbende for-
skellige events på og omkring fregatten JYLLAND.

SØNDAG DEN 30. AUGUST 2020:
Danmarks Marineforening holder på vegne af Søværnet jubilarstævne 
på Nyholm i København. Årets stævne er for indkaldelsesårgangene 
med endetal 5 og 0. Der tildeles jubilartegn for 25, 40, 50, 60, 65, 70, 
75 og 80 år. Stævnet starter kl. 1000. 

MANDAG DEN 31. AUGUST 2020:
Dronningen ankommer om bord på DANNEBROG til Hanstholm Havn 
i forbindelse med sommertogtet til Thisted Kommune.

TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2020:
Dronningen ankommer om bord på DANNEBROG til Esbjerg Havn i 
forbindelse med sommertogtet til Esbjerg Kommune.

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2020:
Dronningen er om bord på DANNEBROG i Esbjerg Havn i forbindelse 
med sommertogtet til Fanø Kommune.

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2020:
Danmarks Marineforening holder sendemandsmøde i Midtbyhallen, 
Johannes Jørgensens Vej 10, Svendborg. Mødet starter kl. 1130.

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER 
TIL SØNDAG DEN 4. OKTOBER 2020:
Marineforeningen Tidsskriftet ”Under Dannebrog” arrangerer i dage-
ne 19. til 27. september læserrejse til Sydengland. 

LØRDAG DEN 3. OG SØNDAG DEN 4. OKTOBER 2020:
Danmarks Marineforenings Skyttelav holder landsskyttestævne og 
landsmøde i Grenaa. Stævnet arrangeres af Grenaa Marineforenings 
skyttelav.

TJEK ARRANGEMENTERNE I DE LOKALE 
MEDIER SAMT HJEMMESIDER

APROPOS
…Danmarks Marineforenings medlemstal er pr. 17. marts 2020 8.449 personer…

…Landsledelsens opfordring pr. 13. marts 2020 om i kortere eller længere tid at sætte aktiviteter med medlemsdeltagelse i stå, herunder luk-
ning af Marinestuerne, er i  skrivende stund (17. marts 2020) taget ad notam i hovedparten af Danmarks Marineforenings 75 lokalafdelinger…

FOTOKLUMME

 Som landsformand Steen Engstrøm redegjorde for i sin nytårskommentar her i magasinet, afholdes landsbestyrelsesmøderne fremover ude i lokalafdelingerne. 
I år blev forårslandsbestyrelsesmødet afholdt i Nyborg. Efterårslandsbestyrelsesmødet afholdes i Vordingborg. Dagen efter LB-mødet stiller landsbestyrelsen 
sig til rådighed for de omkringliggende afdelingers medlemmer til en åben dialog om, hvad der måtte ligge dem på sinde. Det første dialogmøde i rækken blev 
således holdt i marinestuen i Nyborg. Medlemmer fra 7 af distrikt Fyns 11 afdelinger deltog. Efter velkomst ved afdelingsformand Kurt Verner gennemgik Steen 
Engstrøm, hvilke tanker han gør sig om fremtidens marineforening. Den efterfølgende dialog og indspark fra deltagerne var konstruktiv og relevant i forhold til 
mødets agenda. På vedstående fotos ses dels landsformanden under sit indlæg og dels mødets tovholdere f.v. afdelingsformand Kurt Verner, landsformand Steen 
Engstrøm og distriktformand for distrikt Fyn, Erik Bodal.  (Foto: Pierre Jensen) 
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Kongeskibet DANNEBROG er en succesrig  
platform til hvervning af personel til Søværnet

DANNEBROG ER DEN ENHED I SØVÆR-
NET, DER HAR FLEST VÆRNEPLIGTIGE 
(VPL) OM BORD. 39 AF DEN SAMLEDE 
BESÆTNING PÅ 57 ER UNGE VPL.

– De unge værnepligtige på kongeskibet DAN-
NEBROG har alle en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse som ballast, når DANNE-
BROG hvert år i januar mønstrer besætningen til 
årets togter. Det fortæller skibets næstkomman-
derende orlogskaptajn Sten Bilde Jensen. 
– Tjenesten som værnepligtig orlogsgast på 
kongeskibet er populær. Det mærker vi ved de 
5 årlige arrangementer Forsvarets Dag hvor 
alle unge mænd, der i året fylder 18 år, bliver 
indkaldt. Danske mænd har værnepligt, mens 
danske kvinder har værneret. Så de 18-årige 
kvinder inviteres også til at deltage, dog på fri-
villig basis, siger Sten Bilde Jensen, der også 
slår fast, at Søværnet gerne ser, at så mange af 
de unge VPL efter tjenesten på DANNEBROG 
er blevet så tilfredse at arbejde i et spændende 
og omskifteligt søværnsmiljø, at de søger ind 
på et af de tre tjenesteniveauer, konstabelgrup-
pen, sergentgruppen eller officersgruppen. 
– Søværnet giver lige som det øvrige forsvar et 
utal af muligheder for at få et godt arbejdsliv. 
Dette såvel som fastansat, kontraktansat eller 
som en del af de stående reservestyrker, lyder 
det fra Sten Bilde Jensen.

57 BESÆTNINGSMEDLEMMER
DANNEBROGs chef er for nuværende kom-
mandør, jagtkaptajn Peter Schinkel Stamp. I 
alt udgør skibets faste besætning 9 officerer, 
7 sergenter og 2 konstabler. Hertil kommer 
de 39 unge VPL, der som hovedregel har en 
erhvervsfaglig uddannelse, der gør dem eg-
nede til at gøre fagspecifik tjeneste i skibets 
operationsdivision (O-DIV), forvaltningsdivision 
(F-DIV) eller teknikdivision (T-DIV). 

DANNEBROG TAGER DEL I FARVANDSOVER-
VÅGNINGEN OG SØREDNINGSTJENESTEN
De 39 VPL deltager som besætningsmedlem-
mer på DANNEBROG i den overordnede opga-
ve, der er defineret ved, at skibet tjener som 
officiel og privat residens for regenten samt 
medlemmer af den kongelige familie, når de 

er på togt i de hjemlige farvande eller på of-
ficielt besøg i udlandet. Som Søværnets øvrige 
sejlende enheder tager DANNEBROG del i far-
vandsovervågningen og søredningstjenesten, 
når skibet er til søs.

VÆRNEPLIGT FRA JANUAR  
TIL OG MED OKTOBER
Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har, afhæn-
gig af hvilket værn og specialtjeneste det drejer 
sig om, mellem 4 og 12 måneders VPL. Den 
normale VPL-tid i Søværnet er 4 måneder, 
mens gasterne på Kongeskibet har 9 måne-
ders VPL. 

SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

 DANNEBROG ses her under passering af det norske kongeskib NORGE ud for Nólsoyarfjørdur, Færøerne, 
den 23. juli 2014. Sådanne begivenheder kan blive en del af oplevelsen ved at aftjene værnepligt på 
Kongeskibet.  (Foto: Bergleif Brimvik. Redaktionens arkiv.)

 Forsvarsforliget 2018-2023 indeholder blandt me-
get andet en helhedsplan for Flådestation KORSØR. 
Planen omfatter et nybyggeri på Flådestationen, 
der skal huse Søværnets Skoler, der flytter fra Hol-
men, samt Marinehjemmeværnets stab, der flytter 
til Korsør fra Ringsted Kaserne. Planen indeholder 
også mindre bygningsrenoverings- og tilpasnings-
projekter. Som der fremgår af ovenstående foto, 
er stationens oprindelige garageanlæg, der senest 
fungerede som garageanlæg, nu revet ned. Tidspla-
nen for den samlede helhedsplans gennemførelse er 
udgangen af det indeværende Forsvarsforlig i 2023. 

 (Foto: Steen Eiler Engstrøm) 



SØVÆRNET OG MARINEHJEMMEVÆRNET

Fakta om VPL på DANNEBROG
Grundlaget for at gøre tjeneste på Kongeskibet som menigt besæt-
ningsmedlem er, at de ud over deres civile faglige kompetencer 
har gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU) ved Center for 
Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS). Disse uddannelser 
gennemføres i januar og februar måned. 

Efter endt basisuddannelse følger i februar og marts en funktions-
uddannelse (bl.a. udvidet sanitetsuddannelse, havariuddannelse, 
speedbådsuddannelse og fagspecifik uddannelse relateret til be-
hovet i de enkelte divisioner), der samlet set giver grundlaget for, 
at enhedsuddannelsen kan finde sted om bord i starten af april 
med henblik på at kunne fungere som en samlet besætning i rela-
tion til de opgaver, som skib og besætning skal kunne løse. 

BESÆTNINGEN ER SKIBSORGANISATORISK OPDELT I TRE  
DIVISIONER, OG VPL ER FORDELT OG LØSER OPGAVER SÅLEDES:

FAGSPECIFIKKE OPGAVER, DER VARETAGES AF VPL I O-DIV
Der indgår 19 menige i O-DIV under dækssektionen, heraf fire som 
chalupgaster i havn. Den menige del af O-DIV løser primært vedli-
geholdelsesmæssige opgaver på dækket, herunder forberedelse 
til ceremonielle handlinger, nedvaskning, pudsning af skibets 
mange messing- og metalgenstande samt forbereder og udfører 
al fartøjssejlads om bord. Derudover indgår de i vagten på broen 
i forbindelse med rorgænger-, ankrings-, udkigs- og ordonnan-
stjeneste. De fire chalupgaster indgår i den del af beredskabet, 

som skal betjene chalupperne primært i København, når DNBR er 
andetsteds. Når det er muligt (belægningskapacitet til rådighed), 
deltager de nævnte i tjenesten om bord, hvor de indgår på lige fod 
med den øvrige del af dækssektionen. 

FAGSPECIFIKKE OPGAVER, DER VARETAGES AF VPL I F-DIV
Der indgår 14 menige i denne division. F-DIV løser overordnet op-
gaver vedrørende forsyning, administration, forplejning samt op-
gaver, der er direkte knyttet til det egentlige hofhold. Ved hofhold 
forstås vedligeholdelse, rengøring samt klargøring af sovegemak-
ker for kongelige og deres gæster samt daglig rengøring i tjener-
messe samt livristers lukafer og beboelsesområde og servicering 
af livristerne. Sølvkammergasterne forestår ligeledes klargøring, 
oprydning og rengøring af kongelasten. Ved alle typer receptioner 
er det sølvkammergasterne, der varetager til- og afrigningsarbej-
det samt servicering under receptionerne om bord, og øvrigt F-DIV 
personel forestår kabys- og opvaskearbejdet. Ved receptioner er 
der ca. 115 gæster. F-DIV-personel deltager altid i samtlige re-
ceptioner.

FAGSPECIFIKKE OPGAVER, DER VARETAGES AF VPL I T-DIV
Der indgår 7 menige i denne division. Opgaver i T-DIV er primært 
tilsyn, drift og vedligehold af fremdrivningsmaskineri, hjælpema-
skineri samt øvrige elektriske og mekaniske installationer om 
bord. Endvidere løser divisionen opgaver i relation til forsynings-
tjenesten samt havaribekæmpelse og sanitet.

FAKTA om Kongeskibet A540 DANNEBROG:
• Bygget på Orlogsværftet
• Søsat i 1931
• Længde: 79 m. Bredde: 10,4 m. Dybgang: 3,7 m
• Deplacement: 1.130 tons
• Fremdrivning: 2 B&W Alpha dieselmotorer, 2 skruer, 1 bovpropel
• Topfart: 13,5 knob
• Aktionsradius: 3.600 sømil ved 13,5 knob
• Ud over besætningen har skibet plads til 18 gæster samt 12 i den kongelige husholdning

(Kilde om skibsfakta: Flåde Guide. Det danske søværn i det 21. århundrede af Søren Nørby)
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HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

Dansk fiskeri har brug for store såvel som små skibe

I 2015 SOLGTE JAN WOLLER SIT TIDLI-
GERE SKIB HG 236 MILTON OG BYGGEDE 
ET MINDRE MED SAMME NAVN. MED 
LIGE DELE STÆDIGHED OG ARBEJDSOM-
HED LYKKEDES DET HAM AT SKABE ET 
SUPERMODERNE MSC-CERTIFICERET 
KYSTFISKERFARTØJ, SOM STOD KLAR I 
2017, OG SOM OPNÅEDE DANSK FISKE-
RIS FØRSTE ENERGIRAPPORT TIL EN 
NYBYGNING.

Tekst: Lærke Worsøe, FF Skagen. Foto: 
Lærke Worsøe og Preben Rønn Andersen

Gennem optimering af drivline, belysning og 
fiskeredskaber lykkedes det at opnå omkring 
20% brændstofbesparelse i forhold til tidligere 
fartøjer i den danske fiskeflåde. 
– Mit ønske var at bygge det optimale kyst-
fiskerfartøj. Det ville jeg for at fortsætte med 
at udvikle fiskeriet i stedet for at afvikle det, 
og det gjorde jeg bedst ved at bygge et bære-
dygtigt fartøj med lavt brændstofforbrug, stor 
fleksibilitet og omstillingsparathed, siger fisker 
Jan Woller. 

Det tog omkring syv måneder, fra skroget kom 
til Hirtshals Yard, og til HG 236 Milton stod 
færdigt. De lokale håndværkere laver den dag 
i dag stadig sjov med, at Jan Woller arbejdede 
sammen med dem nonstop - kun lige afbrudt 
af et tandlægebesøg på 1,5 time! 
– Der er faktisk mere arbejde i at lave sådan 
en størrelse skib end et stort. Der skal samme 
mængde udstyr til, men det hele er mere kom-
pakt. Skal tømreren sætte et loft op, må han 
spørge, om elektrikeren lige vil dukke hovedet, 
siger Jan Woller.

SMÅ OG STORE BÅDE AFHÆNGIGE  
AF HINANDEN 
I en tid, hvor skibene synes at blive større og 
større, kan man sige, at Jan Woller gik i den 
modsatte retning, da han byggede et mindre 
skib end det foregående. Han mener dog, at 
dansk fiskeri har brug for store såvel som små 
skibe. 
– Små både er gode til det kystnære fiskeri og 
er virkelig effektive. Vi er alle afhængige af hin-
anden, og jeg er ret stolt af, hvordan jeg begår 

mig godt blandt både store og små, siger Jan 
Woller.

At de små både betyder noget, bakkes også 
op af Rygaard Fisketransports daglige leder i 
Hirtshals, som netop har taget imod sperling 
fra HG 236 Milton. 
– De små både er en vigtig del af vores eksi-
stens, da vi lever af at servicere dem og trans-
portere deres fisk, siger Kent Frydkjær, daglig 
leder af Rygaard Fisketransport, som ejes 40% 
af FF Koncernen.

 Reder og fiskeskipper Jan Woller på dækket af HG 236 ”Milton” af Hirtshals, et af Danmarks flotteste 
kystfiskerfartøjer. 

 HG 236 ”Milton” losser sperling til Rygaard Fisketransport i Hirtshals. 

FAKTABOKS – HG 236 MILTON
• 16,99 m langt og 5,88 m 

bredt.
• Lastkapacitet knap 100 ton.
• Skroget kom fra Polen, 

og Hirtshals Yard stod for 
byggeriet.

• 3 mands besætning.
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Hirtshals Havn klar til at modtage  
Fjord Lines nye katamaran
Hirtshals Havn har nu fået Færgeleje 4 klar 
til brug. Det oplyser havneledelsen, der også 
fortæller, at det nye leje primært skal servicere 
Fjord Lines nye katamaran ”Fjord FSTR”. Sam-
tidig er færgelejet dog konstrueret således, 
at det kan anløbes af konventionel tonnage 
som eksempelvis ro/ro-fragtskibe. Dette kan 
lade sig gøre på grund af færgelejets særlige 
affendring, som er konstrueret på en sådan 
måde, at den tilpasser sig størrelsen af det 
skib, der belaster fenderen. Denne form for af-
fendring er en af de første af sin art i Danmark.

Sideløbende med anlægsarbejderne af Fær-
geleje 4 skulle det desuden gøres muligt for 
Fjord Lines katamaran ”HSC Fjord Cat” at sejle 
i sommersæsonen. Dette har betydet, at der 
under hele forløbet har været behov for en tæt 
og konstruktiv dialog mellem Hirtshals Havn, 
de rådgivende ingeniører hos A1-Consult, en-
treprenøren CG Jensen og Fjord Line.

– Gennem hele projekteringen og anlægspro-
cessen har der på alle måder været et godt 
samarbejde med alle parter. Samtidig er vi fær-
dige til tiden og har nået det ønskede resultat. 
På den måde er vi kommet godt i mål til trods 
for de udfordringer, der fulgte med de krav, 
som blev stillet fra både havnens og rederiets 
side, siger Hirtshals Havns tekniske chef, Peter 
Ydesen.

Hirtshals Havns nye Færgeleje 4 omfatter af-
fendring, bundsikring støbt i beton samt en 
bevægelig broklap, som har en bredde på 29 
meter og kan præstere en vandring på 3 meter. 
Færgelejet er konstrueret, så det er fremtids-
sikret og forberedt til den hårde belastning, der 
følger af katamaranens tre daglige anløb.

”Fjord FSTR” sættes ind i stedet for Fjord Lines 
”HSC Fjord Cat”, som i dag sejler på ruten mel-
lem Hirtshals og Kristiansand. Samtidig med, 
at den nye katamaran er lige så hurtig og stabil 
som ”HSC Fjord Cat”, har den næsten dobbelt 
så stor kapacitet for både passagerer og biler. 
”Fjord FSTR” er nemlig væsentligt længere og 
får plads til hele 1.200 passagerer, over 400 

personbiler og op mod 30 lastbiler. Den nye 
katamaran vil dermed øge antallet af passage-

rer samt person- og lastbiler mellem Danmark 
og Norge.

 Svær søgående materiel under arbejdet med etableringen af Hirtshals Havns nye færgeleje. 
 (Kilde og foto: Hirtshals Havn)

HANDELS- OG FISKERFLÅDEN

TEL.  &  FAX  33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B.  3001.3015-127201
E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

DK  -  2000  Frederiksberg
Dronning  Olgas  Vej 9,  st. 
CVR.   NR.:   89  69  70  18
WWW.ORDENSBAAND.DK
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GF Forsvarsklubber tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s,  
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Få del i overskuddet i et  
kundeejet forsikringsselskab
GF Forsikring er ejet af kunderne. Det betyder, at det det er dig, der får glæde af årets 
overskud - og ikke aktionærer. Når årets skader er gjort op, får du din andel af over-
skuddet retur i form af billigere forsikringer – også selvom du har haft en skade. 

GF Forsvarsklubber 
www.gf-forsvaret.dk ∙ Tlf. 70 30 15 14 ∙ forsvaret@gfforsikring.dk
Strandvejen 59 · 2100 København Ø · CVR-nr. 19 37 57 49

   Del i overskuddet: I 2020 var overskuds-
delingen i GF Forsvarsklubber 15 % på 
bilforsik ringen og 5 % på øvrige forsikringer.

  Billig Autohjælp. Det koster kun 385 kr. om 
året, så er du sikret assi stance, hvis  
din bil ikke kan køre.

  Bedst i test-forsikringer: Forbrugerrådet Tænk 
har testet bilforsikring, indboforsikring, ulykkes-
forsikring og husforsikring som en samlet pakke 
og kåret GF Forsikring som Bedst i test. 

  Høj kundetilfredshed: GF Forsikringer er 
pla ceret i toppen på Trustpilot og vurderes 
som ’fremragende’.

Som medlem af Danmarks Marineforening kan du blive forsikret i  
GF Forsvarsklubber – en del af GF Forsikring.  

Se her, hvad du får:

Få et tilbud, og se hvad et kundejet forsikringsselskab, kan betyde for dig. 
Synes du, at GF Forsikring lyder som noget for dig? 

 

Husk, at det er nemt at skifte selskab. Siger du ja tak til tilbuddet fra GF Forsvarsklubber,  
så sørger vi for at opsige forsikringerne hos dit nuværende selskab,  
og du får besked, når alt er på plads.

RIng til os på 70 30 15 14

Til medlemmer af  
Danmarks Marineforening
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Jubilarstævne 2020
til minde om indkaldelsen til Søværnet

afholdes på Holmen/Nyholm

søndag d. 30. august 2020 kl. 10-16
Årets stævne er for indkaldelsesårgangene med endetal

5 & 0 (25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- og 80 år).

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 personer sættes på venteliste.

DELTAGERPRIS:
Medlemmer  kr. 300,-
Ikke-medlemmer  kr. 350,-

STÆVNEPROGRAM:
kl. 10-10:20 Ankomst og registrering ved Nyholmsporten
kl. 10:25 Samling, andagt & kranselægning
kl. 10.40 Kort march m. Kvindelige Marineres Musikkorps
kl. 11-11:45 Stævnets officielle del afholdes i Planbygningen
kl. 11:50-12:50 STÆVNEPAUSE med holdvis fotografering
kl. 13:00 Skafning & kammeratligt samvær i Planbygningen
kl. 16:00 Tak for i dag

SKRIFTLIG TILMELDING OG BETALING
Der skal være landskontoret i hænde senest 

tirsdag den 30. juni 2020
 sendes til (mail foretrækkes):

landskontoret@marineforeningen.dk  

POSTADRESSE: 
Marineforeningen

Trondhjemsgade 5 kld., 2100 København K.

Betaling skal ske til bankkonto:  
Reg.: 1551 Kontonr.: 000 200 1608

Indbetaling mærkes ’JUBILARSTÆVNE’, og skal være ledsaget  
af tydeligt: navn, mailadresse, (eller postadresse)  
telefonnummer, indkaldelsesårgang og primært  

tjenestested samt for medlemmer, hovednummer og  
afdelingsnavn.  

Tilmeldte deltagere vil modtage detaljerede stævneinformationer 
medio august. 

VEL MØDT!
Gert A. Larsen

Marineforeningens Jubilarudvalg 

Danmarks Marineforenings tidligere landsformand, kommandørkaptajn 
Otto Lichtenberg, afgik ved døden den 18. marts 2020.

Otto’s maritime løbebane begyndte på Søfartsskolen i Svendborg og 
efter aftjent værnepligt gennemgik han uddannelsen på Søværnets Offi-
cersskole, hvor han i 1958 blev udnævnt til søløjtnant.

Hans karriere blev præget af, at han som en af de første i Søværnet blev 
uddannet til helikopterpilot i U.S.A. og herhjemme. Dette førte til dels 
4 års tjeneste i Søværnets Flyvetjeneste både i inspektionsskibene ved 
Grønland og Færøerne og dels ved Flyvevåbnets Søredningsberedskab. 
Efterfølgende gjorde Otto tjeneste som næstkommanderende og chef for 
inspektionsskibene i Nordatlanten, og afsluttede sin tjeneste i Søværnet 
som stationschef på Flådestation Frederikshavn.

Ved sendemandsmødet i Holbæk i 1994 afløste han kommandør V. P. 
Heise som Marineforeningens landsformand.

Otto’s formandstid blev præget af stabilitet og han fortsatte den linje, der 
var udstukket af hans forgænger. Det blev bl.a. til mange besøg i landets 
marineforeninger, hvor han holdt foredrag om sin tjeneste i det nordatlan-
tiske område og som noget specielt foretog han og hustruen Lizzie deres 
årlige sommertogter til søs med anduvning i de lokale lystbådehavne.

Ved sendemandsmødet i Brøndby i 2005 blev han afløst på posten af 
kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen og blev ved sin fratræden ud-
nævnt til Æresmedlem af Marineforeningen.

Otto Lichtenberg har i lighed med sine forgængere sat sit præg på Mari-
neforeningen og vil blive husket som en god kammerat.
Æret være hans minde.

Kurt Flatau
Æresmedlem 

Otto Lichtenberg  
er gået fra borde
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For femte gang er Svendborg værtsby for sendemandsmødet

MEDREGNET DANMARKS MARINEFOR-
ENINGS STIFTELSESMØDE DEN 30. APRIL 
1913 PÅ HOTEL PHØNIX, BREDGADE 37 
I KØBENHAVN, ER SENDEMANDSMØ-
DET 2020 I SVENDBORG NUMMER 106 I 
RÆKKEN.

Den nuværende bestyrelse i Svendborg Mari-
neforening har formodentligt læst afdelingsfor-
eningsprotokollerne fra den 14. maj 1939, den 
23. maj 1954, den 4. maj 1986 og den 8. maj 
2004 under planlægningen af den sociale del 
af sendemandsmødet 2020. Dette fordi disse 
datoer er identiske med afholdelsen af de fire 
sendemandsmøder, som afdelingen tidligere 
har afholdt.

Og noget tyder på at afdelingsformand Erik 
Bodal har været igennem protokollerne. 
– Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt for også 
denne gang at skabe gode rammer for den 
faglige del, nemlig selve sendemandsmødet, 
samt de afledte sociale events, siger han og 
uddyber: – Det er landsbestyrelsen og lands-
ledelsen, der har ansvaret for sendemandsmø-
det. Bestyrelsen i Svendborg Marineforening 
har så som værter tilrettelagt en række tiltag, 
der skal gøre det muligt for de mange tilrejsen-
de sendemænd og ledsagere at få nogle gode 
oplevelsesrige dage her på Sydfyn, lyder det 
fra Erik Bodal, der forventer, at omkring 300 
personer på den ene eller anden måde gæster 

byen i forbindelse med årets sendemandsmø-
de.

BORGMESTEREN ER GLAD FOR  
SVENDBORG MARINEFORENING
– Vores lokale Svendborg Marineforening er en 
naturlig og meget aktiv del af hele det maritime 
miljø i Svendborg. Det glæder jeg mig over som 
borgmester, fordi det er med til at sende det 
signal, at både nuværende og tidligere søfolk 
finder et godt fællesskab sammen og vil være 
med til at dele det med byen, siger borgme-
ster Bo Hansen (S), der også har bemærket, 
at medlemmerne i Svendborg Marineforening 
agerer som en del af kommunens samlede 
samfundssociale tilbud til borgerne. Han kom-
mer også rundt om det faktum, at Svendborg 
Kommunes DNA er det maritime. 
– Vores beliggenhed som nabo til Svendborgs-
und og hele det Sydfynske Øhav har gennem 
tiderne gjort, at byen har været og stadig er 
hjemsted for mange virksomheder inden for 
den maritime verden. Samtidig huser Svend-
borg også en række maritime uddannelsesin-

stitutioner, SIMAC, søfartsskolen samt Mærsk 
Training Centre. 

Det med den maritime profil er også i fremtiden 
et vigtigt element for kommunalbestyrelsen i 
den sydfynske søkøbstad. 
– En samlet kommunalbestyrelse er overordnet 
enig om, at Svendborg Havn skal omstilles til 
tidens behov, siger Bo Hansen og uddyber: – 
Den traditionelle søtransport bliver mindre, men 
havnen skal ikke af den grund omdannes til et 
luksuøst boligkvarter. Planen er derimod at til-
passe havnen, så den omfatter en kombination 
af erhvervs- og færgehavn, søfartsuddannelse 
samt udvikling inden for den maritime sfære. 
De maritime uddannelser og erhverv hører til 
kommunens styrker, lyder det fra Bo Hansen, 
der glæder sig over, at Svendborg Internatio-
nale Maritime Academy (SIMAC) snarest går i 
gang med første etape af et byggeprojekt på 
12.500 etagemeter på havnefronten til uddan-
nelsesformål. I samme etape arbejdes der på 
et maritimt erhvervshus på 2.500 etagemeter, 
der skal ligge vis-a-vis det nye SIMAC-hus.

 Borgmester Bo Hansen (S) er glad for et altid godt 
og positivt samarbejde med Svendborg Marine-
forening.

 På torvet foran Vor Frue Kirke vil Søværnets Tamburkorps afholde koncert under marchen ved sende-
mandsmødet. 

 Svendborg fik købstadsrettigheder den 25. februar 1253 og har både før og efter været det maritime 
omdrejningspunkt på Sydfyn.

Årets Sendemandsmøde er, som alle øvrige arrangementer over det ganske land, ramt af Coronavirus COVID-19. Den planlagte dato 9. maj 2020 
er flyttet til den 19. september 2020. Ifølge afdelings- og distriktformand Erik Jørgen Bodal er det med stor velvilje fra de berørte samarbejds-
partnere, lykkedes at fastholde samtlige aftaler. Dermed er det kun tidspunktet der er ændret. På den baggrund, og fordi nærværende udgave af 
MTUD havde de første sider inde i trykpressen, bringer vi alligevel velkomstartiklerne og program. Dog med de nye datoer. (Red.)  
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Program
FREDAG DEN 18. SEPTEMBER:
• kl. 10.00 til 23.00: Marinestuen i marine-

huset på Færgevej 5 i Svendborg er åben.
• kl. 14.00: Landsbestyrelsen med ledsagere 

modtages i byrådssalen af borgmester Bo 
Hansen.

• kl. 17.00 til 19.00: Der kan købes biksemad 
i Marinestuen.

• kl. 19.00 til 23.00: Kammeratskabsaften i 
Marinestuen.

 
LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER:
• kl. 09.45 til 10.00: Opstilling til march foran 

Hotel Svendborg på Centrumpladsen.
• kl. 10.00 til 16.00: Ledsagertur med 

byrundtur samt frokost i Marinestuen. Turen 
starter på Centrumpladsen foran Hotel 
Svendborg.

• kl. 11.30 til 16.00: Sendemandsmøde i 
Midtbyhallen.

• kl. 18.20 til 18.30: Velkomstdrinks i  
Midtbyhallen.

• kl. 19.00 til 23.00: Gallaarrangement i 
Midtbyhallen.

• 
SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER:
• kl. 10.00 til 14.00: Marinestuen er åben.

 Marinehuset på Færgevej 5 huser Svendborg Marineforenings store smukke marinestue.

 Midtbyhallen husede i 2004 sendemandsmødet. Det er også her, sendemændene igen skal mødes lørdag 
formiddag den 19. september 2020.  (Foto: Svendborg Kommune og Jim Mollerup)

Danmarks Marineforening

Effekter fra Marineforeningens slopkiste
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Informationscenteret i Kastellet

NU ÅBNER INFORMATIONSCENTERET I 
TILKNYTNING TIL MONUMENTET FOR 
DANMARKS INTERNATIONALE INDSATS 
EFTER 1948
Af general (p) Hans Jesper Helsø, formand 
for monumentkomiteen.

Kort tid efter indvielsen i 2011 af Monumentet 
blev tanken født om et sted tæt ved Monumen-
tet, hvor den besøgende kunne få en generel 
information om alle de missioner, som udsend-
te fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen 
og Skat, har været udsendt på af det officielle 
Danmark. 

Én ting er tanken – noget andet opnåelse af 
den endelige beslutning, finansiering og fær-
diggørelse af renoveringen af Kommandant-
gården.  

Men da det kom på plads, kunne der indgås 
kontrakter med civile firmaer og findes frivillige 
til at skrive, fremskaffe billeder m.m. 

INFORMATION 
I centeret skulle det også være muligt at få in-
formation om de fire store internationale orga-
nisationer – NATO, EU, OSCE og FN – under 
hvem, de pågældende missioner har fundet 
sted. 

Og ikke nok med det, men også beskrivelser af 
og historien om områder, hvor rigtig mange har 
været udsendt – Gaza, Cypern, Balkan, Irak og 
Afghanistan. 

For at gøre informationerne komplet blev det 
desuden bestemt, at der skulle være noget om 
det materiel, som har været udsendt, ligesom 
det skulle være muligt at se lidt om uniformerne 
gennem tiden – for slet ikke at tale om ca. 25 
film med interviews af udsendte, vist på en stor 
skærm i centeret. 

ØKONOMI
Forsvarsministeriet og tre fonde har tilvejebragt 
den nødvendige økonomi, herunder også en 
engelsk version af databasen til glæde for de 
mange turister, der kommer i Kastellet. 

Jeg kan ikke love, at alle engelske tekster er 
indlagt til åbningsdagen, men det kommer på 

plads i løbet af 2020. Den kommende drift lig-
ger i gode hænder hos Forsvaret.

Informationscenteret er nu indrettet i under-
etagen på den renoverede Kommandantgård 
og består reelt af to dele: En fysisk udstilling 
med billeder, tekst og montrer og en mega stor 
database med touchskærme, hvor man kan 
vælge områder, missioner, tider m.m. og der-
ved læse om de enkelte missioners baggrund, 
mandat, beslutning, periode, styrker o.a.

HJEMMESIDE
Desuden vil der være knyttet en hjemmeside til 
centeret, så det er muligt hjemme i ro og mag 
at dykke ned i de enkelte områder. Hjemmesi-
den forventes at kunne gå i luften på samme 
tid som indvielsen.

Det har været et meget stort arbejde at få 
skabt indhold og beskrivelser af de mere end 
190 steder, hvortil der har været udsendt folk. 
Ikke alle myndigheder var helt klar over, hvor de 
havde været, men det er de nu! 

ET ENESTÅENDE CENTER
Det er nok det eneste sted i Danmark, hvor du 
på ét samlet sted kan læse om hovedparten af 
udsendelser/missioner til katastrofe- og kon-
fliktområder. Enkelte er fravalgt grundet stør-
relse eller flettet sammen med andre. Et stort 
puslespil, der krævede stor tålmodighed, også 
med programmering af databasen, er nu ved 
afslutningen efter tre års arbejde. 

Seks personer – heraf tre frivillige – har fra 
åbne kilder samlet og skrevet om missionerne,  

 De første soldater marcherede ind på Kastellet i København den 28. oktober 1664. I 1725 byggede man 
Kommandantgården, der nu huser informationscentret i tilknytning til Monumentet for Danmarks Inter-
nationale Indsats efter 1948.

 Tidligere forsvarschef general (p) Hans Jesper Helsø.
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lande og organisationer. En del frivillige har 
bidraget med billeder og supplerende oplysnin-
ger – og ”Udsendt af Danmark” har villigt stillet 
sin produktion af film til rådighed. 

Det har været en væsentlig faktor, at det ikke 
var en ”historiebog”, der skulle skrives, men et 
sted, hvor den besøgende kunne få tilstrække-
lig generel viden om udsendelserne. 

Så der er nok nogle, som vil mangle lidt om en 
række forhold fra den enkelte mission, hvor de 
selv har været med. Men som sagt er det ikke 
en historiebog, men generel information, som 
skal formidles. 

JUSTERINGER
Komiteen har forberedt sig på, at det ikke er 
100% perfekt, og at der vil forekomme ”hovsa-
er”. Sådan må det være med den meget store 
informationsmængde. Men der er fremadrettet 
mulighed for at rette op. 

Uanset hvor mange gange, vi har været gen-
nem databasen, har vi hver gang fundet noget. 
Men nu ”går vi i luften” ved indvielsen på Pe-
acekeepers Day den 29. maj, hvor centeret 
officielt åbnes. 

Åbningen er koordineret med Danmarks Vete-
raner og deres arrangement ved Monumentet 
i Kastellet.

ÅBNINGSTIDER
Efter indvielsen vil det være muligt – på et 
tidspunkt om eftermiddagen – at komme ind 
i centeret, der derefter vil være åbent man-
dag-fredag i tidsrummet 09.30 – 15.30 og 
lørdag-søndag i tiden 09.30 – 17.00. Den 29. 
maj vil der nok være åbent lidt ud på aftenen.

Lad os alle nu passe på dette sted, der samler 
al den generelle information. Så hvis du undrer 
dig over, hvorfor der står Sct. Petersborg på 
selve Monumentet – så gå i centeret og søg i 
databasen, og du vil blive klogere.

UDSTILLINGEN
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DISTRIKT I

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

DISTRIKT II

NORDSJÆLLAND
Distriktformand: Palle Pedersen
Rypevænget 109, 2980 Kokkedal
Tlf.: 20 10 50 53, E-mail: jytpal@gmail.com 
Helsingør, Hørsholm/Rungsted, Gilleleje, Hundested,  
Frederikssund og Frederiksværk

DISTRIKT III

VESTSJÆLLAND
Distriktformand: Jens René Jensen
Rosenvænget 14, 4220 Korsør
Tlf.: 51 90 81 81, E-mail: jrjensen.post@gmail.com 
Kalundborg, Nykøbing Sjælland, Slagelse, Holbæk,  
Korsør og Skælskør

DISTRIKT IV

SYDSJÆLLAND & ØERNE
Distriktformand: Henrik Marrill Christiansen
Grønsundvej 17, 4780 Stege
Tlf.: 51 23 50 70, E-mail: hmc.stege@mail.dk 
Næstved, Møen, Køge, Vordingborg, Stevns,  
Haslev, Nakskov og Nykøbing Falster

DISTRIKT VII

FYN
Distriktformand: Erik Jørgen Bodal  
Gl. Nybyvej 25, Troense, 5700 Svendborg  
Tlf.: 40 45 30 11, E-mail: erik@bodalenergi.dk 
Odense, Bogense, Svendborg, Nyborg, Assens,  
Kerteminde, Marstal, Ærøskøbing, Faaborg,  
Langeland og Middelfart

DISTRIKT IX

SYD- & SØNDERJYLLAND
Distriktformand: Per Dichmann Hansen
Mågen 9, 6270 Tønder
Tlf.: 22 48 88 43
E-mail: dmfdistriktsosjylland@gmail.com 
Esbjerg, Fanø, Ribe, Padborg/Graasten, Sønderborg, 
Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Vejle

DISTRIKT X

MIDTJYLLAND
Distriktformand: Lars Gjættermann
Frøvangen 1 H, 8920 Randers NV
Tlf.: 29 63 21 13, E-mail: gjaet@post.tele.dk 
Aarhus, Randers, Grenaa, Ebeltoft, Viborg,  
Horsens, Samsø og Skanderborg

DISTRIKT XI

NORDVESTJYLLAND
Distriktformand: Per Toftum Larsen
Søndervænget 14, Jebjerg, 7870 Roslev
Tlf.: 40 15 58 93, E-mail: pertoftum@live.dk 
Skive, Lemvig, Ringkøbing/Hvide Sande,  
Hanstholm/Thisted, Glyngøre, Morsø, Thyborøn  
og Struer

DISTRIKT XII

NORDJYLLAND
Distriktformand: Charley F. Pedersen
Ringdrosselvej 14, 9310 Vodskov
Tlf.: 23 65 04 28, E-mail: cfp@post.tele.dk 
Frederikshavn, Aalborg, Nibe, Skagen, Hals,  
Hjørring, Hadsund, Hirtshals og Hobro
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Notesiderne indeholder variable relevante  
informationer, foto samt permanente siteoplysninger  
fra afdelingerne. Deadline for siterettelser og  
informationer er altid den 15. i månederne februar,  
april, juni, august, oktober og december.

NOTER FRA LANDSLEDELSEN, DISTRIKTERNE OG AFDELINGERNE
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NOTER

LANDSSKYTTEUDVALGET
På baggrund af regeringens, folketingets og myndighedernes anbefalin-
ger blev den planlagte landsskyttestævne i Grenaa den 14. og 15. marts 
2020 aflyst. Efterfølgende er det lykkedes skytteudvalgsformand Pierre 
Jensen og Grenaa Marineforenings Skyttelavs formand Søren Holck at 
få afklaret de økonomiske forhold samt reserverer skydebaner og lokaler 
således, at årets landsskyttestævne afholdes i de planlagte rammer den 
3. og 4. oktober 2020.

DISTRIKT 3/VESTSJÆLLAND
Distriktsmødet den 14. februar blev afholdt i marinehuset i Kalundborg. 
Ifølge distriktformand Jens René Jensen havde kollegaerne i Kalundborg 
fået stablet et godt møde på benene. -  Vi måtte desværre indlede mødet 
med et øjebliks stilhed, idet distriktssuppleant Steen Buchart, Slagelse 
Marineforening afgik ved døden kort forinden – ”Æret være hans minde” 
udtaler Jens René Jensen.
Mødet gik godt og deltagerne kom godt omkring de emner der vanen tro 
diskuteres og drøftes på distriktsmøderne.

DISTRIKT 7/FYN
Som skrevet under Svendborg betød storm og aflyste færgeforbindelser, 
at februars distriktsmøde blev forlagt fra Marstal til Svendborg. – Der var 
i forvejen meldt afbud fra Kerteminde Marineforening, men selv om kolle-
gerne fra Marstal og Ærøskøbing Marineforeninger i sagens natur heller 
ikke kunne deltage, var vi alligevel 29 medlemmer, der ud over et godt 
møde nød den hastigt fremstillede æggekage, lyder det fra distriktfor-
mand Erik Jørgen Bodal. Distriktformanden orienterede på mødet om de 
emner, der er blevet behandlet ved lands- og forretningsudvalgsmøder 
siden sidste distriktsmøde. Efterfølgende var der debat om aktiviteterne 
med at hverve nye medlemmer ved brug af de nye rejseudstillingssæt. 
Det blev på den baggrund aftalt, at der skulle indkaldes til planlægnings-
møde i den nærmeste fremtid for at aftale omfanget af aktiviteterne i 
distriktet i den kommende sæson. (Foto: Jim Mollerup) 

DISTRIKT 10/MIDTJYLLAND
Marinestuen i Horsens skabte gode rammer for distriktsmødet den 1. 
marts. Det fortæller distriktformand Lars Gjættermann, der også oplyser, 
at mødet med Horsens Marineforenings nye afdelingsformand Jan Mar-
vig ved roret blev et fint møde. - Der var en god debat om aktuelle emner 
i distriktets afdelinger samt de lovændringer, som er indsendt til behand-
ling ved sendemandsmødet i Svendborg, siger Lars Gjættermann.

DISTRIKT 7/FYN

DISTRIKT 10/MIDTJYLLAND

AMAGER
amagermarineforening.dk

ASSENS
assens-marineforening.dk. 
Afdelingsformand Søren Hansen benyttede nytårsmønstringen i januar 
til at tildele Niels Hald Andersen Danmarks Marineforenings hæder-
stegn i sølv. Frits Duus Hansen, Palle Holst og Per Johannesen modtog 
25-årsmedlemsemblemer. Ellers var marinestuen fyldt op med med-
lemmer og ledsagere, der bød det nye år velkommen med portvin og 
kransekage.
Den 5. februar var afdelingens medlemmer og ledsagere inviteret på 
virksomhedsbesøg hos Assens Skibsværft. Ud over et tjek af de ski-
be værftet havde inde til reparation, bød besøget på en gennemgang af 
værftets nybygningsprogram af lette handy aluminiumsenheder til hav-
vindmølleindustrien. Det fortæller Ib Helm-Petersen, der også oplyser, at 
John Andersen og Niels Andersen ved generalforsamlingen i februar blev 
nyvalgt til bestyrelsen. Ved samme lejlighed blev Palle Holst udnævnt til 
årets mariner i Assens Marineforening.

 Niels Hald Andersen (t.v.) modtager Danmarks Marineforenings hæderstegn 
i sølv af afdelingsformand Søren Hansen.

ASSENS
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NOTER

 I februar fortalte vi under noter, at bestyrelsen i Brøndby Marineforening har 
fået tilladelse til at markedsføre og sælge en klasserom under navnet ”Den 
Fromme Sømand”. Da flere læsere efterfølgende har kontaktet redaktionen 
for yderligere informationer om produktet, bringer vi her et foto af flasken med 
den ædle drik. Bestyrelsen i Brøndby Marineforening har lovet, at de på denne 
plads i juniudgaven vil fortælle, hvordan landets øvrige marineforeningsafde-
linger kan få fat i de liflige dråber. 

 Afdelingsformand Erich Frandsen uddelte under kammeratskabsaftenen i 
januar medlemsnåle til 4 nye medlemmer i Ebeltoft Marineforening. 

 Bodil Qvick blev i november 2019 udnævnt til årets mariner i Frederikshavn 
Marineforening. 

BOGENSE
bogensemarineforening.dk

BRØNDBY
marineforening.dk
Generalforsamlingen (i Brøndby Marineforening kaldet Admiralforsamlin-
gen) blev afviklet med 119 medlemmer på plads i marinehuset. Ifølge da-
værende afdelingsnæstformand Kim von Wowern var der mange forslag, 
der skulle tages stilling til. Men med Jan Johnsen som kyndig dirigent 
forløb mødet yderst gelinde. 
– Grundet arbejdspres er Carl Rasmussen, Morten Aadorf, Erik Tofte 
og jeg selv stoppet i bestyrelsen, uddyber Kim von Wowern, der glæder 
sig over, at Johnny Wagner tog tjansen som ny afdelingsformand, mens 
Gert S. Jørgensen og Jens Erik Nielsen blev nye bestyrelsesmedlemmer. 

EBELTOFT
marineforeningen-ebeltoft.dk 
Den 31. december sluttede afdelingen 2019-aktiviteterne med tirs-
dagstræf. Da det var årets sidste dag, stod den på champagnebobler og 
kransekage. Det skriver Peter Brøgger, der også oplyser, at der hen over 
januar blev brugt tid på at sætte de mange modeller, der de seneste par 
år har været udlånt til udstillingen på fregatøen i Ebeltoft, på plads. 

Lasse Bonde havde i januar fornøjelsen af at starte årets foredragsrække 
i Ebeltoft Marineforening. Det skete på kammeratskabsaftenen den sid-
ste torsdag i måneden, hvor han gav et fyldigt og spændende indblik i sit 
arbejdsliv, hvor han brugte en del tid på udstationeringer for Lloyds som 
surveyor rundt om i verden. 
– Aftenen trak ud, for der var mange gode historier. Men inden foredra-
get skulle vi have punch. Det havde afdelingsnæstformand Frank Heede 
sørget for, lyder det fra Peter Brøgger.
I skrivende stund forbereder bestyrelsen sig på at arrangere og deltage i 
en række events hen over februar og marts.
Skyttelavet:
Januarmakkerskydningen blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Det gik 
bedre i februar, hvor Lisbeth Christensen og Carl Erik Schmidt løb med 
sejren. 

ESBJERG
marineforeningen-esbjerg.dk

FANØ
fano-marineforening.dk. 

FREDERIKSHAVN
marinestuen-frederikshavn.dk
Bestyrelsessuppleant Bodil Qvick blev i november udnævnt til årets mari-
ner i Frederikshavn Marineforening. Dette ikke mindst som følge af hen-
des mangeårige indsats som afdelingens perfekte madmor. 
Ellers blev aktiviteterne i 2019 afrundet med en række arrangementer, 
der omfattede deltagelse i Tordenskiolds fødselsdagsfest på Flådestatio-
nen, ulkeaften, julebanko, nytårsaftenevent samt foredrag ved Jens Thi-
demann, der gav et godt og spændende foredrag om redningsstationer 
og redningsmænd. 

BRØNDBY

EBELTOFT

FREDERIKSHAVN
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NOTER

Nytårskuren med repræsentanter fra kommunen, Søværnet samt byens 
maritime erhverv blev efter nogle års pause genoptaget i januar. Læs 
artiklen på bagsiden.
Ved generalforsamlingen den 22. januar blev der ændret lidt på besty-
relsen, så den nu har følgende sammensætning: Formand Preben Ol-
sen. Næstformand og kasserer Torben Madsen. Bestyrelsesmedlemmer 
Claus Abildgaard, Jens A. Kruse, Esben Jensen, Orla Frederiksen og Per 
Østergaard Rask. Suppleanter er Bodil Qvick og Pia Pennerup.
Den 29. februar deltog 50 seniorer i årets store begivenhed, seniortræf-
fet. 

FREDERIKSSUND
frederikssundmarineforening.dk
I januar startede Frederikssund Marineforening 2020-arrangementerne 
med nytårsmønstring. Det fortæller Birger Tykskov, der glæder sig over, 
at eventet havde deltagelse af mange glade og positive medlemmer. 
– På vores generalforsamling var der lidt udskiftninger i bestyrelsen. Vi 
fik et par nye bestyrelsesmedlemmer samt Peter Koch som ny afdelings-
næstformand. På generalforsamlingen overrakte vi en gave til Henning 
Mørch for mange års arbejde i bestyrelsen, og vi ønskede ham et godt 
otium.
Medlemsprogrammet for foråret omfatter blandt andet foredrag, sociale 
hyggeaftener, stiftelsesfest, udflugt og 4. maj-arrangement. 

FREDERIKSVÆRK
frederiksvaerkmarineforening.dk

FAABORG
faaborgmarineforening.dk
Der blev et pænt overskud fra julelotteriet, der udgør et traditionsrigt 
indslag under afdelingens julefrokost. Ved nytårsmønstringen blev årets 
mariner kåret, og et ny medlem blev budt velkommen. Det oplyser af-
delingsformand Torben Ralph Nielsen, der også fortæller, at generalfor-
samlingen den 1. februar blev ledet af distriktformand Erik Jørgen Bodal. 
Bestyrelsen fortsætter efterfølgende med uændret bemanding.

GILLELEJE
gillelejemarineforening.dk
En række gode sociale arrangementer har givet et travlt efterår og vinter 
i Gilleleje Marineforening. Ifølge Søren Svendsen blev der dog også tid til 
at renovere toiletgulvene, så de nu er mere rengøringsvenlige.

De to bespisningsevents i oktober og november blev i december fulgt 
op med julebanko garneret med gløgg og æbleskiver. Januar bød først 
på nytårsmønstring primo måneden efterfulgt af torskespisning medio 
måneden. 

– Generalforsamlingen blev en rar fredelig affære med genvalg over hele 
linjen. Formanden Steen Bülow Møller takkede alle, der har givet en hånd 
med i årets løb. Uden dem var det aldrig gået. Han kom også ind på afde-
lingens 75-årsjubilæum til sommer og løftede sløret for arrangementerne 
desangående, siger Søren Svendsen.

GLYNGØRE
glyngore-marineforening.dk
Glyngøre Marineforening har opbygget en tradition med at invitere Glyn-
gøre Pensionistforening til gløgg, æbleskiver, julesange, kaffe og masser 
af hyggesnak. Arrangementet er blevet så populært, at det ultimo no-
vember 2019 samlede 47 deltagere. Ud over det kulinariske får deltager-
ne information om Danmarks Marineforenings formål og virke.

Julefrokosten blev afholdt med 42 medlemmer og ledsagere. Skafningen 
startede kl. 13 og sluttede for de sidste et godt stykke over midnat. Nyt-
årskuren i januar samlede 21 medlemmer og ledsagere.

– Vores generalforsamling forløb i god ro og orden. Afdelingskasserer 
Carsten Kildahl gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev god-
kendt. Trods ekstraordinære udgifter til nødvendig udskiftning af luft til 
luft-varmepumpe, varmtvandsbeholder m.m., gav årsregnskabet et til-
fredsstillende overskud. Alle poster på valg i 2020 resulterede i genvalg, 
fortæller Bent-Ole Kristensen.
 
Igen i år har Glyngøre Marineforening sagt ja til at supplere byens Silde-
festival med en forventning om, at MHV 902 MANØ kan anløbe Glyngøre 
havnebassin på festdagen. 

GODTHÅB
Den 17. november havde Maskinmesterforeningen Grønland ved Gustav 
Schmidt Hansen inviteret Arktisk Kommando, Godthåb Marineforening 
og Veterancafé Grønland til foredragsaften i Marinehuset. Emnet om-
handlede de danske maskinofficerer, der døde som krigssejlere under 
2. Verdenskrig. Udgangspunktet for foredraget er den research, som 
Gustav Schmidt Hansen foretog i forbindelse med tilvirkningen af bogen 
Mindetavlen, der udkom medio 2019. 
– Det var et spændende foredrag, og vi havde en rigtig god dag, siger 
Rasmus Lohse.

 Glyngøre Marineforenings arrangement for byens pensionistforening er med 
årene blevet en gedigen succes. I november 2019 deltog således 47 i den 
populære event.  (Foto: Bent-Ole Kristensen)

GLYNGØRE
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NOTER

GRENAA
grenaamarineforening.dk
12 medlemmer fra Grenaa Marineforening sagde den 3. februar ja til en 
rundvisning om bord på rederiet Rhode Nielsens specialenhed ”Grana R”. 
Besøget var arrangeret med kort varsel af afdelingens medlem Jørgen 
Als Holm. 

Den årlige uddeling af Sofus’ Mindelegat foregik den 4. februar. Legatet 
er i sin tid stiftet af et medlem af Grenaa Marineforening, der efterlod et 
større beløb til brug til uddannelsesstøtte for unge, der har tilknytning til 
medlemmer af Grenaa Marineforening, og som søger uddannelse inden 
for det maritime erhverv. 
Legatprisen på kr. 5.000 gik i år til Sophus Møller, der for nuværende er 
i gang med 7. semester på maskinmesteruddannelsen. 

HADERSLEV
haderslevmarineforening.dk. 

HALS
halsmarineforening.dk

HANSTHOLM/THISTED
Den planlagte nytårskur med damer blev aflyst på grund af for få tilmel-
dinger. Til gengæld gik det bedre med generalforsamlingen. Her deltog 
38 medlemmer. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af afdelingsfor-
mand Finn Busch. - Efter forslag fra et af vore medlemmer, vil bestyrel-
sen i det kommende år undersøge muligheden for at installere en form 
for lift til de af medlemmerne, som har problemer med at komme op ad 
trapperne til Stuen, oplyser Knud Erik Kristensen, der også fortæller, at 
Orla Mølholt ikke genopstillede til bestyrelsen og blev afløst Henning Lar-
sen. Orla Mølholt vil på et senere tidspunkt bliver fejret for hans mange 
år i bestyrelsen og hans store arbejde i afdelingen.

Afgående kok og hovmester Jens Thomsen fik fra forsamlingen tak og 
applaus for lang og tro tjeneste i Kabyssen.

HASLEV
Med borgmester for Faxe Kommune, Ole Vive, distriktformand for distrikt 
Sydsjælland og Øerne, Henrik Marrill Christiansen, nærværende tids-
skrifts redaktør samt en skrivende og fotograferende medarbejder fra 
Sjællandske Medier som gæster, kunne afdelingsformand Marin Kienitz 
på årets skuddag den 24. februar byde 11 af afdelingens 15 medlemmer 
velkommen til generalforsamlingen. Den blev en aldeles god social og 
faglig begivenhed. Socialt god, fordi afdelingens faste eksterne hovme-
ster Anne Marie Jensen havde tilvirket en klasseudgave af den danske 
vinterret gule ærter. Fagligt god, fordi dirigenten Erik Kristensen med rolig 
hånd styrede generalforsamlingen. Med genvalg til alle på valg, heri-
blandt afdelingsformanden, og et godt regnskab fra afdelingskasserer 
Asger Korsbjerg var generalforsamlingens mest markant islæt tildeling 
af 3 stk. 50-årsmedlemsemblemer til Jørgen Larsen, Erik Kristensen og 
Hans Jørgen Eggersen. Med emblemet fulgte gavekort til brug i den lo-
kale handel i Haslev. Tildelingen blev myndigt håndteret af Henrik Marrill 
Christiansen, der efterfølgende gav en orientering om Danmarks Marine-
forenings landsdækkende aktiviteter og planer for 2020. 

 Maskinmesterstuderende Sophus Møller med legatdiplomet fra Sofus’ Min-
delegat og indstiller Svend Jensen, mangeårigt medlem af Grenaa Marine-
forening. 

 Medlemmer fra Grenaa Marineforening var i februar om bord på ”Grana R” 
fra rederiet Rhode Nielsen.  (Fotos: Steen Poulsen)

 Der hygges under skafningen efter generalforsamlingen i Hanstholm/Thisted 
Marineforening.

GRENAA

GRENAA

HANSTHOLM/THISTED
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Bestyrelsen har besluttet, at Haslev Marineforening fremadrettet skal 
være mere synlig og aktiv i lokalområdet. Til den ende er der, som det 
fremgår af gæstelisten, tilvirket et godt samarbejde med kommunen og 
det lokale mediehus. I skrivende stund er der også planlagt et foredrag 
i Marinestuen af Hans Jørgen Eggersen, der blandt meget andet vil for-
tælle om sin tid som elev på skoleskibet ”Danmark”. 
 
HIRTSHALS
hirtshalsmarineforening.dk

HJØRRING
Højdepunktet under den rolige generalforsamling i januar var, da besty-
relsen overraskede afdelingsformand Henning Pedersen og fru Henny 
Pedersen med henholdsvis en udnævnelse til årets mariner for forman-
dens vedkommende samt smukke blomster til Henny Pedersen. 
– Formanden blev udnævnt for sin store indsats ved alle vores arran-
gementer. Henny Pedersen fik blomsterne, for de utallige gange hun 
har dækket bord, stået i køkkenet og sørget for alle de praktiske ting i 
forbindelse med vores arrangementer, fortæller Ole Mønsted.

HORSENS
horsensmarineforening.dk

HUNDESTED
hundested-marineforening.dk

HØRSHOLM/RUNGSTED
mfhr.dk

KALUNDBORG
Ifølge Hjalmar Johansen bød 4. kvartal 2019 på fire vellykkede sociale 
arrangementer i Marinestuen. 
I oktober mødte 44 medlemmer frem til stegte ål. November bød på gule 
ærter midt i måneden, efterfulgt af banko den 29. november med store 
og gode præmier sponseret af byens handelsliv. Her deltog 49 medlem-
mer og ledsagere. Julefrokosten i december havde 34 medlemmer på 
plads. De gode kulinariske events fortsatte i det nye år med kogt torsk 
medio januar.
Den 14. februar var Kalundborg Marineforening vært ved distriktsmødet 
for distrikt 3/Vestsjælland. 5 af distriktets 6 afdelinger deltog i det gode 
og veltilrettelagte møde.
44 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Efter møder ser bestyrel-
sen således ud: Afdelingsformand Flemming Drewsen, afdelingsnæstfor-
mand Anker Nielsen, afdelingskasserer Ove Johansen, regnskabsfører 
Jørgen Bysted, stueformand Peter Sørensen, kvartermester Hans Iver-
sen og afdelingssekretær Hjalmar Johansen.

KERTEMINDE
kerteminde-marineforening.dk
Det gode samarbejde med kollegerne i Nyborg Marineforening fortsæt-
ter. Det fortæller Preben Ernst, der uddyber: 
– Afdelingen holdt således juleskafning i Nyborgs Marinestue. Vi havde 
lejet en bus, som kørte alle 27 deltagere til Nyborg. Vi blev godt modtaget 
af mandskabet og afdelingens bestyrelse og kunne efterfølgende gå om 

bord i det veldækkede bord. Vi takker Nyborg Marineforening for deres 
gæstfrihed og håber på et fortsat godt samarbejde.
Torsdag den 27. februar holdt vi generalforsamling. Der deltog 18 ud af 
34 medlemmer. Afdelingsformand Jan Cederholm kom i sin beretning 
ind på det gode samarbejde med Nyborg. Særlig omtalt blev busturene, 
som er både endagsture og tredagsture. I maj var der endagstur til in-
dustrimuseet i Horsens. I august var 3 af vores medlemmer med på en 
tredagstur til området ved Slien i Nordtyskland. Et lille suk kom der dog 
fra formanden omkring deltagelsen i den årlige fregatskydning. Her ser 
bestyrelsen gerne, at flere deltager. Beretningen blev godkendt. Regn-
skabet fremlagt af Hardy Holm blev også godkendt.
På valg til bestyrelsen var Jan Cederholm, Poul Erik Pedersen og Preben 
Ernst. Alle modtog genvalg. Hans Christian Jensen blev genvalgt som 
suppleant. Der var genvalg til revisorerne Ole Thor Hansen og Robert 
Nielsen samt suppleant Flemming Jenfort.
Skyttelavet
Preben Ernst oplyser også, at skyttelavet i vinterens løb har skudt hjem-
mebaneskydning. Den 1. marts var afdelingen vært for distriktsskydnin-
gen med 29 skytter på plads. Det blev traditionen tro Nyborg, der løb 
med pokalen. De efterfølgende placeringer blev Kerteminde efterfulgt 
af skytterne fra Fåborg og Svendborg. Bedste skytte blev Bent Larsen, 
Nyborg, med 200 point. 

 Der var blomster til Henny Pedersen og diplom til Henning Pedersen under 
generalforsamlingen i Hjørring Marineforening.

 Distriktsskydningsvinderholdet fra Nyborg Marineforening er f.v. Ib Neder-
gaard, Bent Larsen, Jørn Ladegaard og Børge Andersen. 

 (Foto: Privat, Kerteminde Marineforening)

HJØRRING

KERTEMINDE
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KOLDING
Koldingmarineforening.dk
Generalforsamlingen i Kolding Marineforening havde 38 medlemmer på 
plads. Daværende afdelingsformand Keld Kristensen fortæller, at gene-
ralforsamlingen med distriktformand Per Dichmann Hansen som diri-
gent foregik uden de stor sværdslag. Dog blev Keld Kristensen afløst af  

Michael Wittorff. Afdelingskasserer Anders Lindberg ønskede på grund 
af sygdom at blive afløst. Ny kasserer blev Erik Schultz. 
Der blev uddelt medlemsemblemer til Birgit Nielsen, Mogens Sommer, 
Steen Blæsberg, Anders Sørensen og Hans Ømer. Herudover var der 
anciennitetsmedlemsemblemer til Poul Klaaborg 70 år, Keld Kristensen 
50 år og Michael Hørdum 25 år. Erik Madsen blev udnævnt til årets 
mariner i afdelingen.

KONGENS-LYNGBY
kongens-lyngby-marineforening.dk

KORSØR
korsoermarineforening.dk
Hen over årsskiftet har der været en række sociale arrangementer i Kor-
sør Marineforening. Ifølge Johannes Flintholm var der først julefrokost 
suppleret med pakkespil og dans den 30. november. Den 14. december 
stod den på juleafslutning og bankospil. 
Den 25. december bød afdelingsformand Lindy Olsen og fru Liselotte 
Olsen afdelingens enlige medlemmer til frokost i marinestuen. Det ual-
mindeligt gode tiltag havde 28 gæster ved de bugnende borde. 
2020 startede med nytårsmønstring først i januar efterfulgt af arrange-
mentet kogt torsk med ”skydning til mugge” sidst på måneden. Vinder 
af konkurrencen blev Michael Kanstrup med 36 point ud af 36 mulige. 

KØBENHAVN
kbh-marineforening.dk
Daværende afdelingsformand Leif Larsen fortæller, at flagbærer Erik 
Hansen deltog med flaget under julegudstjenesten den 24. december i 
Holmens Kirke og efterfølgende ved kranselægningen ved Mindeankeret 
i Nyhavn. Daværende fordi han på generalforsamlingen blev afløst af Per 
Vilstrup Olesen. Leif Larsen har være formand siden 2007 og har i den 
periode gjort et kæmpearbejde for såvel Københavns Marineforening som 
i forbindelse med de årlige jubilarstævner for Danmarks Marineforening. 
2020 blev skudt godt i gang med nytårsmønstring den 4. januar. Dagen 
efter var afdelingen repræsenteret ved Marinehjemmeværnets nytårs-
gudstjeneste i Holmens Kirke. 
Frømand nr. 52, Hans Frederiksen, klarede årets første foredrag i januar 
ved på spændende vis at fortælle om sine oplevelser gennem fire års 
tjeneste i Frømandskorpset. I februar var det så musikeren og hospi-
talsklovnen Henrik Silver, der underholdt de 40 fremmødte med sine 
fremragende talegaver suppleret med et parti velklingende musikalske 
numre fremført på såvel sousafon, trompet som harmonika. 

KØGE
koege-marineforening.dk
Edle Sørensen indleder sin noterapport med at konstatere, at der så blev 
taget hul på år 2020. Dette begyndte med nytårsfrokost den 4. januar. 
Her havde 58 medlemmer og ledsagere fundet tid til at deltage, og de 
blev ikke skuffet. Kabyssen havde fremtryllet en super lækker menu. Den 
22. januar takkede bestyrelsen de mange medlemmer, der i årets løb 
havde hjulpet med rengøring, lørdagsvagter, lørdagsfrokoster m.m. Disse 
personer er til megen stor glæde og hjælp for foreningen.
Kyndelmisse blev i år fejret den 7. februar. Her var der åbent i Marinestu-
en fra kl. 18.30 til 22.00. Kl. 18.30 blev der affyret kanonsalut, ”Dansk 

 Afdelingsformand Lindy Olsen byder velkommen til nytårsmønstring i Korsør 
Marineforening. (Foto: Johannes Flintholm)

 Frømand nr. 52, Hans Frederiksen, medlem af Københavns Marineforening og 
layouter på afdelingsbladet ”Udkiggen”, under sin spændende fortælling om 
fire års tjeneste i Frømandskorpset.

 Afdelingsformand John Engskov ønsker afdelingskasserer Edel Sørensen 
tillykke med æresmedlemsskabet i Køge Marineforening. (Foto: Jerry Katz)

KORSØR

KØBENHAVN

KØGE
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Løsen”, fra Marineforeningens flagbastion. Derefter var der foredrag ved 
orlogskaptajn Finn Linnemann, der fortalte om Flådens oprør i august 
1943. Kl. 20.00 gik Køge Marineforenings husorkester ”Kuling fra Øst” 
på banen og spillede op til fællessang og knejpehygge. Dette til stor glæ-
de og fornøjelse for de mange, der havde fundet frem til Marinestuen. Kl. 
22.00 var der kanonsalut, og der blev blæst ”Tapto”, hvorefter flaget blev 
halet ned, skriver Edle Sørensen.
Samme Edle Sørensen blev under generalforsamlingen i februar udnævnt til 
æresmedlem af Køge Marineforening. Ved samme lejlighed modtog bestyrel-
sesmedlem Leif Kurt Brinksholt Danmarks Marineforenings hæderstegn i sølv.

LANGELAND
langelands-marineforening.dk

MARSTAL
marstalmarineforenig.dk

MIDDELFART
38 medlemmer gennemførte den 4. februar under kyndig ledelse af tid-
ligere landsbestyrelsesmedlem Ole Julsrud generalforsamlingen i Mid-
delfart Marineforening. Såvel bestyrelsesberetningen som regnskabet 
fremført af henholdsvis afdelingsformand Flemming Worsøe og afde-
lingskasserer Jan Højte Nielsen blev godkendt uden kommentarer.
Planerne for 2020 omfatter ud over de løbende faglige og sociale arran-
gementer et maleprojekt i marinestuen. Efter generalforsamlingen stod 
den på skafning med indlagte historier. 

MORSØ
morsmarine.dk
Ved generalforsamlingen den 5. februar genindtrådte Anton Toft i besty-
relsen. Her afløser han som afdelingsnæstformand Jens Peter Vad, der 
ikke ønskede at fortsætte på posten. 
Med et godt og alsidigt aktivitetsniveau hen over 2019 samt et aldeles 
godt regnskab for samme periode var der ikke mange kommentarer til 
bestyrelsesberetningen og det fremlagte regnskab. 
Bestyrelsen har tilrettelagt en række sociale og faglige arrangementer 
hen over 2020. Det bliver også i 2020, at marinestuen får tilført flere 
kvadratmeter. Det sker med en udvidelse af de nuværende lokaler ind i 
nogle tilstødende rum, der tidligere fungerede som depot for den lokale 
turistforening. Herudover er der allerede nu fokus på eventet Fastelavns-
båden i februar 2021, der hvert fjerde år er på krydstogt gennem gader 
og stræder i Nykøbing Mors. 
Generalforsamlingens mest markante begivenhed var, da tidligere man-
geårige bestyrelsesmedlem Kresten Kusk modtog 70-årsmedlemsem-
blemet. Da han blev optaget i Danmarks Marineforening i 1950, var 
organisationen kun 37 år gammel. 

MØEN
Efter generalforsamlingen er der foretaget ændringer i bestyrelsen i Møns 
Marineforening. Ny afdelingsformand er Peder Nimgård, næstformand 
Jan Gottrup, kasserer Johnny Olsen Meyer, sekretær Bendt Lund Nielsen 
samt bestyrelsesmedlemmerne Jes Gottrup, Ove Hansen og Jens Degn.
En række faglige og sociale tilbud til de i skrivende stund 96 medlemmer 
gør, at afdelingen er i god gænge. 

Med afdelingens flaggaster Kjeld Karlsson og Leif Pedersen i front, er 
Møen og dermed Danmarks Marineforening altid repræsenteret med fla-
get, når der afholdes lokale og regionale højtideligheder, hvor der indgår 
flag- og faneparader. 

NAKSKOV
nakskov-marineforening.dk
22 medlemmer samt distriktformand for distrikt 4/Sydsjælland og Øerne, 
Henrik Marrill Christiansen, deltog den 8. februar i afdelingsgeneralfor-
samlingen. Det oplyser Mogens Andreasen. Nogle uheldige sammenfald 
gjorde, at hele bestyrelsen var på valg. Dermed ser afdelingsbestyrelsen 

 Der skaffes efter generalforsamlingen i Middelfart Marineforening. T.v. ses 
aftenens dirigent, Ole Julsrud. (Foto: Niels-Henrik Jensen)

 Kresten Kusk har gennem 70 år stået som et markant fyrtårn i Morsø Marine-
forenings 100 personers store medlemskreds. Efter mange år i bestyrelsen 
deltager han nu som menigt medlem i alle afdelingens sociale og faglige akti-
viteter. (Foto: Troels Bech Kobbernagel)

 Fra generalforsamlingen i Nakskov Marineforening ses f.h. Jørn Christensen, 
Inge Michelsen, Peder Krog, Joan Christoffersen, Henry Christoffersen, Hen-
ning Andreasen og Henrik Marrill Christiansen. 

MIDDELFART
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i Nakskov Marineforening nu således ud: Afdelingsformand Henry Chri-
stoffersen. Afdelingsnæstformand Joan Christoffersen. Afdelingskasse-
rer Knud Stokholm. Banjemester Lars Kristensen og bestyrelsesmedlem 
Mogens Andreasen.

NIBE
nibe-marineforening.dk
25 medlemmer deltog den 15. februar i afdelingens generalforsamling. 
Efter valg af Niels Pedersen som dirigent kunne afdelingsformand Hans 
Jørgen Christensen i bestyrelsesberetningen fortælle, at afdelingen kø-
rer ”rimelig godt”. Det beviste han efterfølgende med en gennemgang 

af de mange sociale og faglige arrangementer, der hen over 2019 er 
afviklet i afdelingen. Afdelingskasserer Kenneth Kajbergs fremlæggelse 
af regnskabet støttede op om de gode takter, og som der fortælles, ser 
det ”i vanlig stil flot ud”. Såvel bestyrelsesberetning som regnskab blev 
godkendt med applaus.
Alle på valg blev genvalgt. Nyvalg skulle der dog til, da bestyrelsen blev 
øget fra fem til syv medlemmer. De to nye blev tidligere suppleant Bjarne 
Christensen og tidlige bestyrelsesmedlem Leif Christensen. Med Bjarne 
Christensen som revisor skulle der vælges en ny til denne post. Det blev 
Hans Christian Hansen.
Under eventuelt gav distriktformand Charley F. Pedersen en retvisende 
information om de begivenheder, der på landsplan inddrager Danmarks 
Marineforening.
På baggrund af afdelingsformand Hans Jørgen Christensens mangeåri-
ge utrættelige indsats blev han under generalforsamlingen udnævnt til 
æresmedlem i Nibe Marineforening. Den nyvalgte revisor Hans Christian 
Andersen modtog en kurv som en tilkendegivelse for hans store indsats 
for afdelingens virke. Der var også rosende ord fra afdelingsformanden 
til hans hustru Lisbeth Christensen. Dette fordi hun altid giver ham op-
bakning til at bruge timer i regi af Nibe Marineforening. Han fremhævede 
også hendes store indsats ved afdelingens forskellige arrangementer. 
  
NYBORG
marineforeningennyborg.dk
Orlogspræst Camilla Munch indledte nytårsparolen i Nyborg Marinefor-
ening med en kort, men fyndig andagt. 
– Camilla taler lige ind i hjertet på en forsamling som vores, siger afde-
lingsformand Kurt Verner. – Samtidig vælger hun salmer, der gør andag-
ten til en varm og god oplevelse. I år havde hun indflettet en bøn, der i 
1610 blev fundet på bagsiden af en engelsk kirkedør. Bønnen havde et 
budskab til hver eneste deltager, mener Kurt Verner, der i samme ånde-
drag fortæller, at Camilla Munch er Nyborg Marineforenings orlogspræst. 
Som et element i nytårsparolen havde Nyborg Marineforenings kor sam-
mensat et repertoire, der passede til begivenheden.
Inden afdelingens kvartermester Jørgen Leif Rasmussen blev udnævnt 
til årets mariner anno 2019 i Nyborg Marineforening, gav afdelingsnæst-
formand Arne C. Petersen en retvisende beretning om afdelingens gen-
nemførte arrangementer i 2019 og løftede sløret for de planlagte events 
i 2020. 

NYKØBING FALSTER
nykfmarineforening.dk

NYKØBING SJÆLLAND
nyksjmarineforening.dk

NÆSTVED
naestvedmarineforening.dk

ODENSE
odense-marineforening.dk
Ifølge afdelingsformand Ole Bøwig gik generalforsamlingen over al for-
ventning. 
– Medlemmerne fik en orientering om kommende arrangementer. Der 
var mange nye ting, som de glædede sig til at opleve. Flere udtrykte glæ-

 Afdelingskasserer Kenneth Kajberg (t.h.) udnævner afdelingsformand Hans 
Jørgen Christensen til æresmedlem af Nibe Marineforening. 

 Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen blev under nytårsparolen udnævnt til 
årets mariner 2019 i Nyborg Marineforening.

 Orlogspræst Camilla Munch startede nytårsparolen i Nyborg Marineforening 
med en kort, men vedkommende andagt. 

NIBE

NYBORG

NYBORG
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de over den gode kammeratlige stemning, der var kommet i foreningen, 
så det tegner godt for en lys fremtid, lyder det fra Ole Bøwig.
Sangkoret ”Glade Marineres Mandskor”, som Odense Marineforening 
har et godt sammenarbejde med, underholder en gang imellem i mari-
nehuset. Ole Bøwig oplyser, at koret har et stort repertoire, og at der er 
flere sange på vej.
Odense Havnekulturfestival løber af stablen den 30. og 31. maj. I den 
forbindelse opstiller afdelingen telt med bord og stole på marinehusets 
parkeringsplads. Dette ikke mindst fordi størstedelen af festivalgæsterne 
skal forbi marinehuset for at komme ned på havnen.
Bestyrelsen har besluttet, at Odense Marineforening på en markant måde 
vil være med til at fejre 100-året for genforeningen med Sønderjylland. 
– Vi har fået en halvanden tons stor sten, som bliver dekoreret og opstil-
let ved Marinehuset. Afsløringen af stenen sker på 100-året for genfor-
eningsfesten på Dybbøl Banke den 11. juli, siger Ole Bøwig. 

RANDERS
randersmarineforening.dk
Allan Lau Hansen fortæller, at aktiviteterne i 2020 i Randers Marinefor-
ening startede med nytårsappel den 4. januar. Afdelingsformand Lars 
Gjættermann bød velkommen og fortalte kort om året, der gik, og om 
planerne for 2020. Efter Dronningens skål bød banjemester Leif Valbjørn 
på skafning af høj kvalitet, lyder det fra Alla Lau Hansen der fortætter: - 
Den 4. februar deltog 32 medlemmer i årets første kammeratskabsaften. 
Vi startede med skafning, efterfulgt af filmen ”Saving private Ryan”.
Der mødte 57 medlemmer op til den årlige generalforsamling den 21. 
februar. Her kunne vores formand, Lars Gjættermann berette, at der var 
tilmeldt 19 nye medlemmer i årets løb. Der blev ved lejligheden udnævnt 
et nyt æresmedlem, nemlig Jens Kristian Olsen, som gennem sit snart 
40 års medlemskab har været og stadig er en af støtterne i Randers 
Marineforening. Generalforsamlingen forløb planmæssigt, og der var 
genvalg på alle poster. 
Den 1. marts drog 8 medlemmer til Distriktsmøde, der denne gang blev 
afholdt i Horsens.
Pga. Corona smittefaren og hensynet til vores medlemmer, valgte Ran-
ders Marineforening den 13. marts at lukke ned for alle aktiviteter i første 
omgang frem til den 1. april. 
Skyttelavet:
Ole Poulsen oplyser, at beretningen aflagt af skyttelavsformand Gunnar 
Kristensen samt regnskabet ved kasserer John Pedersen blev godkendt 
ved skyttelavets generalforsamling. De 27 deltagere afgjorde, at kon-
tingentet fremover bliver kr. 125 og ikke kun kr. 120, som bestyrelsen 
havde indstillet. Hele bestyrelsen samt bilagskontrollanterne fik genvalg. 
Thage W. Nielsens kammeratskabspokal gik til Svend Rasmussen.
I skrivende stund er skytterne i fuld gang med at forberede sig optimalt 
til landsskyttestævnet, der afholdes i Grenaa.

RINGKØBING/HVIDE SANDE
Ved generalforsamlingen den 7. februar blev tidligere afdelingsformand 
Niels Kastberg Jensen igen valgt til formandsposten i Ringkøbing/Hvide 
Sande Marineforening. Dette fordi Leif Steen Andersen ikke ønskede 
genvalg. Ud over ændringen på formandsposten blev Henrik Kristensen 
nyvalgt til bestyrelsen. 
Inden Leif Steen Andersen blev afløst, havde han fornøjelsen at tildele i 
alt 4 anciennitetsmedlemsemblemer. Ejvind M. Nielsen fik et 40-årsem-

blem. Karl Ove Christiansen og Richard Vilhelmsen modtog 25-årsem-
blemer, mens der var et 50-årsemblem til Jens Erik Sørensen. 

ROSKILDE
roskildemarineforening.dk
Efter nytårsmønstringen primo januar stod den ultimo måneden på fore-
drag ved lokalhistoriker Lotte Fang. Arrangementet fandt sted i marine-
stuen, hvor 21 deltagere fik en god aften, mens Lotte Fang førte dem 
gennem historien om Roskilde Fjords betydning for Roskilde by. Hun 
rundede også beretningen om et sagn, der fortæller, at der måske - og 
måske ikke - er et uhyre gemt i fjorden.
Den 8. februar mødte 20 medlemmer frem til generalforsamlingen. Ifølge 
Kristian M. Pedersen har bestyrelsen nu følgende sammensætning: Af-
delingsformand Keld Christensen. Afdelingsnæstformand Poul Pedersen. 
Afdelingskasserer Bo Christensen Åbenhus. Afdelingssekretær Jann 
Persson. Bestyrelsesmedlemmer Rohland Larsen, Mogens Andersen og 
Søren Nielsen. Suppleanter Kristian M. Pedersen, Alex M. Jensen og Per 
Nielsen.
De planlagte events hen over sommeren starter den 13. juni med arran-
gementet Vild med vand på Roskilde Havn. Den 20. juni er der planlagt 
sommerfest, den 18. juli sommersejlads, mens der den 8. august invite-
res til fregatskydning.

 Afgående afdelingsformand i Ringkøbing/Hvide Sande Marineforening har 
netop tildelt anciennitetsmedlemsemblemer til f.v. Ejvind M. Nielsen, Karl Ove 
Christiansen, Richard Vilhelmsen og Jens Erik Sørensen.

 Lokalhistoriker Lotte Fang var i januar forbi marinestuen i Roskilde for at 
fortælle om Roskilde Fjords betydning for Roskilde by. 

RINGKØBING/HVIDE SANDE

ROSKILDE
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SKAGEN
skagenmarineforening.dk
Marinehusets ydervæg mod nabobygningen er nu prydet med et godt 2 
meter langt navneskilt. Skiltet er, som det fremgår af billedet fra Skagen, 
smuk udskåret i korrekte mål. Kunstneren er Gunnar Jensen. 
2 af afdelingens medlemmer har modtaget hædersbevisninger. Jens 
Winther Pedersen er udnævnt til æresmedlem af Skagen Marineforening. 
– Jens Winther Pedersen har været en stor yder i forbindelse med om-
lægningen af status for vores hus og grund, oplyser Niels Arne Hansen 
som en af begrundelserne for, at Jens Winther Pedersen nu er blevet 
optaget i afdelingens familie af æresmedlemmer. 
Erik Jensen har modtaget Marineforeningens hæderstegn i sølv indstillet 
af lokalafdelingen. Indstillingen til hæderstegnet sker på baggrund af Erik 
Jensens mangeårige indsats og rolle i forbindelse med den løbende ved-
ligeholdelse af såvel de indendørs som de udendørs dele af Marinehuset. 

SKIVE
skive-marineforening.dk

SLAGELSE
marineforeningen-slagelse.dk

STEVNS
Bestyrelsen i Stevns Marineforening lavede i januar en nyhed omkring 
afdelingens sociale arrangementer. 
– Den 25. januar havde vi i marinestuen åbent for kontant betaling af kontin-
gent, fortæller afdelingsformand Gert Arno Pedersen. – Vi bød ved lejligheden 
på en sildemad. Godt 30 medlemmer benyttede sig af tilbuddet, og vi havde 
nogle rigtigt fornøjelig timer sammen, lyder det fra afdelingsformanden. 

STRUER
Under nytårskuren den 11. januar kunne afdelingsformand Mads Lund 
uddele medlemsemblemer til 4 nye samt jubilartegn for indkaldelse til 
Søværnet til 3 nuværende medlemmer i Struer Marineforening. 
– Efter Dronningens skål og hjemmebagt kransekage bød afdelingen på 
røde pølser og en håndbajer til de 32 deltagere, lyder det fra Mads Lund.
Generalforsamlingen i februar havde 43 medlemmer på plads. I den for-
bindelse glæder det bestyrelsen, at afdelingen altid mønstrer omkring 
45% af medlemmerne til de sociale arrangementer. 
– Det vidner om et godt engagement i afdelingen. Samme antal deltog i 
julefrokosten og ålegildet sidste år, oplyser Mads Lund.
Bestyrelsen blev som foreslået ændret fra 7 til 5 medlemmer. Lars Nørgaard 
gik efter eget ønske af som afdelingskasserer. Han blev afløst af Richard 
B. Jessen. Harry Hansen ønskede heller ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
Hermed faldt brikkerne på plads uden sværdslag. Bestyrelsen takker de 2 
afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen gennem de seneste 2 år. 

SVENDBORG
svendborgmarineforening.dk
Storm og dermed aflyste færgeforbindelser til Ærø gjorde, at distrikts-
mødet i februar blev forlagt fra Marstal til Svendborg. Trafiksituationen til 
trods mødte 29 medlemmer frem i marinehuset i Svendborg. Ifølge det 
oplyste forløb mødet som vanligt i god ro og orden.
Under nytårsmønstringen i januar blev der uddelt en række 25-årsmedlem-
semblemer. Som skrevet på denne plads i februarudgaven kunne 70-årsmed-
lemmet Bent Iversen ikke deltage i mødet, men fik dog emblemet leveret og 
påsat i hjemmet af afdelingsformand Erik Bodal. Det var også under nytårsku-
ren, at Ib Hansen blev udnævnt til årets mariner i Svendborg Marineforening.
Oberst (p) Michael Huusom kom ultimo januar forbi marinestuen for at 
give et foredrag om sin uddannelse som jagerpilot samt om 40 års natio-
nal og international tjeneste i Flyvevåbnet. Det spændende og informative 
foredrag trak fuldt hus. 

SØNDERBORG
soenderborgmarineforening.dk
Lørdag 29. februar 2020 tiltrådte Poul Arne Hvid Callesen tjenesten som 
ny formand for Danmarks Marineforenings afdeling 70 Sønderborg Ma-
rineforening. Callesen blev enstemmigt valgt ved generalforsamlingen, 
hvor lidt over 50% af medlemmerne var mødt op. Det fortæller Leif Lar-
sen der uddyber: - Callesen afløste Jan Marcussen, der havde været på 
posten i 13 år, og nu valgte at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. 
Under generalforsamlingen blev Jan Marcussen udnævnt som æresmed-
lem, som vi nu har fire af i afdelingen. Udnævnelsen blev gennemført af 
distriktformand Per Dichmann Hansen.

NOTER

 Gunnar Jensens pragtstykke af et træskærerarbejde pryder nu ydervæggen 
på marinehuset på Kappelborgvej i Skagen.  (Foto: Niels Arne Hansen)

 Nytænkning fra bestyrelsen gør kontingentbetalingen til en god og hyggelig 
event i Stevns Marineforening. 

 De sociale arrangementer fylder altid marinestuen i Struer til sidste plads. En 
planlagt udvidelse af lokalet er på den baggrund under forberedelse. 

 Oberst (p) Michael Huusom trak fuldt hus i marinestuen i Svendborg, da han i 
januar fortalte om sin 40 års nationale og internationale tjeneste i Flyvevåbnet. 
(Foto: Jim Mollerup) 

SKAGEN

STEVNS

STRUER

SVENDBORG
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To medlemmer modtog jubilartagen for indkaldelse til Søværnet. Edward 
Quorp fik 65 års tegn medens der var et 60 års tegn til Kurt Høyer.

VEJLE
vejlemarineforening.dk

VIBORG
Børge Hansen styrede med fast hånd generalforsamlingen, der ultimo fe-
bruar blev afholdt i marinestuen. Bestyrelsesberetningen ved afdelingsfor-
mand Martin Schmidtke blev godkendt med applaus. Selv om der var et 
mindre driftsunderskud, fik afdelingskasserer Niels Jensen også godkendt 
regnskabet med applaus. Efterfølgende blev begge genvalgt til deres po-
ster. Herudover blev John Jensen og Henning Jensen valg til bestyrelsen. 
Inden deltagerne gik til skafning, var der en kort drøftelse omkring sen-
sommerudflugten 2020 og en orientering om et muligt tættere samarbejde 
med byens øvrige soldaterforeninger. Deltagerne fik slutteligt en redegørel-
se af nærværende tidsskrifts redaktør om de siden april 2016 gældende 
muligheder for at øge medlemsoptaget i Danmarks Marineforening. 

VORDINGBORG
vordingborgmarineforening.dk

ÆRØSKØBING
aeroeskoebing-marineforening.dk
Ærøskøbing Marineforening runder den 23. april 2020 de første 75 år 
som afdeling i Danmarks Marineforening. I den anledning inviterer besty-
relsen alle medlemskolleger til reception i marinehuset på dagen kl. 11. 
– Vi serverer mad og drikke og håber, at mange vil komme for at hjælpe med 
at gøre det til en festlig dag, siger afdelingsformand Jan Ruddy Christensen.

AABENRAA
aabenraa-marineforening.dk

AALBORG
aalborg-marineforening.dk
Under generalforsamlingen den 13. februar blev der nedsat et aktivitetsudvalg 
bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og 4 fra den menige medlemsgruppe. 
– Udvalget skal komme med input til bestyrelsen om nye ideer til vores so-
ciale og faglige arrangementer, siger afdelingsformand Charley Frank Pe-
dersen. Ud over formanden består bestyrelsen i Aalborg Marineforening af 
næstformand og barbestyrer Lasse Uttrup, kasserer Bjarne Kjær Jensen, 
sekretær Michal Brandi, hovmester Ole Buchtrup Andersen, banjemester 
Klaus Pedersen samt bestyrelsesmedlem Bonnie Belinda Nolsøe. 
Inden dirigent Erling Post Madsen sendte medlemmerne til skafning, blev 
der uddelt 7 anciennitetsmedlemsemblemer dækkende henholdsvis 60 
års, 50 års, 40 års og 25 års medlemskab i Danmarks Marineforening. 
Den 15. maj afholdes der medhjælperfest for de medlemmer, der har lagt 
et stort arbejde i afdelingen. 

AARHUS
aarhusmarineforening.dk
– Lørdag den 8. februar var det tid til den traditionsrige generalforsam-
ling i Marinestuen hos Aarhus Marineforening. I god tid inden formanden 
skulle byde velkommen, var der en lystig og forventningsfuld stemning 
blandt de fremmødte medlemmer. Det oplyser Anders Godtfred-Ras-
mussen og fortsætter: – Næsten alle siddepladser var fyldt, da klokken 
blev 11, og generalforsamlingen begyndte. Efter flaghejsningen var det 
tid til dagens vigtigste skål, den vi holder for Dronningen.

Normalt tager det ikke lang tid for generalforsamlingen, og de første man-
ge punkter blev også hurtigt gået igennem, og der blev klappet kraftigt ad 
både formandens fremlæggelse af beretningen, og kassererens regnskab.
Dog opstod der en smule forvirring omkring valg til bestyrelsen, men 
det blev heldigvis hurtigt afklaret, og det endte med to skriftlige valg 
af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsesarbejdet i 2020.
Humøret var højt, da årets generalforsamlingen sluttede, for alle glædede 
sig til den efterfølgende skafning: to stykker højt belagt smørrebrød med 
tilhørende øl og brændevin.

NOTER

 Afgående afdelingsformand i Sønderborg Marineforening Jan Marcussen 
modtager emblemet som Æresmedlem i Sønderborg Marineforening af di-
striktformand Per Dichmann Hansen.

 Modtagerne af anciennitetsmedlemsemblemer i Aalborg Marineforening er f.v.: 
Thomas Gede og Eiler Gede 60-årsemblem. Kurt Thykjær 50-årsemblem. Claus 
Olsen og Søren Feddersen 25-årsemblem. Yderst t.h. afdelingsformand Charley 
Frank Pedersen. 40-årsemblemmodtager Finn Madsen var ikke til stede.

 Bestyrelsen i Aarhus Marineforening er f.v. næstformand Kenn S. Byrholt, 
Benny Ebbesen, Peter Lønnquist, banjemester Axel Dixen, kasserer Cai Jen-
sen, sekretær Erik Maarvig og formand Kai W.O Berg.

 Smørrebrød, øl og en dram rundede generalforsamlingen i Aarhus Marine-
forening af på bedste vis.

SØNDERBORG

AALBORG

AARHUS

AARHUS



Det blå og det maritime Danmark  
har det godt i Frederikshavn Kommune

Bestyrelsen i Frederikshavn Marineforening genoptog den 21. januar, ef-
ter nogle års pause, afdelingens nytårskur med indbudte gæster fra kom-
munalbestyrelsen, Forsvaret, de maritime erhverv og skoler i kommunen 
samt Danmarks Marineforenings landsledelse og redaktion.

Ud over det gode sociale samvær er formålet, at de forskellige aktører 
fra de maritime miljøer giver en kort briefing om året, der er gået, samt 
eventuelle planer for det kommende år. 

I sagens natur fylder Søværnet altid meget i forsamlingen og fortællingen. 
Således også i år, hvor en række ledende søofficerer åbnede indlægsfre-
kvensen. Inden borgmester Birgit Hansen afrundede med den kommu-

nale information, var der en række spændende oplæg fra kommunens 
omfattende maritime skole og erhvervsliv garneret med en fortælling om 
fremtidens Marineforening præsenteret af Danmarks Marineforenings 
landsformand, kommandørkaptajn Steen Eiler Engstrøm. 

Med Søværnets og Danmarks Marineforenings engagement i bestyrel-
sen for DSI fregatten JYLLAND blev der også sat tid af til en kort infor-
mation om fremtidsplanerne for denne store maritime kulturarv. 

På baggrund af de mange positive tilbagemeldinger på aftenens forløb 
er afdelingsformand Hans Jørgen Westermann klar til at gentage arran-
gementet i 2021.

 Borgmester Birgit Hansen under sit afrundende indlæg om de maritime planer for 2020 i Frederikshavn Kommune.  
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Et udsnit af den danske flådes officersbeklædning gennem et par århundreder vist af nogle af 
vore søhelte. Udkast til en illustration til Christian Winthers digt ”Matrosen” (Ved Toldboden steg 
en Matros i Land). Matrosen møder efter at have forladt sin sidste ankerplads på agterdækket en 
række af flådens søhelte, der har stillet sig op bag ved Christian IV. Blandt andet ses fra venstre 
Willemoes, Niels Juel, Cort Adeler, Herluf Trolle, Peder Skram, Bisp Absalon og Tordenskiold. 
Kultegning af Otto Bache.



Ordet ”uniform” kommer fra latin og betyder ensartet. Betegnelsen 
er blevet anvendt primært om soldater og militære styrkers ensar-
tede beklædning. Det uniformsbegreb, vi bruger i dag, skyldes en 
udvikling inden for de sidste 400-500 år. Det har gennem denne 
periode tjent flere forskellige formål. Afgørende har været under 
kamp at kunne skelne ven fra fjende samtidig med, at det har skul-
let skabe et tilhørsforhold mellem de militære styrker, som formo-
des at understøtte den fælles kampånd. Den udleverede ensartede 
beklædning sikrede også soldater ordentligt tøj og var således en 
del af solden, aflønningen. Endelig har det også gennem distinkti-
oner skullet skabe en hierarkibaseret og funktionel indre struktur. 
I nyere tid, hvor der er søgt etableret aftaler om begrænsninger i 
krigsførelsen bl.a. ud fra humanitære grunde, har uniformen været 
en væsentlig indikation til at fastslå, hvem der egentlig deltog i 
kamphandlinger, og som derfor er underkastet disse regler. Man 
skelner her mellem uniformerede personer som combattanter og 
civile personer som non-combattanter.

Uniformer, som vi redegør for her, kendes først fra slutningen af 
1600-tallet. Før dette anvendte man særlige kendetegn for at kun-
ne skelne mellem ven og fjende. F.eks. hedder det i Frederik IIs 
krigsartikler fra 1563, at ”enhver [i Kongens hær] skulle have et 
tegn på sin hat, sine klæder eller over sit harnisk i form af et rødt el-
ler gult bind eller felttegn”. I forbindelse med konkrete kamphand-
linger kunne det være nødvendigt, især hvis der var indblandet 
styrker fra forskellige lande på samme side, midlertidigt at beordre 
et bestemt felttegn eller en særlig dusk i hatten for under kampen 
at kunne skelne ven fra fjende. Ofte var det nødvendigt at beordre 
nye kendetegn ved nye kamphandlinger. Dette semi-uniformisere-
de system eksisterede således under Trediveårskrigen 1618-48. 

I slutningen af 1600-tallet begyndte man flere steder især efter 
fransk forbillede at uniformere særlige kongelige garderkorps, og 
efterhånden bredte dette sig rundt om i Europa op mod 1700-tallet.

Mens det for hærstyrker er indlysende, at man må have et system, 
der markerer ven/fjende-forholdet, fordi styrkerne ofte engagerer 
hinanden på tæt hold, så er dette ikke indlysende, når man taler 

om udviklingerne inden for flåderne. I løbet af 1500-tallet medførte 
den sømilitære udvikling, at der ikke længere var tale om skibsbe-
sætninger, der kæmpede mod hinanden, men om artillerikampe 
mellem bemandede krigsskibe. Der var derfor ikke i samme grad 
behov for at bære tegn eller uniforme markeringer, der viste tilhørs-
foldet. Det gjaldt om at nedkæmpe det fjendtlige skib, uanset hvil-
ken beklædning besætningen på dette havde! Derfor fremkommer 
uniformeringen af flådernes officerer og mandskab på et senere 
tidspunkt end inden for hærstyrker, hvor denne udvikling for alvor 
tager fart i 1700-tallet.

Der var dog tydeligvis et behov for en hierarkisk markering, og der-
for ser man, at det først er søofficererne, der bliver uniformerede. 
Egentlige reglementer vedrørende uniformering af mandskaberne 
kommer således først i midten af 1800-tallet. Der er dog eksempler  
på, at enkelte flådeførere eller skibschefer for egen regning har 
fået udført særlige uniformer til deres chalup-roere. Et andet ek-
sempel er, at skibscheferne i den samme eskadre anskaffede en 
ensartet beklædning.

Den engelske flåde, Royal Navy, der fra 1700-tallet blev verdens 
største orlogsflåde, kom i høj grad til at præge den sømilitære uni-
formsudvikling helt frem til vore dage. 

Udviklingen af den sømilitære uniformering i Danmark følger no-
genlunde den internationale, dvs. den engelske udvikling. I begyn-
delsen af 1700-tallet blev søkadetterne uniformerede, og i 1722 
blev den første søofficersuniform indført i den dansk-norske flåde. 
I begyndelsen af 1800-tallet blev distinktioneringen af søofficerer 
indført efter engelsk forbillede. Mandskaberne havde på dette tids-
punkt i praksis et vist uniformt præg, idet der fra Flådens side blev 
udleveret ensartede beklædningsgenstande til det menige perso-
nel. Men et egentligt uniformsreglement for denne kategori kom 
først så sent som i 1867. 

Gennem nedslag i de af Flåden anvendte uniformer gennem 500 
år er det tanken her at give et indtryk af uniformeringens udvikling 
i den dansk-norske og senere danske flåde frem til i dag. 

FLÅDERNES 
UNIFORMERING 
GENNEM TIDERNE



Da orlogsflåden blev permanent i begyndelsen af 1500-tal-
let, var der ikke nogen ensartethed i beklædningen. Entring 
af et fjendtligt skib kunne dog stadigt forekomme, og derfor 
blev der anvendt en beklædning, som man kendte fra kri-
gen til lands. En officer fra et af flådens skibe under den 
nordiske syvårskrig 1563-70 kan have set sådan ud. 

I 1701 blev Søe-Cadet-Academiet oprettet som en af de 
første søofficersskoler i verden. Søkadetterne blev etableret 
som et særligt kompagni og fik som nogle af de første i 
flåden et uniformsreglement. Uniformen var af gråt klæde, 
som det vises her. 

I slutningen af 1600-tallet og ind i 1700-tallet kunne en sø-
officer i den dansk-norske flåde have set sådan ud. De en-
kelte officerer måtte selv bekoste deres mundering. Der var 
ikke specielle uniformer for søofficerer under den store nor-
diske krig 1709-20, hvor Peter Tordenskiold gjorde tjeneste, 
men han kan have båret en mundering, der ligner denne.



Tegningen her viser en søofficer efter det reglement, der 
blev fastsat i 1802. I 1812 forsvandt epauletterne på den 
daglige uniform, men blev i første omgang erstattet af 
distinktioner, der viste hvilken officersgrad den pågældende 
havde, ”da det er nyttigt og nødvendigt, at enhver charge 
gives en distinktion, hvorved man kan skelne den ene fra 
den anden”, som det hedder i indstillingen til det nye reg-
lement. De nye distinktioner blev anbragt på underærmet i 
form af sparrer og guldrosetter. Antallet bestemte graden. 
Formentlig er distinktioneringen sket på baggrund af udvik-
lingen i Royal Navy, hvor man i slutningen af 1790 indførte 
distinktionering for de enkelte grader. Det skete i England 
dog i form af rundgående snore med et øje på den øverste 
snor, anbragt på underærmerne. 

I 1787 blev den røde undermundering ændret til hvide bukser. 

I 1722 kom det første reglement i flåden, der regulerede 
beklædningen for officerer og underofficerer. Den anbefa-
lede uniform var rød med guldknapper og skulle anskaffes 
af den enkelte officer. Først i 1733 blev officersuniformen 
gjort obligatorisk. Disse bestemmelser var gældende til 
1748. Fra 1749-55 var uniformen derefter grå, men blev fra 
1755 blå, som det fremgår af den viste afbildning. Samtidig 
indførtes epauletter for de øverste officersgrader. 



Fra 1830’erne gjorde de nye dampskibe sig efterhånden 
gældende i de forskellige flåder. Personellet, der betjente 
skibenes dampmaskiner, kunne ikke arbejde i de unifor-
mer, som hidtil var blevet anvendt i flåderne. Mere praktisk 
tøj måtte indføres, og dette smittede af på officersbeklæd-
ningen. Et nyt reglement i 1840 ændrede radikalt officers-
beklædningen, som det fremgår af tegningen, der her vi-
ses. De militære uniformer smittede fra dette tidspunkt af 
på den civile mode. 

Omkring 1900 blev søofficerskasketten ændret i forhold til 
tidligere. Her ses en kaptajn i flåden omkring dette tids-
punkt, iklædt kappe.

I 1871 blev det første omfattende uniformsreglement for den 
danske flåde indført. Det omfattede alle kategorier af perso-
nel, dog ikke værnepligtige. Ved dette reglement indførtes de 
rundgående snore med øje, som efterhånden havde vundet 
udbredelse i flåderne Fra 1880’erne fik de rundgående snore 
den udformning, der fremgår af denne tegning. 



I princippet har den danske søofficersuniform igennem 
1900-tallet holdt sig uændret, som det fremgår af denne 
tegning fra 1940. Enkelte grader har ændret betegnelse. 
Således blev betegnelsen orlogskaptajn indført i stedet for 
den hidtidige kaptajnsgrad.

Danmark indtrådte i NATO i 1949, og som følge heraf blev 
der gennemført en ny forsvarsordning i 1950-51. Ved den-
ne blev distinktioneringen for admiralsgraderne ændret, 
ligesom der efter engelsk forbillede blev indført egeløv på 
kasketskyggerne. Én ranke for graderne orlogskaptajn/
kommandørkaptajn/kommandør og to egeløvsranker for 
flotilleadmiral/kontreadmiral/viceadmiral/admiral.
Siden 1909 har flådens personel om sommeren anvendt 
hvidt betræk til hue og kasket. Dette blev i 2018 ændret 
til, at der anvendes hvidt betræk hele året, som det frem-
går af tegningen. 
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