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Gennem min forholdsvise lange tjenestetid i Søværnets torpedobådseskadre var der
øjeblikke, hvor jeg som maskinmand kunne
forlade det varme og larmende maskinrum
og komme op på dækket, hvor den friske søluft gjorde godt.		
D. 23. februar genoplevede jeg denne skønne fornemmelse som maskinchef, at næstformanden kaldte mig til ’broen’, hvor jeg
som omtalt andetsteds overraskende blev udnævnt til æresmedlem i vores velfungerende
afdeling, hvilket for en kort stund fik mig til
at fornemme en ganske behagelig brise gennem vores velbemandede stue under årets generalforsamling.		
Dette æremedlemstegn vil jeg med stolthed bære på mit revers ud i fremtiden, men
når jeg om kort tid runder de 10 år som afdelingens formand, skal det erindres,
at uden en særdeles aktiv og velfungerende bestyrelse var det afgjort ikke kommet
så vidt, så derfor stor tak til bestyrelsen for mangeårigt godt samarbejde.
Hermed er det næsten overflødiggjort at nævne, at ’den gamle bestyrelse’ uforandret fortsætter på den gode og rette kurs.
Jeg skal også på denne side takke de uopslidelige gaster, der gang på gang
leverer de nødvendige hjælpende hænder med en indsats, der høster stor anerkendelse blandt deltagerne i afdelingens arrangementer.
Endelig skal UDKIGGEN’s uovertrufne layouter have mange skulderklap for
sin professionelle behandling af vort tremånedlige stof, der i godt samarbejde
med formanden bringes på plads i de til rådighed værende 36 sider.
Nu, hvor foråret luner vore kinder, ser jeg med spænding frem til dette års
fastlagte aktiviteter, som jeg ønsker, at mange af vore trofaste medlemmer vil få
glæde af.
Leif Larsen
Maskinchef
Forsiden: Tommy Hesselbjerg,
chefpilot, Eftersøgnings- og
Redningseskadrille 722,
igang med sit foredrag.
Foto: Hans Frederiksen
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68640

79735
47481
45415
78543
68931
76427
73265
79461
72841
79403
69244

FØDSELSDAGE
Erling Ragnwald

1. maj - 15. august
95 år

John William Cortsen
Flemming Hansen
Bent Schwaner
Ina Bruhn Sørensen
Frank Johannes Jørgensen
Ole Rothmann
Walther Haakon Larsen
Kaj Georg Møller
Erik Staffeldt
Joan Ella Arneberg
Jens Bak

85 år
85 år
85 år
80 år
80 år
80 år
80 år
75 år
75 år
70 år
70 år

Dato

09. juli

30. maj
23. juni
04. august
30. juni
27 .juli
04. august
03 .juli
27. maj
11. juli
16. maj
15. august

81420

Frank Jørgen Poulsen

55 år

31. maj

82132

Klaus Due Kofoed
TJENESTEÅRSJUBILARER
Arne Christensen
Ove Allan Lindbo
Peer Thode
Bent Sander
Walther Haakon Larsen
Ole Krone Nielsen
Flemming Rosenfeldt Sieben
Ulf Aagaard Pedersen

55 år

22.uli

26382
72890
72993
69467
73265
72915
79014
82478

83331
84345
84346
84347
64148
83568

83625
83626

Jørgen Erik Hansen
NYE MEDLEMMER
Jan Samuel
Jan Hansen
Søren Naundrup Jensen
UDMELDTE
Helmuth Junemann Olesen
Jeppe Nygaard Jørgensen
Patrick Rene Schmidt Kristensen
Lasse Corfitzen
Mille Agerbo Dinesen
Kamilla Nielsen
Christian Hartmann Gerdt
Dorthe T. Juhl

75 år
70 år
65 år
60 år
60 år
50 år
50 år
50 år

50 år

HJERTELIG TILLYKKE
ÆRESMEDLEMMER: H.K.H. KRONPRINS FREDERIK,
LEIF LARSEN, SVEND NIELSEN, JOHNNY BANNOW og ERLING RAGNWALD.
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AKTIVITETSKALENDER
1. MAJ - 15. AUGUST
DATO

BEGIVENHED

KL.

20. maj

Skyttelavets Fregatskydning. Program og tilmelding kan
læses andetsteds i UDKIGGEN.

0800

Valdemarsdag i Holmens Kirke med efterfølgende march til
Rosenborg Eksercerplads, hvor der traditionelt vil være en
form for underholdning

1900

Jubilarstævne på Nyholm

0800

11. maj

FOREDRAG V/ Georg Larsen ( GOKKE) Georg er kendt
fra TV,s program `Danmark har talent`, hvor han som den
syngende brandmand imponerede landets seere. Bl. a. med
sin populære udtalelse. `Kvinder under 70 år er det rene
kuvøseguf `.

01. juni

15. juni
29. juli
27. august
31. august

1800

Får vi besøg af trioen `Kuling fra øst ` Disse tre musikere vil
underholde med irske sange og lystige historier. Vi vil prøve
til denne aften at finde den rette irske stemning frem ved at
tilbyde mulighed for at købe irske drikkevarer i baren og
hvis muligt vil dagens ret bliver irsk præget.

1800

Grillarrangement. Hvis alt går efter planen vil det også i år
blive afholdt i gården ved Søværnets Officersskole.

1300

Sæsonstart

1800

Alle arrangementer er med skafning og normal pris for Skafning
er blevet ÆNDRET TIL 90 KR. incl. kaffe.
TILMELDING TIL FORMANDEN PÅ:
TELEFONNUMMER 32 58 94 41
ELLER 28 37 84 27
ELLER MAIL kbhmf@outlook.dk
§ 5 i Danmarks Marineforenings vedtægter fortæller at:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder, der er, eller har været
tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet, eller der er eller har
været ansat i Handelsflåden, Fiskeriet eller som nærer interesse for Orlogseller Handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
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KVARTALSOVERSIGT
1. KVARTAL 2017

Næstformand Erik Hansen og formand Leif Larsen byder to nye medlemmer Flemming Adler og Nicolaus Peters velkommen med de traditionelle Marineforeningsnåle mm.
Foto: Frank Horn.
26. JANUAR: 35 deltagere i januar måneds
kammeratskabsaften tilkendegav en stor tilfredshed med aftenens forløb. Årets første
to nye medlemmer, Flemming Adler og
Nicolaus Peters, blev optaget efter alle kunstens regler. Begge gav en kort beskrivelse
af deres karriere, som foregik henholdsvis
ude i det gamle Tøjhus i Thorshavnsgade,
på Flyvestation Værløse og på Holmen. En
særlig gæst i stuen denne aften var også Tage
Andersen, eks. kaptajn på FEMØ-færgen og
næstformandens og min gode ven fra Femø.
27., 28. og 29. JANUAR: Formanden deltog i træf sammen med 8 andre brave gaster
fra GTB SØRIDDEREN årgang 1972. En
vellykket weekend i Frederikshavn, hvor
minder og oplevelser for 45 år siden blev
grundigt genoplevet.
09. FEBRUAR: Den lydløse dræber, der
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blev præst. Denne aften mødte vi 55 fremmødte en mand, der var drevet af en kraft,
som jeg personligt sjældent møder ude i
samfundet. En mand, der var født lige før 2.
verdenskrig, som var en af Danmarks første
jægersoldater (Nr. 28) og senere efterretningschef, men som også blev sognepræst.
Disse ting havde jeg meget svært ved at se
hvordan kunne passe ind i en person, indtil
vi mødte aftenens foredragsholder pastor
emeritus Steffen Egede Glahn. Vi hørte om
hans lidt svære barndom, og om hvor stor
en indvirkning den kristne tro havde haft på
hans liv og færden. Et meget sjældent møde
med en medmenneskelighed, som vi i dag
godt kan mangle i det danske samfund. Lidt
svært at sammensætte et referat fra dette
foredrag, men Per Vilstrup, som har skrevet
indledningen, har andetsteds fundet en tekst,
der fortæller om pastorens farverige liv gennem 26 år i jægerkorpsets tjeneste og efter-

Foto af gasterne ved LAPPEDYKKEREN, som i dag er placeret på toppen af det gamle
BANGSBO-fort i pikkerbakkerne ved Frederikshavn.
Foto: Benny Skødt-Rasmussen.
følgende omkring 29 år som sognepræst i
Munke Bjergby kirke på Vestsjælland. At en
jægersoldat, der sluttede sin militære karriere som major, undervejs uddannede sig
til teolog vækker nok manges forundring,
men bibelens ord prægede Steffens liv lige
fra barnsben, og derfor var det i sagens natur helt efter planen at stoppe sit aktive liv i
stillingen som præst i et lille stille landsbysogn. Vi, der denne aften lyttede til en times
intense ord, suppleret med adskillige rammende citater, fik et noget uventet indtryk af
denne tidligere jægersoldat, hvilket helt sikkert kan dokumenteres af samtlige tilhørere,
så også en tak til Ole Bjørn Nielsen for at
have skaffet en af sine naboer herud i stuen
til denne aftens foredrag.
23. FEBRUAR: Den årlige generalforsamling var fra bestyrelsen særdeles velforberedt, så de 65 tilmeldte, der trods det uberegnelige vinter-/forårsvejr, fandt vej ud til
afdelingen denne februaraften, fandt snart
på plads i vores varme stue, og kl.18 var dirigenten Frank Bogaerdt på plads i midten af
den fuldtallige bestyrelse, og efter formandens velkomst styrede dirigenten sig på sik-
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ker kurs gennem dagsordenens 11 punkter,
der også i år ikke gav anledning til den store
debat. Formanden havde enkelte tilføjelser
til bestyrelsens skriftlige beretning, og kassereren måtte svare på enkelte spørgsmål til
det ellers perfekt reviderede regnskab. Efter
dagsordenens sidste punkt skulle det også
denne gang vise sig, at der fra forskellig side
var forberedt visse ceremonielle handlinger,
der afstedkom i en lille forsinkelse i serveringen af de velanrettede gule ærter. Først
udbad næstformand Erik sig om ordet, hvor

Jægersoldat og præst Steffen Egede Glahn
og Ole Bjørn Nielsen.
Foto: Hans Frederiksen

Dirigenten Frank Bogaerdt har generalforsamlingens fulde opmærksomhed.
Foto: Hans Frederiksen
han til stor overraskelse hidkaldte formanden til ”broen”, hvorfra han forkyndte, at en
vis påskønnelse skulle overgå formanden,
så efter nogle pæne ord fra Erik blev det afsløret efter en længere tids hemmelighedsholdelse, at formanden skulle beæres med
æresmedlemstegnet. Formanden blev meget
rørt og stolt over denne anerkendelse, hvilket han ikke lagde skjul på, men det efterfølgende program trak også opmærksomhed
fra forsamlingen. Svend Nielsen, mangeårig
formand i Skyttelavet, fik overrakt 40-årstegnet som medlem i afdelingen. Og minsanten om ikke også Svend efter nogle få
ord fra formanden, kunne hægte æresmedlemstegnet på sin revers. Endvidere skal
det tilføjes, at afdelingen i år har tre 25 års
jubilarer som medlemmer i afdelingen, men
disse var desværre ikke til stede. Endelig
blev det med spænding afventet, hvem der
blev årets mariner 2016, og det blev efter
bestyrelsens valg ikke uventet Johnny Bannow, der i årevis skaffet foredragsholdere til
afdelingen men også skal roses for sit store
engagement i støttefunktionen.

resten af denne aften forløb i munter stemning, hvilket jeg som formand vil udtrykke
min store tak for.
28. FEBRUAR: Distriktsmøde blev afholdt
i Roskilde Marineforening. Der var deltagelse fra alle afdelinger i distrikt 1 bortset
fra Grønland. Fra København deltog formanden, næstformanden og sekretæren.
09. MARTS: 45 tilmeldte oplevede et
spændende foredrag. Chefpilot (P) Tommy
Hesselbjerg fortalte om sin 38 år lange karriere i Flyvevåbnet, heraf de fleste i redningseskadrille 722. Referat andetsteds i
UDKIGGEN.
23. MARTS: En lystig kammeratskabsaften
takket være optagelse af 5 nye medlemmer,
Leise Gerd Helslev, Jan Hansen, Jan Samuel, Henning Hundahl Faddersbøl og Bent
Jensen. Hver især havde deres spændende
beretning at fremføre i forbindelse med
optagelsen med velvalgte ord, der var blevet planlagt og forberedt i forbindelse med
indtagelsen af den velsmagende to retters
menu (grønlangkål med det rette tilbehør
samt Mogens’s hjemmelavede appelsinfromage) .

Ved det efterfølgende korte konstituerende
bestyrelsesmøde, var der, velsignet af forsamlingen, ingen grund til at ændre i bestyrelsessammensætningen, hvilket hermed
bekræftes. Jeg behøver ikke at tilføje, at

Af Leif Larsen
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MINDEORD
Leif Christensens bortgang blev mig meddelt d. 27.
januar. Leif var ikke så mobil de sidste år og deltog
ikke mere i aktiviteterne i afdelingen. Leif gjorde
tjeneste i Marinen i 1949 og var medlem af afdelingen fra 1959. Leif blev 87 år.
ÆRET VÆRE LEIF CHRISTENSENS MINDE
Leif Larsen

MINDEORD
Kaj Schnell blev medlem af Københavns Marineforening i 1961. Kaj valgte for adskillige år siden at
bosætte sig i Rudkøbing, hvorfor jeg ikke har meget
kendskab til ham, men han valgte at forblive som
medlem i København, hvor jeg ved, at han med stor
interesse fulgte med i aktiviteterne i afdelingen. Kaj
blev 74 år.
ÆRET VÆRE KAJ SCHNELLS MINDE
Leif Larsen
9

Den lydløse dræber
der blev præst
I går (9.3.2017, red.) mødte vi en mand,
der var drevet af en kraft som jeg personligt sjældent møder ude i samfundet. En
mand, der var født lige før 2. verdenskrig,
men som både var med som en af Danmarks første jægersoldater og senere efterretningschef, men som også blev sognepræst. De to ting havde jeg meget svært
ved at se, hvordan de kunne passe ind i en
person, lige indtil jeg mødte Pastor Emeritus Steffen Egede Glahn. En personlighed
som vi havde den ære af at møde i Mari-

neforeningen i går aftes. Vi hørte om hans
barndom og om, hvor stor den kristne tro
har haft indvirkning på hans liv og færden.
Et meget sjældent møde med en medmenneskelighed, som vi i dag godt kan mangle
i det danske samfund. Jeg fandt denne artikel omkring vores gæst og den beskriver
rigtig godt den personlighed som vi havde
besøg af i går. Tak for en god aftens i Marineforeningen.
Af Per Vilstrup Olesen

Stephen Egede Glahn holdt et engageret foredrag om sit liv som jæger og præst. Et
meget personligt foredrag, som trøllebandt tilhørerne.
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Eksistens

der konfirmationsmiddagen læste et digt
op, som min mor havde skrevet til min
dåb, og som jeg ikke kendte til, følte jeg,
at den forbøn, hun skrev om i digtet, virkelig havde virket. Og det gør den stadig,
indtil jeg bliver kulet ned under halvanden
meter jord.”

Efter 26 år som præst i Munke Bjergby på
Vestsjælland træder Stephen Egede Glahn,
en af Danmarks første jægersoldater og
senere efterretningschef, der var med til at
afsløre et hidtil ukendt statskup, nu frem
og fortæller om sit dramatiske liv som toptrænet dræber og sognepræst. Der findes
ikke noget bedre i denne verden end at
være præst, at tage del i andre menneskers
glæder og sorger, deres arbejde og fester,
fødsel og død, siger han.

Hans far var en fædrelandskærlig mand
og havde været dragon, så hver gang teenageren antydede, at han kunne tænke sig at
læse til præst - han var trods alt tip-tip-tiptip-oldebarn af Hans Egede, der forsøgte
at kristne grønlænderne, og af de foregående syv generationer havde de fem været
præster - blev det frarådet. Det var jo også
økonomisk set en fordel at komme ind i
militæret, for dér blev uddannelsen betalt.

Der gik mange år, før Stephen Egede
Glahn fandt ud af, hvad der er det vigtigste i livet.
Han kom til verden, nærmere betegnet på
en gård i Nordsjælland, for 70 år siden.
Den spæde Stephen var den yngste af fire
søskende, og ’Moster Bess,’ kvindesagsforkæmperen Mary Bess Westenholz, kom
ofte i hjemmet. Hun var moster til Karen
Blixen, som en aprildag i 1942 skrev:
”Det gør mig ondt, jeg føler jo, ligesom
Moster Bess med Glahns, den sørgelige
forandring, når et lykkeligt lille hjem i ens
umiddelbare nærhed med ét slag bliver til
en sorgens bolig.”

”Derfor kom jeg ind i forsvaret, selv om
det havde sine skyggesider. Da jeg var på
sergentskole på Kronborg havde vi en sadist som befalingsmand, der psykisk ville
have os ned i sølet. Men jeg holdt ud, for
jeg havde sat mig for at blive officer. Senere på Hærens Officersskole husker jeg
en time, hvor en kadet spurgte læreren om,
hvorfor Frankrig brugte tortur i Algeriet.
Spørgsmålet blev afvist. Det var ikke noget, vi skulle bekymre os om. Frankrig var
jo vores allierede,” mindes Egede Glahn,
som havde det svært med sin samvittighed. Men han slog sig til tåls med, at
man ikke skulle kritisere sine allierede i
NATO, for dengang var dansk forsvars opgave udelukkende at forsvare Danmark og
Slesvig-Holsten. Og det var for at forsvare
fædrelandet, han skulle være officer.

Moderen døde, da Stephen var tre år gammel. Hvorfor moderen havde kaldt ham
sin lille ’Oliver Twist’ skulle først mange
år efter gå op for ham.
Det begyndte at dæmre en smule, da han
blev konfirmeret.
Stephen tumlede som 13-årig med livets
store problemer, for hans storesøster var
død af tarmslyng, så den Bibel, han fik i
konfirmationsgave, læste han flittigt i.
”Jeg fandt styrke ved at læse om, at vi er
omfattet af Guds kærlighed, ligegyldigt
hvilke lidelser vi kommer ud for,” husker
Stephen Egede Glahn. ”Og da min far un-
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Alligevel manglede livet i militæret en
dimension. En feltpræst havde vakt hans
interesse for at læse teologi igen, og Egede
Glahn fik foretræde for forsvarsminister
Poul Hansen for at forhøre sig om muligheden for at melde sig ud af forsvaret før
tid.

Svaret var nej, og i stedet blev han sendt i
FN-tjeneste som næstkommanderende for
et kompagni, der skulle bevogte våbenstilstandslinjen mellem Gaza og Israel. Mens
han var i Mellemøsten, læste han en dag
om Jægerkorpset, en ny militær enhed i
Danmark, der skulle oprettes og landsættes bag fjendens linjer i tilfælde af krig.

de Glahn, der kom gennem ranger-kurset
uden mén. Han lærte at håndtere forskellige våbentyper og at dræbe uden våben
gennem to timers daglig håndgemæng.
”Jeg skulle igennem mange barske ting,
før jeg kom frem til det, der var mit livs
mening, og som min mors forbøn gik ud
på,” siger Stephen Egede Glahn.

”Jeg havde altid haft interesse i små enheders nålestiksaktioner inde i fjendeland,
og desuden ville jeg gerne overvinde
min højdeskræk. En af opgaverne var at
springe ud med faldskærm, og på den
måde kunne jeg måske slippe af med min
svimmelhed. Det er vigtigt som officer at
kende sine grænser og vide, hvordan man
reagerer i fare. Man må overvinde sin
frygt - ligesom i eventyret, hvor man skal
bekæmpe en drage, der står i vejen, for at
komme frem til målet.”

I frømandskorpset lærte jægerne at blive
’kampsvømmere’ og uset svømme 10 kilometer gennem oprørt hav med våben og
oppakning i en line efter sig. Der var ikke
et miligram overflødig fedt på Stephen
Egede Glahns krop. Han steg i graderne,
blev næstkommanderende i Jægerkorpset
efter at have været uddannelsesofficer og
trænet de nye jægere. Alt i alt en smuk
karriere, hvis næste to trin opad bestod i
dels at blive chef for panserinfanterikompagniet i Fredericia, dels udsendelse til
Cypern som chef for efterretningssektionen. Det var dengang, der var sket et militærkup i Grækenland, selv om landet var
en allieret stat.

Jæger nummer 28

Det var svært at kæmpe sig igennem optagelsesprøven, kun hver sjette bestod. Men
det lykkedes, og Stephen Egede Glahn
blev optaget som jæger nummer 28 i det
ny korps af toptrænede krigere. Først skulle han trænes i udlandet, først USA, på et
rangerkursus i tre faser, der hver varede tre
uger. Det senere så berygtede Fort Benning i Georgia - det var her, blandt andre
soldater fra diverse latinamerikanske diktatorer blev trænet - dannede kulisse for
det benhårde kursus, der 21 timer i døgnet
skulle oplære de danske jægere i at blive
lydløse dræbere under de værste vejrlig og
omstændigheder. De skulle trænge gennem sumpe i Florida med giftslanger og
alligatorer, de skulle forcere floder, og de
skulle snige sig over tilsneede bjergpas.
”Temperaturen i bjergene var ved nattetide omkring 40 minusgrader, og en tredjedel af os fik forfrysninger. En enkelt lå på
hospitalet i et halvt år,” siger Stephen Ege-

Planer om et statskup

12

”Men selv om jeg var så tæt på, vidste jeg
intet om oberstregimets brug af kz-lejre
og tortur. Man behøver ikke at have et
overblik, selv om man er nær begivenhederne. Ligesom Erhard Jakobsen, der efter
en rejse til Sydafrika udtalte, at apartheid
ikke eksisterede. Jeg har lært af min tid i
forsvaret, at man udmærket kan have et
klart billede af en situation, selv om man
er langt væk. Det vigtige er kun at have de
rigtige efterretninger.”
Netop information - efterretninger - blev
hans nye job. Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), oberst Erik Fournais
opfordrede Stephen Egede Glahn til at få
kontor i Kastellet og blive chef for en kontraefterretningssektion. Det daglige arbejde på Kastellet, hvor FE holder til, bestod

i at holde sig informeret om alt fra polske
lystyachters sejlads gennem danske sunde
til industrispionage.
”Vi fulgte også flittigt de danske kommunisters forsøg på at infiltrere forsvaret, og
hvad der skete i fredsbevægelsen. Dengang kom den primære trussel fra venstrefløjen.”
Det mest dramatiske, som Stephen Egede
Glahn oplevede som kontraspionage-chef,
var planerne om et statskup i Danmark.
En dag fik han en plan i hånden, som var
en fuldstændig beskrivelse af, hvordan en
lille styrke på cirka 500 mand kunne overtage magten i kongeriget.
”Der var to eksemplarer af planen, og pudsigt nok var det fjenden selv, der afslørede
den. Det ene eksemplar var givet til diplomater på den sovjetiske ambassade, og her
brændte den åbenbart så stærkt i hænderne
på dem, at den havnede på mit skrivebord.
Jeg gik planen igennem, og i betragtning
af, at det var en amatør, der havde lavet
den, var den ikke så ringe. Det var faktisk
uhyggeligt at læse den. Det var nøje beskrevet, hvordan kaserner skulle angribes,
Christiansborg erobres, og hvordan man
skulle overtage kontrollen af lufthavne
samt radio og tv-stationer,” husker Stephen Egede Glahn.

Det var en efterretningsmand, som troppede op til aftalt tid og anholdt manden.
Forfatteren til den detaljerede drejebog for
et statskup viste sig at være en frustreret
ung mand, der havde været sergent i livgarden. Han var blevet vred på Danmark,
fordi han havde opdaget, at Hjemmeværnet, som han nu var medlem af, skulle
opløses i tilfælde af en besættelse af Danmark. Den 22-årige mand fik 11 måneders
fængsel under en retssag, der foregik så
diskret, at pressen ikke fik nys om den.
Men hvor var det andet eksemplar af planen? Jo, sagde diplomaterne på den sovjetiske ambassade, den var ifølge deres
informationer givet til DKP, Danmarks
Kommunistiske Parti. Og DKP havde ikke
overdraget sin kopi til de danske myndigheder.
Igen rykkede en efterretningsmand i felten og fik møde med en af partibosserne
i kommunistpartiet. Først lod partisekretæren som om han ikke anede, hvad den
civilklædte efterretningsmand sigtede til,

Diplomaterne på USSR’s ambassade afslørede også, at forfatteren til rapporten
havde meddelt, at man kunne møde ham
en bestemt dato og klokkeslæt ved en
trappeopgang i Horsens, hvor han ville stå
med en cykel og en cigaret. Man skulle
spørge manden: ”Har De ild?” og svaret,
der skulle bevise, at her stod forfatteren,
lød: ”Nej, jeg har en cykel.”
Men det var ikke en sovjetisk diplomat,
der mødte op og fremsagde kodeordet.
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Peer Egholm får sig en god samtale med
Stephen.

indtil han pludselig fik et anfald af klarsyn og trak en skrivebordsskuffe ud. Der
lå planen.
Arbejdet som major i efterretningstjenesten var interessant og nyttigt, syntes
Stephen Egede Glahn. Men der manglede
noget. En dybde. Et mål.

En dag ringede hans bror

Han havde fået et brev fra en ældre kvinde, som deres mor havde skrevet sammen
med for over tre årtier siden.
”Den ældre dame skrev, at vi nok ville
finde et brev, som min mor havde skrevet til hende, interessant, og det havde
hun vedlagt. Min mor havde skrevet det
to måneder efter, at hun havde født mig,
og hun skriver i brevet, at jeg skulle have
været en abort. Da min storebror fortalte
mig om brevet og dets indhold i telefonen;
min dødsdom og benådning syv måneder
før fødslen, oplevede jeg, hvordan mit liv i
løbet af sekunder passerede forbi mit indre
øje, og jeg blev så stærkt som nogensinde
mindet om, hvor jeg skulle rette takken
for mit liv. Min mor satte sit liv ind for at
redde mit. Dagen efter modtog jeg brevet
med posten og stod nu med dokumentet
i mit liv, en livsattest i ordets egentligste
betydning, som siden har betydet ufattelig meget for mig. Jeg tolkede det som et
spark i retning af, at jeg skulle tage min
idé om at blive præst op. Jeg blev overvældet, da jeg læste det.”

Min tid er i din hånd, Herre

Sagen var, at lægerne havde tilrådet Stephen Egede Glahns mor til at abortere, da
hun var to måneder henne i svangerskabet. Ellers kunne hun selv miste livet som
følge af fødslen.
”Men mor levede på sin kristentro og fandt
råd i Salmernes Bog, den 31. salme, hvor

der står: ’Min tid er er i din hånd, Herre’,
og derfor skulle hverken læger eller andre
mennesker bestemme over livet, skrev
hun. Skriftstedet, skrev hun, gav hende
’mod til at lægge det lille ufødte barn i
Hans hånd, hvis veje vi ikke kende.’ Brevet kom til at ændre mit livs forløb, for det
var som at få en kærlig hilsen fra min mor.
Min mors ord i brevet fik mig til at tænke
på Kaj Munks ord: ’At dø! Vi kristne tror
dog ej på døden, men på det dybe ord fra
Nazareth, at vil du leve, da er det fornøden
at sætte livet ind på dødens bræt’.”
Stephen Egede Glahn gik stålsat i gang
med at læse teologi i fritiden. Når han stod
i kø i supermarkedet, repeterede han oldgræske verber, og når han ventede på Stoget, memorerede han kirkehistorie.
”Det betød liv eller død for mig, for fra begyndelsen af har jeg følt, at forkyndelsen
af det glædelige budskab var meningen
med mit liv. Der findes faktisk ikke noget
bedre i denne verden end at være præst,
at tage del i andre menneskers glæder og
sorger, deres arbejde og fester, fødsel og
død. Det er et privilegium,” siger Stephen
Egede Glahn.
Efter tre års studier fik han embede i
Munke Bjergby på Vestsjælland og forlod
forsvaret. Samtidig skete der en anden udvikling i ham. Han blev udtalt krigsmodstander og begyndte at skrive læserbreve
og indlæg i aviserne, der ikke var til at
misforstå.
”Jeg er ikke pacifist, for det er rigtigt at
gribe ind over for forbrydelser, men forkert at deltage i en angrebskrig. Jeg er indædt modstander af krigen i Irak, det var en
ulovlig krig, og jeg forudså, at det ville gå
galt. Der findes meget få retfærdige krige
som eksempelvis den mod serbernes folkemord.”
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Stephen Egede Glahn erkender, at han
gennem mange år havde sat kikkerten for
det blinde øje, hvad angik USA’s aktioner
mod eksempelvis demokratiet i Chile og
krigen mod styret i Nicaragua.
”Jeg var også mod Vietnam-krigen, men
kunne ikke udtrykke min vrede, fordi jeg
var ansat i forsvaret. Jeg måtte skrive læserbreve med ’Hedebonden’ som afsender,
for ellers havde jeg ikke kunnet fortsætte
min karriere. Og så havde jeg ikke siddet
her,” ler Stephen Egede Glahn og ser sig
om sit nyistandsatte bondehus i Nordsjælland, hvor han nyder pensionistlivet med
sin kone Inge.
26 år som sognepræst i det smukt kuperede sogn blev det til, før han måtte holde
sin afskedsprædiken med øjne, der bestandig truede med at blive blanke. Først nu
vil han fortælle om sin brogede livshistorie, fordi livet blandt hans sognebørn ikke
skulle forstyrres af hans fortid, så længe

han var præst.
”Det lå i miljøet i forsvaret, at man skulle
tænke på en bestemt måde, og desuden
havde vi begrænset tid til at følge med i,
hvad der skete rundt om i verden. Havde
jeg virkelig vidst, hvad USA bedrev af
ulykker, ville jeg have haft svært ved at
forsvare vores store allierede.”
”Egentlig har jeg altid været mod vold,
blandt andet fordi jeg selv blev fysisk afstraffet som barn, og det var for mig i høj
grad ydmygende. I skolen brugte jeg kun
vold for at forsvare min ret til at gå i fred.
I dag går jeg ind for ikke-vold, for man
bryder voldsspiralen ved at vende den anden kind til. Man skal ikke lade modparten
bestemme ens reaktionsmønster. Vi skal
vogte vor frihed, og det kræver, at vi er
årvågne. Kejserne i Rom holdt folk i ave
med brød og skuespil, så de ikke gjorde
oprør. I dag er de ting erstattet med fjernsyn og velfærdsgoder. Evangeliet er den
eneste instans,
der er værd at
holde sig til.
Jesu forkyndelse er altid kritisk
over for enhver
religion,
den
kristne inklusive, og Hans ord
sætter tingene
i tilværelsen og én selv - på
plads.”

Næstformand Erik Hansen overrækker Stephen en vingave som tak
for et spændende foredrag som sit liv.
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Af
Per Vilstrup
Olesen
Kilde:
Kristligt
Dagblad.
Foto:Hans
Frederiksen

Nærmere om program
mm på Veteranfondens
hjemmeside:
www.veteranfonden.dk

FRØMANDSKORPSTER HOLDER
60 ÅRS JUBILÆUM
DEN 16. JUNI 2017 I KØBENHAVN
Orientering om program mm. vil blive lagt på Københavns Marineforenings
facebookside, når det bliver offentliggjort, da det ikke foreligger i skrivende stund.
Hans Frederiksen - RAL 52 - 1964
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KØBENHAVNS MARINEFORENINGS
GENERALFORSAMLING

Kære medlemmer af Københavns Marineforening. Gårsdagens generalforsamling
havde trods det vinterlige vejr formået at
fylde stuen op med 65 deltagere til denne
årlige begivenhed. Med en dygtig dirigent
ved bestyrelsens side blev dagsordenens 11
punkter taget under behandling, hvilket betød, at alt forløb i god ro og orden. Efterfølgende var tiden inde til at afsløre aftenens
andre årlige begivenheder. Næstformanden
havde adviseret mig om, at han gerne ville
sige noget umiddelbart efter generalforsmlingens afslutning, og til min store og
glædelige overraskelse blev jeg kaldt op til
’broen’, som jeg kort tid efter forlod igen
beriget med en ny titel nemlig æresmedlem i Københavns Marineforening. Tak til

næstformanden for mange pæne ord samt
tre skæpperæer og mange klapsalver fra de
glade tilhørere. Svend Nielsen, mangeårig
formand for Skyttelavet, blev også noget
overrasket, da han meget velfortjent blev
beriget med det smukke æresmedlemstegn.
Svend modtog også 40-år stegnet som medlem af afdelingen. Endvidere havde vi tre 25
års medlemsjubilarer, som desværre ikke var
til stede. Johnny Bannow kunne glæde sig
over at blive valgt som årets mariner 2016.
Resten af aftenen forløb på sædvanlig munter vis, så jeg skal med disse få ord takke for
alle for en i år særlig god aften, som jeg nød
sammen med jer fremmødte.
Af Leif Larsen - Foto: Hans Frederiksen

1. Næstformand
Erik Hansen blæser skæpperæer.
2. Johnny Bannow udnævnt som
årets mariner,
Leif Larsen
udnævnt som
æresmedlem og
Svend Nielsen
modtager af 40-årstegnet.

3. Erik Hansen sætter 40-årstegnet på
Svend Nielsen.
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
23. februar 2017

Dagsorden.

konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket med forsinkelse for
enkelte medlemmer end vedtægterne
foreskriver. Forsinkelsen skyldtes langsom postomdeling. Dirigenten bad Generalforsamlingen tilkendegive, om forsinkelsen skulle have konsekvenser for
generalforsamlingens afholdelse, hvilket
ikke var tilfældet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Forslag fra Bestyrelsen.
Indkomne forslag.
Budget for 2017 samt fastsættelse af
kontingent.
7. Valg til Bestyrelsen.
På valg: Erik Hansen. Modtager genvalg.
Kasserer Hans Philipsen, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Kent Ravn. Modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Erik Staffelt. Modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen,
modtager genvalg.
Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg,
modtager genvalg.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisor Henrik Christensen. Modtager
genvalg.
Revisor Mogens Anker. Modtager genvalg.
Revisorsuppleant Frank Jørgensen.
Modtager genvalg
10. Valg af flagbærere, og reserve flabærer.
På valg er Joan Arneberg, modtager genvalg.
Erik Hansen. Bestyrelsens forslag.
11. Valg af sendemænd. Bestyrelsen foreslår Leif Larsen, Johnny Bannow, Svend
Nielsen og Karl-Erik Knaack. Joan Arneberg og Erik Staffeldt.
12. Eventuelt.
Referat.
1. Valg af Dirigent og Stemmetællere.
a. Frank Bogaerdt blev valgt som dirigent,
der blev valgt tre stemmetællere. Erik
Hansen blev valgt som referent.
b. Dirigenten takkede for valget, og kunne

2. Bestyrelsens beretning.
a. Ud over den skriftlige beretning, som
var udgivet i Udkiggen havde Formanden følgende tilføjelser:
b. Fra seneste Garnisons kommando møde
(GK) er det oplyst at 6 bygninger på Nyholm skal sættes til udlejning. Bygning
31, hvor Københavns Marineforening,
Søopmålingen, Marinehjemmeværnet,
og Havnetjenesten har til huse, er ikke
blandt e bygninger, der skal udlejes.
c. Formanden udtrykte frustration over for
sene tilmeldinger til mødeaftener, hvilket giver problemer når der skal bestilles
mad, derfor blev tilmeldingsfristen indskærpet
d. Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Fremlæggelse af regnskab.
a. Regnskabet blev fremlagt af kasserer
Hans Phillipsen, og udviste et flot resultat.
b. Supplerende oplyste kassereren, at en
del af de midler, der stod på ikke rentegivende konti, ville blive søgt flyttet til
konti, der var rentegivende eventuelt ved
binding af midlerne, ligesom byggefonden også ville blive styrket.
c. Regnskabet blev godkendt med akklamation, samt positive tilkendegivelser
fra medlemmerne.
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4. Forslag fra Bestyrelsen.
		 Ingen forslag fra bestyrelsen

5. Indkomne forslag.
		 Ingen indkomne forslag.

10. Valg af flagbærer, og reserveflagbærer.
a. Flagbærer Joan Arneberg, genvalgt.
b. Reserveflagbærer Erik Hansen, nyvalgt.

6. Budget for 2015/16, samt fastsættelse
af kontingent.
a. Budgettet blev præsenteret af kassereren.
b. Ingen kontingentforhøjelse
c. Budgettet blev godkendt med akklamation.

11. Valg af sendemænd.
a) Følgende blev valgt til sendemænd.
b) Leif Larsen
c) Johnny Bannow
d) Karl-Erik Knaack
e) Erik Staffeldt.
f) Joan Arneberg, bestyrelsessuppleant.
Svend Nielsen, havde af personlige årsager trukket sit kandidatur som sendemand. Bestyrelsen, blev bemyndiget til
at finde en afløser.

7. Valg til bestyrelsen.
a. Følgende blev med akklamation valgt til
bestyrelsen.
b. Bestyrelsesmedlem Erik Hansen, genvalgt.
c. Kasserer Hans Philipsen, genvalgt.
d. Bestyrelsesmedlem Kent Ravn, genvalgt.
e. Bestyrelsesmedlem Erik Staffelt, genvalgt.

12. Eventuelt.
a. J. Bannow fremhævede et arrangement
d. 1. juni, hvor der afholdes Irsk aften,
men Irsk musik og Irske drikkevarer.
b. E. Staffelt omtalte indlæg til Bladet Under Dannebrog, og indlæg på vores facebookgruppe.
c. E. Staffelt opfordrede til at gøre en indsats for indsamling af medlemmernes
e-mailadresserd. Skyttelavet opfordrede medlemmerne til
at købe ’Skydekort’.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
a. Bestyrelsessuppleant Joan Arneberg.
genvalgt.
b. Bestyrelsessuppleant Mogens Larsen,
genvalgt.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
a. Revisor Henrik Christensen, genvalgt.
b. Revisor Mogens Anker, genvalgt.
c. Revisorsuppleant Frank Jørgensen, genvalgt.

Referent
Erik Hansen

Umiddelbart efter Generalforsamlingen i torsdags, konstituerede den nye
(gamle) bestyrelse sig. Det kom der følgende ud af:

Dirigent
Frank Bogaerdt

kontaktmand til Under Dannebrog.
Kar-Erik Knaack. Bestyrelsesmedlem og
hjemmeside bestyrer.
Kent Ravn. Bestyrelsesmedlem.
Joan Arneberg. Bestyrelsesmedlem og
Flagbærer, plus lidt mere.
Mogens Larsen. Bestyrelsessuppleant, og
madanretter i kabyssen.

Leif Larsen. Formand og meget mere.
Erik Hansen. Næstformand og meget
mere.
Hans Philipsen. Kasserer.
Johnny Bannow Sekretær og lidt mere.
Erik Staffeldt. Bestyrelsesmedlem og

Af Erik Hansen
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SEL ønskede ikke en skrivebordsstol
40 medlemmer og ledsagere havde opsøgt marinestuen den 9. marts for at høre
kaptajn Tommy Hesselbjergs, SEL (pilotkaldenavnet, red.), spændende foredrag
om sin tid i Flyvevåbnet og dets Eftersøgnings- og Redningseskadrille 722.

skoling foregik i Oklahoma i en Cessna
172, dernæst med C 37, C 38, jettræning
i alt 13 mdr i USA med 28 eksaminer, teoretisk og praktisk, og hvis man dumpede,
så var det bare hjem. Hesselbjerg afgik
Danmark som sergent og blev aircadet, en
slags officerstitel, som gav adgang til officersmessen.

Hesselbjerg fik 38 år som pilot. Og der
var nok at fortælle om.

Så hjem til T-33 Silverstar, 80 timer i dansk
luftrum og udnævnelse til sekondløjtnant.
Derpå helikopteruddannelse i Alabama og
Utah på Sikorsky.

Tommy kom til verden i 1948 på en landejendom vest for Odder som 6. dreng i en
børneflok på syv. Familien levede af 10 tdr
land (55.160 kvm, eller ca. 10 fodboldbaner).

Engang skulle generalen komme på besøg, men udlændingene med deres ”aparte” uniformer blev sendt på weekend, de
tog – meget gerne – til Las Vegas.
Sikorsky S-61 blev i den danske udgave
tilføjet radar, GPS og varmesøgningsudstyr/termofotografering (FLIR), så man
kan lokalisere mennesker i skove og på
vandet. Våbenskjoldet for ESK 722 er
sleipner, hesten med de otte ben, og valg-

Som ung kom han i tømrerlære, blev senere indkaldt som panserinfanterist og kom
dernæst til flyveskolen i Avnø. I lighed
med 2.400 andre danske militærpiloter fik
Hesselbjerg sin grundflyveuddannelse i
DHC-1 Chipmonk, og efter otte timer og
40 min skoling, samt solo tre landinger
havde han bestået. Det var i 1970. Næste

De fremmødte tilhørere lytter til det spændende inglæg om ESK 722’s bedrifter, som
bjertager enhver. Skribenten følger med i det spændende indlæg. hf.
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sproget er ”nihil intentatum”, intet uforsøgt.
Hesselbjerg fik en opgave med at lægge
depoter ud for Siriuspatruljen i Østgrønland 1978.
Efter 45 års tjeneste blev S-61 (tallet henviser til året for første flyvning) udfaset.
Den viste sig at have været den bedste
investering. De resterende fartøjer blev
solgt til USA, som renoverede dem og de
kom til Iraq og kan holde 20 år endnu.
I april 2004 skete forlægning af ESK 722
fra Værløse til Karup, hvor JRCC (Joint
Rescue Coordination Centre) samler Flyvevåbnets og Søværnets redningstjenester,
der råder over skibe og helikoptere.
Flyvestationerne i Aalborg, Skrydstrup,
Roskilde og Bornholm indgår i SAR-beredskabet, som tørner hver 3. dag.
Mandskaberne holder sig selv med kost
under vagterne og køber ind ved vagtens
begyndelse for ca. 1600 kroner til hele besætningen, fordi de officielle kantiner kan
være lukket, når man kommer hjem fra en
opgave. Der er normalt seks i hver besætning. Fartøjschefens tungeste byrde er at
sige nej til en mission, hvis den f.eks. på
grund af vejrforhold ikke kan gennemføres efter hans skøn.
Desuden er der flyveradiooperatør, reserveredder, mekaniker, flyvemaskinist, flyveredder og læge med.
ESK 722 udfører opgaver som redning,
patientevakuering, bl.a. fra øerne, patienttransport fra mindre sygehuse til større,
eftersøgninger af bl.a. demente og børn,
støtte til politiets antiterrorkorps, befordring af Kongehusets medlemmer, pum-
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peassistance til skibe, miljøopgaver, farvandsovervågning. Hospitalsflyvninger er
langt den opgave, der flyder mest. Hesselbjerg har også været instruktør for HKH
Kronprinsen, hvis flyvernavn er FRE, da
han skulle sættes ind i at flyve helikopter
på 12 timer i løbet af tre døgn.
Én af de mere spektakulære redninger
angik et ægtepar med hund, som fik motorstop i dårligt vejr ved Stevns. Parret og
hunden blev fløjet til Rigshospitalet, hvor
man imidlertid ikke ville vide af at tage sig
af hunden. Så den måtte helikopterbesætningen tage med ”hjem”.
Hunden blev senere indløst for en jordbærlagkage til besætningen.
Alting får en ende og efter 40 års tjeneste
og 124.000 flyvetimer (heraf 8000 flyvetimer på 2100 SAR-missioner) sagde
Tommy Hesselbjerg farvel den 16. juni
2010. I alt har S-61érne gennemført
16.600 missioner.
Han forblev kaptajn og søgte ikke udnævnelse til major, for de sidder bag skriveborde og Hesselbjerg er luftfartøjsfører.
Som afløser for Sikorsky S-61 har Flyvevåbnet fået EH-101 Merlin, der er tykkere
i skroget og dermed fem tons tungere af
hensyn til internationale opgaver.
Efter foredraget viste Tommy Hesselbjerg
en intens dokumentarfilm om bjærgningen
af besætningen på den tyske coaster ”Faros”, der kom i havsnød i Nordsøen den
31. oktober 2000. En redningsmand, Ole
Stig Olesen, på redningsskibet ”Vestkysten” omkom.
Af Erik Staffeldt
Foto: Hans Frederiksen

Skyttelavets bestyrelse
LAVFORMAND
Ole Reese
Ryparken 160, 1. th.
2100 København Ø
2294 6083
mail: olereese@gmail.com

SKYTTEUDVALGSFORMAND
Pierre Jensen
AFDELINGSFORMAND
Leif Larsen

NÆSTFORMAND
Svend Nielsen
Løvetandvej 16, 2. tv.
2700 Brønshøj
2485 5905
mail: svendnielsen18@yahoo.dk
KASSERER
Joan Arneberg
Hovedgaden 1C (NOKKEN)
2300 KBH S
2291 5057
mail: joanarne47@gmail.com

FLAGBÆRER
Erik Povlsen, Amagerafdeling
ÆRESMEDLEMMER
Mogens Pedersen
FREGATUDVALG
Ole Reese, formand
Joan Arneberg, kasserer
BESTYRELSESSUPPLEANT
Henning Pedersen
4390 6902
mail: henning.s.pedersen@hotmail.dk

SEKRETÆR
Solveig Kühnell Unø
Højdevej 21 A, st. tv.
2300 København S
26286514
mail: sku@live.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Jens Svendborg
Øresundsvej 138 Y
2300 København S.
3259 3578
mail: lcs@mail.tele.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Preben Isenbecker
Cypres Alle 42
2770 Kastrup
3251 1623 / 4146 3609
mail: bipr@vip.cybercity.dk
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Generalforsamling Københavns Skyttelavet Referat

7/2-2017 I Marinestuen

Sekretær: Solveig K. Unø, genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Preben Isenbecker, genvalgt.
Suppleant: Henning Pedersen, gevalgt.

Dagsorden
1. Valg af:
Dirigent: Leif Larsen
Referent: Solveig K. Unø
Stemmetællere: John Larsen og Jens Svendborg.

8. Valg af Revisioner og suppleant:
Henrik Christensen, genvalgt.
Hans Philipsen, genvalgt.
Suppleant:
Erik Hansen, genvalgt.

2. Formanden beretning:
Vi har et hårdt program. Vi skal til landsskyttestævne i Skive og der er det godt at være gæst.
Der er alting inden for rækkevidde. Så glæd jer,
det er også en flot bustur der op.
Vi har jo også de lokale stævner. Her tænkes
på distriktskydning, som Lyngby står for her
2017.
Vi har også fregatskydning, som er årets begivenhed den 20/5-2017. I 2016 blev Ole Reese
Fregat Kaptajn. Tillykke til Ole.
Vi har også skudt med pionererne, som vi
vandt med 739 og de tabte med 728. Bagefter
var vi ude at spise et par stykker smørebrød i
Heilsgade.
Desværre var jeg ikke selv med til 100-årsdagen.

9. Valg af flagbærer og suppleant:
Erik Poulsen, genvalgt.
Erik Hansen, genvalgt.
10. Eventult:
Svend Nielsen fik gaver fra skyttelavet. Svend
takkede for gaverne og glædede sig over, at
Skyttelavet er i fremgang.
Leif Larsen: Oplyste at Svend har været forman for Skyttelavet i 18 år..
Preben Isenbecker: Syntes at der skulle være
flere medlemmer, der skal være mere aktive.
Erling Huusfeldt: Havde den nye fregat med.
Henning Pedersen: Der skal være flere foreninger til at skyde sammen?? (Det kan ikke lad
sig gøre).
Pierre Jensen: Marineforeninger kan ikke tvinge folk til at komme.
John Werge : Er der en seddel med mailadresser på medlemmer. Og jeg fik ikke UDKIGGEN nr. 4.
Jens Svendborg: På hjemmesiden er indkaldt
til Generalforsamling.
Frank Horn: Forklarede om Postnord, at en del
af posten er forsinket.
Preben Isenbecker : Kunne ikke tænkes sig at
tage sin partner med til skydning.
Henning Pedersen tager altid Grethe med.

3. Regnskab:
Regnskabet blev godkendt.
Erik Hansen syntes det var godt, at der er overskud i regnskabet.
4. Bestyrelsens forslag:
I.a.b.
5. Indkomme forslag:
I.a.b.
6. Budget og kontingentfor 2017 og 2018
John Larsen syntes om beløbet.
Erling Huusfeldt syntes, at der godt kan komme flere til skydning
7. Valg af bestyrelsen og suppleanter:
Svend Nielsen går af som formand efter 18 år,
Svend blev valgt som næstformand
Ole Reese blev valgt som formand.
Kasserer: Joan Arneberg, genvalgt.

Mødet slutte kl 19.00.
Formanden udbragte en trefoldigt leve for
skyttelavet.
Dirigent: Leif Larsen - Referent: Solveig K. Unø
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aktivitetskalender for sæson 2017 - 2018
DATO

29/08/2017

AKTIVITET

Træning

26/09/2017

Træning.

10/10/2017

Træning.

17/10/2017

17.00

DGI.

19/09/2017

24/10/2017

DGI.

Træning

Rensning af våben og træning

03/10/2017

KL.

Holmen

05/09/2017
12/09/2017

STED

Opstart til ny sæson

DGI.
DGI.

Træning.

DGI.
DGI.

Træning

DGI

18.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

17.00

21/11/2017

Træning.

DGI.

28/11/2017

05/12/2017

Træning.

DGI.

Juleafslutning

DGI

09/01/2018

Opstart efter juleferie

23/01/2018

Snapseskydning

06/02/2018

Generalforsamling

Holmen

20/02/2018

Træning

DGI.

16/01/2018
30/01/2018
13/02/2018
27/02/2018
06/03/2018

13/03/2018

DGI

17.00

17.00

DGI.

17.00

DGI.

17.00

Træning
Træning

Træning.

DGI.

Træning.

DGI.

27/03/2018

Træning

DGI.

Træning

DGI.

Træning

10/04/2018

Træning.

24/04/2018

Træning.

26/05/2018

17.00

DGI.

Nyborg

17/04/2018

17.00

Træning

Landsskyttestævne

03/04/2018

17.00

DGI.

17/03/2018

20/03/2018

17.00

Træning

DGI

DGI.
DGI.

Træning.

DGI.
DGI.

Fregarskydning

Holmen
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40
41

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen

DGI.
DGI.

39

Ole Reese

44

Andeskydning
Træning.

38

Svend Nielsen

17.00

07/11/2017

14/11/2017

37

Ole Reese

Svend Nielsen

17.00

DGI.

36

SKYDELEDER

42

DGI.

Træning

35

17.00

Træning

31/10/2017

UGE

17.00

17.00
18.00

17.00
17.00
17.00
?

43
45
46
47
48
49
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
11

17.00

12

17.00

14

14.00
17.00
17.00
17.00
17.00

13
15
16
17
20

Ole Reese

Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Svend Nielsen
Ole Reese

Ole Reese

Bemærkninger til side 24:

- Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2017 og foråret 2018.
- Som det fremgår af skemaet skydes der hver tirsdag.
- I alle ugerne skydes der fra kl. 17.00, til vi er færdige.
- Bestyrelsen ser gerne at man møder i uniform ved de særlige
lejligheder, der er.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

FORMANDSSKIFTE I
KØBENHAVNS
SKYTTELAV

Efter nærved 20 år som formand valgte Svend Nielsen at trække sig som formand for
skyttelavet i aftes (7. feb 2017). I stedet fik hidtidige næstformand, Ole Reese (th), stafetten. Ole overrakte Svend ”lidt medicin”, og Svend fik mange rosende ord med, bl.a.
fra formand og dirigent Leif Larsen, samt tre skæpperær som hyldest for en meget fin
indsats og engagement. Svend fortsætter i skyttelavets bestyrelse.
Tekst og foto: Erik Staffeldt
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Københavns
Marineforenings
Skyttelav

Resultater fra Landskyttestævne 2017 i Skive.
Holdresultater
Vi blev Nr. 12 med 819 point. I 2016 fik vi 819
point, så det blev en fremgang med 44 point
Bedste holdskytte 2017 blev Joan Arneberg med
176 point.
Holdresutat: 2016-2017 blev vi nr: 13 ud af 15.
Bedste Holdskytte 2016-2017: På en delt 10. plads
blev Joan Arneberg med efterår 2016, 190 point
og forår 2017, 189 point minus 16 point. I alt 363 .
København skyttelav
Joan Arneberg

V

184

-8

176

Maja Jensen

V

180

-8

172

Pierre Jensen

V

Flemming Hansen

V

Ole Reese

V

Henning Pedersen

V

Solveig Künell Unø

V

Erling Huusfeldt

V

183

178

178

169

169

165

-8

-8

-8

-8

-8

-8

175

170

170

161

161

157

Resultat for de 5 bedste skytter

863

Fremgang/tilbagegang

44

Sidste års resultat

819

Vi kørte med bus sammen med Brøndbys skyttelav til Skive, og blev indkvarter på Skive kaserne. En rigtig hyggelig weekend med god mad og lidt øl plus
vand.
Solveig K. Unø
Sekretær

26

PROGRAM FOR
FREGATSKYDNINGEN
LØRDAG
DEN 20. MAJ 2017.
KL.: 07.50: Officials møder i Marinestuen.
KL.: 08.00: Deltagerne møder i Marinestuen for indskrivning og betaling, for deltagelse i skydningen kr. 50 kr. med morgenkaffe. Frokost kr. 175 kr.

lingens medlemmer deltage.
Snyd ikke dig selv og din familie for at
deltage men mød op og få en festlig dag.
Vær ikke bange for at deltage, selv om du
ikke er SUPERSKYTTE, også her gælder
det olympiske motto “Det er vigtigere at
deltage end at vinde”!

KL.: 09.00: Skytterne tager opstilling
nede på Takkeladsvej.

Drikkevarer kan købes til de sædvanlige
populære priser.

KL.: 09.05: Fregatkaptajnen til borde
(Salut).

VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
For at få økonomien til at hænge sammen,
har vi trykt “SKYDEKORT” til en pris
a’ kr.: 5,00 pr. stk. Vi håber du vil hjælpe
kammeraterne ved at sælge disse kort, til
venner og bekendte, på arbejdspladsen
m.m..

KL.: 09.10: Skyttelavsformanden aflægger melding til Fregatkaptajnen.
KL.: 09.11: Fregatkaptajnen og formanden inspicerer styrken.
KL.: 09.15: Skytterne begiver sig til skydebanen (SOS).
KL.: 09.30: Skydningen påbegyndes.
KL. ca. 13.00: Skydningen afsluttet, deltagerne begiver sig til Marinestuen, hvor
der er skafning, overrækkelse af præmier,
kåring af årets Fregatkaptajn og kammeratligt samvær.
Forudsætning for at deltage I fregatskydning er, at man har grunduddannelse i brug
af håndvåben.
Ved nedskydning af selve fregatten (krudtkammeret) kan kun skyttelavets og afde-

Ved FREGATSKYDNINGEN vil disse taloner med navne blive registreret og hver
gang et sejl bliver nedskudt vil der blive
trukket en vinder. Der er 10 præmier a’ 1
fl. rødvin.10 præmier af 1 sekspak øl Samt
to ekstra trækninger a` en flaske whisky.
GØR NU EN HELHJERTET INDSATS
OG HJÆLP SKYTTELAVET!
Ved tilmelding skal alle navne opgives
samt om man deltager i både buffet og
skydningen eller kun i en af delene. Tilmeldingen der er bindende skal være hos
Solveig K. Unø i hænde senest den 15.
maj på telefon 26286514 eller
e-mail: sku@live.dk
FREGATUDVALGET
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DEPOTSKIBET HENRIK GERNER

Gamle Martha er en charmerende dame, der har oplevet meget gennem tiderne. Nu
har hun været 10 år i marinen som ”Orlogsmand”. I anledning af det jubilæum vil vi
her berette om Hendes liv op til i dag.
Depotskibet HENRIK GERNER tjente
søværnet i 11 år, men skibets historie er
nok ikke kendt af de fleste.
I forbindelse med tiåret for skibets første kommandohejsning udgav ukendte
medlemmer af besætningen en såkaldt
”jubelavis”, der berettede om skibets
historie både før, det indgik i flådens tal
og i de følgende ti år. Da beretningen
forventes at have læsernes interesse,
bringes den her i en lettere bearbejdet
og illustreret udgave.
De første tanker om bygningen af hende
kom for dagen på generalforsamlingen i
dampskibsselskabet af 1866 i 1935. De
videre planer fortsatte nu således, at kølen
til nybygning nr. 622 blev lagt den 12. juli
1935 på B&Ws skibsværft. Dette nye motorskib løb af stablen den 8. februar 1936
og fik navnet Hammershus. Hun blev afleveret til selskabet den 28. maj 1936.
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HAMMERHUS sejlede sin prøvetur
den 31. maj og kom til Rønne et par dage
senere med passagerer, post og gods. Skibet ”var for en lille Queen Mary at regne”
havde københavnerpressen skrevet, så
forventningerne var spændt højt, og de
blev ikke skuffet. Hun var efter datidens
forhold yderst moderne, bl.a. var det meget nyt med lukket bro. Hun var hvidmalet, hvilket også var nyt på den tid. Skibet
kunne tage 900 passagerer og havde 186
køjer. Kamrene var fordelt over tre dæk,
og der var skabt endnu bedre forhold for
passagererne på 3die klasse. Hun havde
skrå pladestævn og krydserhæk, og var
det første danske skib forsynet med vandtætte stållugedæksler. Det skulle faktisk
ikke kunne synke. Der var yderligere taget
hensyn til bilerne, og HAMMERSHUS
kunne medføre 20 biler. Der var naturligvis sørget for en fuldt moderne kølelast til

landbrugsprodukter, og skibet havde elektriske kraner.

gå langs den svenske kyst uden om minespærringen.

Det var pinsemorgen, HAMMERHUS
kom til Rønne, hilst velkommen af roklubbens både og med klingende musik fra
skibets højtalere. Det var alt sammen såre
festligt, men rigtigt bornholmsk ville det
ikke have været, hvis der ikke havde varet
en lille smule at klage over - og det var
der. En indsender til et af de bornholmske
blade henledte opmærksomheden på, at
dørene til dækket smækkede for hårdt, når
de blev lukket, til gene for passagerer der
var ved at ”hengive sig til søvnen”.

Dette gik godt et stykke tid, men søndag
den 4. august 1940 løb HAMMERHUS på
en mine lige efter udsejlingen fra København. De mange passagerer blev taget om
bord i tyske marinefartøjer, der ilede til,
og skibet blev slæbt tilbage til København.
Rygtet ville vide, at mange mennesker var
kommet til skade. Det viste sig dog lykkeligvis ikke at være tilfældet. Eksplosionen
var kun gået ud over een enkelt passager,
der havde fået benbrud. Flere havde dog
fået chok.

Hun gik herefter i fast rutefart København - Rønne indtil den 5. september
1939, hvor en tysk minespærring gjorde
det vanskeligt at overholde sejlplanen.
Man sejlede nu mod Stevns, hvor de tyske
vagtskibe lå kun få sømil fra den danske
kyst. De lå der også, men de tyske lodser havde så meget at gøre med et lodse
skibe igennem, at de ikke med det samme
kunne tage HAMMERHUS, som gennem
radioen fik ordre til at ankre op og vente.
Ventetiden blev på timer, før en tysk lods
kom om bord. Han medbragte et kort over
minefeltet, og den nervepirrende sejlads
gennem spærringer begyndte.

Den materielle skade var betydelig, og
det kostede omkring 1 mio. kr at få skaden
udbedret. Den største del blev dog dækket
af krigsskadeforsikringen. Reparationen
tog lang tid, så HAMMERHUS blev først
afleveret fra B&W i maj 1941.
HAMMERHUS blev herefter oplagt,
indtil tyskerne, efter først at have fremsat
tre anmodninger om leje af skibet, beslaglagde det i begyndelsen af februar 1944.
Resten af krigen sejlede HAMMERHUS
som ”Hilfsbegleitungsshiff”, formodentlig moderskib for tyske ubåde.
Hvad der herefter skete står hen i det
uvisse, men da de allierede umiddelbart
efter krigens afslutning indbød en gruppe
danske journalister til en rejse til Hamburg
og Neuengamme, blev de i Kiel indkvarteret på et hotelskib, idet krigen som bekendt
havde lagt det meste af byen i ruiner. Det
viste sig at dette hotelskib var dampskibsselskabet ”66”s FREM.

Skibet blev lodset af en veritabel zig- zag
kurs. Når Hammershus sejlede mod vest,
blev det pludselig dirigeret øst over, og et
par gange måtte det foretage drejninger op
til 90 grader. Der var udlagt i alt tre rækker miner, så bæltet var ikke særligt bredt,
men zig-zag kursen bevirkede, at sejladsen gennem tog godt og vel 11⁄2 time. Der
lå et andet tysk vagtskib på den modsatte
side af spærringen; der blev lodsen sat af.

Også tyskerne havde benyttet dette som
hotelskib, og FREM var aldrig sat i drift.
Det hed sig, at der var noget i vejen med
maskinen - man mente den havde været

Man ville efter dette forsøge at opretholde forbindelsen 6 af ugens dage, ved at
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og rengøring.

genstand for sabotage. Nu var FREM fundet, og en måned senere fik selskabet at
vide, at HAMMERHUS lå i Flensburg.
Den britiske marine havde taget begge de
bornholmske motorskibe i besiddelse. Det
lykkedes at få FREM frigivet i slutningen
af september, men med HAMMERHUS
gik det ikke så hurtigt.

Nu gik HAMMERHUS til B&W for at
blive ført tilbage nogenlunde til sin oprindelige skikkelse og for at blive moderniseret. Det var således tanken, at der skulle
installeres radaranlæg. Det blev nu ikke
ordnet ved denne lejlighed på grund af
visse valutariske bestemmelser.

Den britiske marine havde brug for skibet. Gennem den danske stat blev den
lejet ud til at sejle tropper mellem kontinentet og England. Det krævede en gennemgribende ombygning, og denne blev
foretaget dels i Hamburg og dels i Hull.
”66” opnåede foreløbig tilladelse til selv
at bemande skibet og lade det sejle under
dansk flag.

HAMMERHUS blev genindsat i driften
i foråret 1947. Da havde det kostet hen
imod 2 mio. kr. at få den gjort i stand.
Efter forhandlinger med tyske turistinteresserede blev der etableret en rute Rønne
– Ystad – Travemünde – Rønne i sommeren 1961, som blev besejlet af HAMMERHUS.
HAMMERHUS var nu det ældste skib i
”66” selskabet og blev overflødiggjort ved
bygningen af færgen Bornholmerpilen i
1963. Man var blevet orienteret om, at søværnet formentlig ville være interesseret
i at købe et ældre skib som HAMMERHUS, og dermed var allerede grundlaget
for en kontakt skabt. Efter et par forhandlinger og en gennemgribende undersøgelsen af skib og maskine var der enighed om
at marinen ønskede at købe skibet, hvis
enighed om pris kunne opnås, og midlerne
til købet kunne stilles til rådighed.

HAMMERHUS blev frigivet nytår 1946.
Det sidste halve år havde skibet transporteret britiske orlov-soldater mellem Tyskland og Skotland. I marts 1946 kom skibet
endelig til København. Skibets indre var
helt bygget om. Der var rigget stålkøjer
op, så der kunne sove 75 mand i rygesalonen, og spisesalonen var med hjælp af
et primitivt skillerum delt op i to rum - et
til officerer og et til underofficerer. Af de
oprindelige kamre var der ikke ret mange
tilbage. Dem, der var, havde man lavet
om, så der kunne sove 3 gange så man- ge,
som de var beregnet til.

Marinen købte den 8. januar 1964 Hammershus for 4,5 mio. kr. kontant og den
15. januar resolverede kong Frederik 9,
at skibet i flådens tal skulle bære navnet
HENRIK GERNER.

Der var indrettet torpedorum i lasten,
og så var der elektriske installationer overalt. Elektriske ledninger var sømmet op på
det smukke træværk, så det så ikke godt
ud.

Hun blev nu sejlet til Orlogsværftet for at
blive bygget om for fjerde gang. Endnu en
gang skulle hun være orlogsmand. Denne
gang skulle det være i den danske flåde,
mens hun tidligere havde gjort tjeneste i
den tyske og engelske.

Siden ”66”s besætning havde
overtaget skibet, havde man så småt fjernet de installationer, som man fandt ud af
ikke var nødvendige. Der var også bødet
lidt på de andre ødelæggelser med maling
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Den mand, der tog initiativet til købet, var kommandør Munk. Han mente,
at man skulle have et skib der alene var
undervandsbådseskadrens. Det kostede
ca. 6 mio. kr. at bygge skibet om, da man
bl.a. skulle have lavet mandskabsbanjer,
cafeteria og torpedolast. Også officerslukaferne skulle laves om, de, der kun var
beregnet plads til en enkelt nats ophold af
gangen på de gamle passagerkamre. Endelig skulle man også svejse portene til; de
havde tidligere været brugt til ombordtagning af biler og andet gods. Skibet havde
tidligere en stålskrue til vinterbrug og en
bronceskrue til sommerbrug, men søværnet har kun brugt stålskruen. Desuden er
det isforstærket og er bygget af 6-8 mm
jernplader i modsætning til søværnets andre skibe der er bygget i stål. Hun er også
nittet sammen, hvor man i dag svejser
skibene sammen. Selv om Martha måske ikke er helt frisk i toppen, har Hun et
stærkt skrog. Jernplader tærer ikke så meget som stål og derfor skal Hun ikke så tit
have skiftet plader ud under dokning. Det

kan siges at Hun er et godt eksempel på
skibsbygning anno 1936.
Ombygningen varede henved
9 måneder og skibets først chef fra
søværnet OK S. A. Pihl hejste kommando
den 16. september 1964. Den første egentlige tur gik til Rønne, hvor skibet den 12.
juni 1965 blev adopteret af byen, og i den
anledning var der flere arrangementer for
besætningen og der var offentlig besøg om
bord. Siden den tid har Hun ofte anløbet
denne by. I vinteren var Martha med ubådene bl.a. Springeren som søværnet fik.
ca. en måned efter Martha, i Norge. Her
afholdte man torpedoskydninger med ubådene; derved var man godt i gang med at
bruge Hende som ubådsmoderskib og fik
samtidig trænet torpedoskydning og torpedoindbjærgning.
I foråret 1965 var skibet med på øvelse
Bright Horizon, som foregik i norske farvande. Under en af ligg perioderne, nærmere bestemt den 4. maj skete en pudsig

Narhvalens søsterskib Nordkaperen på siden af Henrik Gerner for torpeombordtagning. (P. B. Sørensen/FBIB)
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ting. For første gang siden det var kommet i søværnet havde det en tysk ubåd på
siden. Det var en mærkelig fornemmelse
på 20 års dagen for Danmarks befrielse at
have besøg af tyskere. Af andre store øvelser i 1965 var skibet med i en stor konvojøvelse, hvor det blandt andet besøgte
Cuxhafen.
Den 3. februar 1966 kunne HENRIK
GERNER fejre 30 års fødselsdag og nu
var den også faldet til i sit nye miljø, og
den havde samtidig vist hvad den kunne.
I efteråret og vinteren 1966 blev den sammen med ubådene isforlagt til de norske
farvande, hvor man fortsatte torpedoskydningerne.
I efteråret 1967 var HENRIK GERNER
på en sejlads til Irland, hvor den kom ind i
en af de hårdeste storme Danmark har oplevet, den storm hvor mange træer væltede
om i de danske skove. På denne tur var
HENRIK GERNER bl.a. i Londonderry
i Nordirland, hvor urolighederne mellem
protestanter og katolikker startede en måned efter at Hun havde forladt byen.
Den 27. januar 1968 strøg OK Pihl sin
kommando i HENRIK GERNER efter ca.
3 1⁄2 års periode som chef og han blev afløst af OK Alsen. OK Pihls periode som
chef er den længste i HENRIK GERNERS
tid og må også i søværnssammenhæng betegnes som en lang periode. OK Alsen var
skibets chef indtil det strøg kommando for
at gå på værft til et større eftersyn den 26.
august 1963.
Den 19. januar 1963 stiller Søværnets
Operative Kommando et forslag til Søværnets Materielkommando og Undervandsbådseskadren om indretning af et
helikopterdæk på HENRIK GERNER.
UBE svare den 30. maj med forslag om,
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hvordan det kunne gennemføres. Forslaget gik ud på, at man skulle flytte agtermasten fremad eller skifte denne med en
lettere mast, der kun skulle bære antenne
og flag-fald. Derefter skulle der flyttes
forskellige luftudtag og lignende ting på
pupdækket, således at man kunne indrettet
dækket til lan- dingsplads og evt. bygge
en hangar til forkanten af dækket. Et andet
forslag gik ud på bare at bygge et nyt dæk
over pupdækket, der så kun kunne bruges
som landingsdæk. Det første forslag ville i
1972 have kostet omkring 1.125 mio. kr.,
mens det andet forslag ville have kostet
450.000 kr.
SMK skønnede da i 1972, at det ville
være for store udgifter i forhold til den på
det tidspunkt beregnede periode HENRIK
GERNER havde tilbage i søværnet (sidste halvdel af 1973). På det tidspunkt var
eneste mulige tidspunkt at lave dette dæk
på, den dokningsperiode, der var planlagt
sidst i 1973. Der var altså blevet arbejdet
med forslaget i mere end fire år fra man
begyndte til man endelig afslog at bygge
det.
Efter dokningsperioden satte OK P. Reib
kommando den 30. marts 1969. Han fungerede som chef for Henrik Gerner indtil
han den 1. august samme år blev afløst
af OK N. E. Andersen, der senere blev
eskadrechef for UBE. I februar 1970 blev
HENRIK GERNER, sammen med ubådene, minelæggere og HERLUF TROLLE
isforlagt til Håkonsvern. I denne periode
havde man igen torpedoskydninger. Under
en af disse skød en af ubådene en torpedo
efter en fisker på den måde, at torpedoen
løb op på land ved siden af fiskerens hytte,
mens han sad få meter fra og bødede sine
garn. Han skulle efter sigende være blevet
meget sur.

Senere samme år blev der under sejlads
i Nordsøen slået to sideruder i stykker og
man stillede derfor et forslag fra HENRIK
GERNER side om at blænde disse ruder,
hvilket skete kort tid efter.

hvert 5. minut. SUBMISS blev iværksat
kl. 2230 og dette medførte bl.a. en begyndende eftersøgning samt forberedelse
til indsættelse af alt disponibelt materiel i
en omfattende eftersøgnings- og eventuel
redningsaktion. En helikopter fra Flyvevåbenet blev straks indsat og alle Søværnets
skibe i danske farvande gjorde klar til forlægning til Skagerrak, lige som HENRIK
GERNER og SPÆKHUGGEREN, der var
forud for NARHVALEN vendte om.

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO iværksatte onsdag aften den
9. september en omfattende eftersøgning
efter ubåden NARHVALEN, fordi checksignalet ikke blev modtaget. NARHVALEN var på vej fra Holmen til Håkonsvern
i Norge. NARHVALEN dykkede tirsdag
aften kl. 2130 lidt N for Skagen Rev fyrskib og skulle fortsætte til en position ca.
10 sømil S for Lindesness og derfra langs
den norske kyst til Håkonsvern, - en neddykket sejlads på knapt 60 timer. SOK
skulle modtage det første checksignal
onsdag aften senest kl. 2130, hvor NARHVALEN skulle være ud for Lindesnæs,
og da det ikke kom til ti- den, begyndte
Flåderadio Århus at kalde NARHVALEN

Da SOK efter yderligere en
times forløb stadig ikke havde hørt fra
NARHVALEN iværksattes SUBSUNK. I
løbet af kort tid blev der tilbudt assistance
fra en lang række lande, slåedes at situationen kl. 0200 var følgende: HENRIK
GERNER, SPÆKHUGGEREN, PEDER
SKRAM, FALSTER, FLORA, DANNEBROG, SAMSØ, ROMSØ, BARSØ, redningsskibet NORDJYLLAND samt frv
FLEISNER var på vej til eftersøgnings-

Henrik Gerner med tre motortorpedobåde af Søløven-klassen, A568 Rimfaxe på bagbord side. På styrbord ses P508 Gribben og P507 Glenten. Fra øvelsen Bold Game i
april-maj 1974. (FBIB)
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Den 12. oktober 1973 strøg depotskibet
HJÆLPEREN kommando og blev oplagt
til afrigning. Det betød at en ny periode
af Marthas liv var begyndt, for Torpedobådseskadren og UBE indgik en aftale
om, at Henrik Gerner skulle hjælpe TBE i
de perioder, hvor det var absolut påkrævet
at have et depotskib med.

området, HERLUF TROLLE ombordtog
ca. 40 tons redningsmateriel, og andre
enheder var på vej til FLS Frederikshavn.
Fra England var et Shackleton fly på
vingerne, og en fregat var på vej. Norge
sendte to fregatter samt seks FPE’s og deployerede endvidere helikoptere med frømænd til Kristiansand. Holland sendte en
fregat, der var i nærheden af området, og
hele Stanavforlant blev stillet til rådighed.

I november måned var HENRIK GERNER på værft i Svendborg og hjemturen
derfra var noget at en rekord, idet gamle
Martha nåede op på en fart omkring 17
knob.

Senere på natten tilbød Tyskland både
fly og skibe, England tilbød yderligere tre
fly, og Holland tilbød 2, således at SOK i
løbet af formiddagen ville have rådet over
20-25 skibe og 10-12 fly og helikoptere.

I december måned var det planlagt at
HENRIK GERNER skulle på et to ugers
togt til Plymouth i England. Dette togt
blev imidlertid aflyst efter en indsats fra
de værnepligtiges side bl.a. med en henvendelse til pressen, på grund af energikrisen. I stedet blev afholdt en øvelse med
torpedoskydninger i Østersøen.

På et tidligt tidspunkt blev skibsfarten
anmodet om at holde udkig, og det førte
samtidig til, at pressen blev opmærksom
på situationen. Det var derfor nødvendigt,
at de pårørende til besætningen blev underrettet, inden den første radioavis.

HENRIK GERNER har øgenavnet Martha, som de fleste ved.
Dette navn stammer fra filmen ”det gode
skib Martha”, som handler om et ældre
skib, der har visse ligheder med HENRIK GERNER. Af denne og måske andre
grunde har HENRIK GERNER altså arvet
dette navn. Yderligere understreget blev
det da daværende KL B. Møller fratrådte
som næstkommanderende på HENRIK
GERNER. Han overrakte nemlig chefen
en stander mod navnet ”Martha” syet på.
Denne stander forblev ombord efter det
sidste chefskifte idet OK P. Groth lod den
gå videre til sin efterfølger. Standeren
HAMMERSHUS med tilhørende postflag er fulgt med fra ”66”-selskabet, mens
Grand Hotel standernes oprindelse ikke
har kunnet spores.

Selv om det i SOK under de
mange drøftelser i nattens løb blev vurderet som mest sandsynligt, at det var en
fejl ved NARHVALENs radio i forbindelse med det ret hårde vejr i området, som
gjorde at checksignalet udeblev, disponeredes alligevel ud fra muligheden af en alvorligere situation, og da mørket og vejret
vanskeliggjorde flyeftersøgning, var der
store forhåbninger til en første eftersøgning ved daggry.
Klokken var imidlertid ikke mere end
godt 5, da Henrik Gerner meldte, at den
havde kontakt med NARHVALEN i en
position 30 sm SV for Stavanger, og kl.
0515 blev SUBSUNK operationen annulleret.
Skibets 8. chef OK P. Groth afløste ombord den 1. september 1972.
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I slutningen af januar måned var HENRIK GERNER i Karlskrona for at assistere ved udslusningsøvelser i tryktanken
på flådestationen. Efter 14 dages ophold
i det svenske sejlede man hjem med de
velkendte Københavner-omdrejninger, til
trods for at det var tåget. Farten holdt man
helt oppe til man nåede Drogden.
I slutningen af april måned skulle man så
for første gang indgå i TBE, for at hjælpe
torpedobådene under øvelsen Bold Game
74. Samarbejdet forløb udmærket og siden
har der ved andre lejligheder været arbejdet sammen mellem to eskadre og i dag,
hvor vi fejrer vores 10 års jubilæum i søværnet sker dette i TBE.
Chef ombord er OK J.E. Grønbech, der
afløste OK P. Groth efter næsten to år som
chef for Henrik Gerner og det sidste halve
år også som eskadrechef for UBE.

Henrik Gerner. Kopi af pastel udført i
1785 af Jens Juel.
construerede til dokken på Christianshavn.
Tidligere benyttedes almindelige pumper,
drevne ved 500 mand i løbet af 3 døgn for
at pumpe vandet ud; men Gerner indrettede et mellemværk, der drevet ved 8 heste
ad gangen satte 11 såkaldte Kjættingpumper i bevægelse, hvorved vandet bortskaffede i omtrent den halve tid. Dette pumpeværk anvendes for en del endnu, kun med
den forskield, at man i 1860 opstillede en
dampmaskine til at drive mellemværket i
stedet for at benytte heste dertil.

Redaktionen af dette ”festskrift” takker alle, der mod store og
små bidrag, har medvirket til disse sider.
Specielt tak til sekretær Bach, ”66”, Ingeniør L. A. Kisby, B & W og P. Groth, VBS,
OK S. A. Pihl, FLS Frederikshavn.
Og til slut en særlig tak til Henrik Gerner, som har lagt navn til skibet, og om
hvem Nordisk Conversationsleksikon
årgang 1886 skriver;

Til ære for Gerner lod statens officerer
slaae en medaille med Hans brystbille- de
og på reversen Archimedes, visende på en
skibsbygning med indskriften:
VOR ARKIMEDES TIL ÆRE.

Henrik Gerner, f. 4. juni 1742, d. 27. dec.
1787, blev secondlieutnant 1763, og foretog med kongelig understøttelse 1768 en
udenlandsreise, for at uddanne sig i skibsbyggeriet. Han besøgte England og Frankrig og udnævntes 1772 til fabriksmester
ved Holmen, hvilken post han med stor
berømmelse beklædte indtil sin død.
Et skjønt bevis på hans skarpsindighed og
tænksomhed er det pumpeværk, som han

Af Søren Nørby
Tekst og foto er kopieret fra MARINEHISTORISK TIDSKRIFT NR. 2 - MAJ 2013.
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Optagelse af fem nye medlemmer den 23. marts.
Fra venstre: Henning Hundahl Fadderbøl, næstformand, Jan Samuel,
Jan Hansen, Leise Gerd Helslev, Bent Jensen og formanden.

UDKIGGEN UDKOMMER
Nr. 3 / 2017
		
Nr. 4 / 2017
Nr. 1 / 2018
Nr. 2 / 2018

udkommer august 2017
deadline 1. juli 2017
udkommer november 2017
deadline 01. oktober 2017
udkommer februar 2018
deadline 02. januar 2018
udkommer maj 2018
deadline 01. april 2018
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