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SENDEMANDSMØDET, der blev afviklet i
Korsør lørdag d. 23. april, havde 64 afdelinger
repræsenteret, hvilket var ganske pænt. Der var
da også lagt op til et ganske langvarende møde på
grund af de to arbejdsgruppers resultatmæssige
indlæg til debat. Ændringer af vedtægterne samt
ændringer af distrikts-sammensætningen blev
da også udsat for en grundig behandling, men
resultatet blev for størstepartens vedkommende
med tilfredshed godtaget, og Danmarks Marineforenings medlemmer vil blive orienteret snarest.
(Læs også andetsteds i UDKIGGEN).
Det vil sikkert glæde de fleste afdelinger, at der
for fremtiden vil dukke flere kvindelige navne op på UNDER DANNEBROG’s næstsidste side (velkommen i Danmarks Marineforening), men der skulle også gå over 100 år,
før denne dør nu er blevet fuld åben.
Indsatsen med at lokke nye og yngre medlemmer ind i foreningen kører på livet løs.
Københavns afdeling har nu gennem snart to år modtaget navneliste på 25 tidligere
værnepligtige (gennemsnitsalder ca. 23 år), og alle har fået tilsendt oplysninger om
afdelingens aktiviteter m.v. MEN nu mangler jeg blot at se en enkelt eller to på prøve,
men indtil dette øjeblik stor tavshed med tilbagemeldinger.
Københavns afdeling gør ellers, hvad den formår, bl. a. med 8 årlige alsidige foredrag,
men tilstrømningen af tilhørere er faldende, og forklaringen er nok desværre, at en del
af de ældre desværre melder fra, og de unge udebliver.
Nu er sommerferien godt i gang på alle fronter, så jeg vil med sindsro se frem til
sæsonstarten d. 25. august, hvor afdelingsflaget atter vil vaje uden for døren og lokke
medlemmerne til i en lind strøm
Her til allersidst er det mit og bestyrelsens ønske, at alle medlemmer med pårørende
samt alle UDKIGGEN’s læsere vil fornøje sig gennem den resterende del af sommeren
og glæde sig til et forhåbentligt behageligt gensyn torsdag d. 25. august.
Leif Larsen
Maskinchef
Forsiden:
KØBENHAVNS MARINEFORENINGS SKYTTELAV FYLDER
100 ÅR.
Af Leif Larsen
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FØDSELSDAGE 1. august - 15. november

Dato

80501

Hans Bentzon Hvitved

70 år

3 .august

74478

Vagn Bacher Jacobsen

80 år

4. november

82588
68526
82115

80426
60424

Henrik Kjeld Andersen-Wagner
Ernst Bergmann

45 år
70 år

Christian Nielsen

65 år

Michael Sam Nielsen

60 år

Claus Hendriksen

55 år

Mads E Mikkelsen

25 år

Micki Høeg Pedersen

20 år

TJENESTÅRSJUBILARER 2016
Erik Rasmussen

1946

Tage Eilertsen

1946

Edvin Skourup

13. august

15. oktober

16. september
12. november

26. september
13. september
16. august

1946

John Nielsen

1956

Bent Christensen

1956

Henning Steffen Pedersen

1956

Bjarne Birger Andersen

1956

Bent Jørgensen

1956

Palle Vejby Nielsen

1966

Erling Olsen

1966

Klaus Thomsem

Jens Arne Monefeldt Ludvigsen
Stig Olsen

Dennis Ljungbeck

1966
1966
1966
1966

Michael Sam Nielsen

1976

Niels-Erik Bach Lynge

Henrik Kjeld Andersen-Wagner

1976
1991

HJERTELIG TILLYKKE
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ÆRESMEDLEMMER: H.K.H. KRONPRINS FREDERIK,
JOHNNY BANNOW og ERLING RAGNWALD.
Navneliste over VP/eks.VP der har ytret interesse for Danmarks
Marineforening og tilkendegivet medlemskab for
Københavns Marineforening.
Stig Jes Nielsen, Jesper Nygaard Jørgensen, Elias Beltoft Eliasen,
Sebastian Kolhorn, Mads E. Mikkelsen, Julius Therp, Nicolai
Marger Nielsen, Lasse Corfitzen, Patrick Rene Schmidt Kristensen, Thomas Bosen Larsen, Mille Agerbo Dinesen, Stine Pristed,
Kasper Blom Jensen, Martin Frausing Sørensen, Kamilla Nielsen,
Christian Hartmann Gerdt, Mads Austmann Østerberg-Wagner,
Chistian Munkebo Jensen, Niels Peter Rødgaard Andreasen, Jeppe
Karl Ljungar Bahrenscheer, Emil Alexander Byrild Winkel, Ulrik
Peter Willen, MarkusT. H. Brogaard-Jørgensen, Kristoffer Frederik Ryberg, Dorthe Terman Juhl, Thomas Heyward Eyde Møller,
Micki Høeg Pedersen og
Ida Maria Likudis
Alle disse navne pynter flot på vores medlemsliste, der nu pr. d.d. d.
15 juli 2016 tæller 260 navne.
Desværre er et antal af de E-mail adresser, jeg har fået opgivet på
de 28 navne ikke korrekte, hvorfor UDKIGGEN 3/ 16 vil blive
almindelig postforsendt til hver enkelt adresse i håbet om at få en
tilbagemelding måske endda en permanent indmeldelse i en af landets største afdelinger
KØBENHAVNS MARINEFORENING.
I FØRSTE OMGANG BYDER JEG VELKOMMEN
Leif Larsen
Afdelingsformand
Københavns Marineforening
5

AKTIVITETSKALENDER
1. AUGUST TIL 15. NOVEMBER
DATO

BEGIVENHED

KL.

28. AUGUST

JUBILARSTÆVNE AFHOLDES PÅ NYHOLM

0800

25. AUGUST

SÆSONSTART

08. SEPTEBER FOREDRAG V/ RIKKE ROTTENSTEEN
22. SEPTEBER KAMMERATSKABSAFTEN

1800
1800
1800

13. OKTOBER

FOREDRAG V/ LOUISE FREVERT

22. OKTOBER

SKYTTELAVETS 100 ÅRS FESTARRANGEMENT

1730

FOREDRAG V/ SPORDESSEN MAGNA HAAKONSON

1800

20. OKTOBER

27. OKTOBER
10. NOVEBER

SKYTTELAVET 100 ÅR. RECEPTION FRA KL.
1330 TIL KL.1700
KAMMERATSKABSAFTEN

1800
1330

1800

Alle arrangementer er med skafning og normal pris for Skafning
er blevet ÆNDRET TIL 90 KR. incl. Kaffe + kage.
BEKLAGER DENNE NØDVENDIGE PRISSTIGNING.

OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES PÅ, AT
DER VIL BLIVE AFHOLDT PUDSEDAGE
MANDAG D. 22 AUGUST
OG TIRSDAG D. 23 AUGUST.
BEGGE DAGE KL. 0800
TILMELDING ØNSKELIG ET PAR DAGE
FØR AF HENSYN TIL DIVERSE INDKØB
TILMELDING TIL FORMANDEN, TAK.
Der bør altid være en kvinde og en hund ombord i et skib.
Kvinden til at passe hunden.
Hunden til at sikre, at kvinden ikke rører knapperne.
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AKTIVITETSOVERSIGT
2. KVARTAL 2016

14. APRIL. TV-journalisten, forfatteren,
foredragsholderen og medlem af Københavns Marineforening Niels Bjørn Hansen havde tiltrukket 45 lyttere til aftenens
foredrag, der blev bragt godt igennem
hans nyeste værk fra perioden 1807-14.
Erik Staffeldt har med sine ord beskrevet,
hvad der kan læses andetsteds i Udkiggen.

enings Sendemandsmøde blev i år afholdt i Korsør. Vi sendemænd (6) fra København drog mod Korsør denne fredag
formiddag, og blev omkring frokosttid
venligt budt velkommen i Korsør Marineforenings hyggelige hus på Batterivej.
Senere blev vi ved Flådestationens vagtpersonels velvillige assistance indlogeret,
og herfra kunne vi klargøre os til aftenens
kammeratskabsaften. Denne blev afholdt i
den flot indrettede
gamle
magasinbygning beliggende ved siden af marinehuset, hvor ca.
200
sendemænd
incl. ledsagere tilbragte en fornøjelig aften sammen,
hvor snak, musik
og dans samt et
mindre måltid fik
aftenen til at forløbe på bedste vis.

22.-24. APRIL. Danmarks Marinefor-

Tamburkorpset gåf forrest efterfulgt af flag og øvrige marchdeltagere, ledet af Leif Larsen.
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Lørdagens vejrudsigt viste sig fra den
rigtig pæne side,
sol og blå himmel,
så da der ved 0930
tiden blev linet op
med flagbærere og
sendemænd efter
Søværnets Tamburkorps, var betingelserne for en
god march gennem
byen til stede. Jeg

Øverst: Flagmarch ved sendemandsmødet i Korsør. Nederst: Landsformand kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen fyldte 70 år under sendemandsmødet.
Foto: Sonja Kirk Hansen, København.
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(Leif Larsen, København) glædede mig over, at formand Lindy
fra Korsør havde tilbudt mig jobbet som marchleder. Undervejs
gennem byen blev der gjort holdt
ved Rådhuset, på hvis plads der er
opstillet to mindesten for de faldne
fra Korsør. Under ledsagelse af
formand Lindy lagde landsformanden en krans ved hver af disse
sten. Herefter fortsattes marchen
til flådestationens store containerhal, hvor selve sendemandsmødet
skulle afvikles. De rundt regnet ca.
200 sendemænd blev vidne til en
afvikling, hvor især de mange forslag om vedtægtsændringer blev
taget under grundig behandling,
men det hele skete i en god kammeratlig ånd, således at vi alle med

op til dans på dækket efterfulgt af en god
natmulje, var alle enige om en vellykket
aften.		
For de mange der blev til midnat startede
det nye døgn med at lykønske Danmarks
Marineforenings landsformand kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen, der rundede sine 70 år, og vi var en stor gruppe,
der fik ønsket hjertelig til lykke.
Dagen derpå i marinestuen var stemningen
i det leje, der afslørede, at endnu et godt
sendemandsmødes var vel gennemført, så
tak for det til alle, der har haft det store arbejde, og vi fra København ser med glæde
frem mod næste års sendemandsmøde hos
Charly i Aalborg.
28. APRIL. Denne kammeratskabsaften
havde 35 tilmeldte, og blandt disse var
maskinmester Gustav Schmidt Hansen fra
Kolding, der tidligere på året her hos os
har holdt foredrag om krigssejlerne, og på
foranledning af Gustav havde jeg inviteret
formanden for Danmarks Maskinmesterforening Per Jørgensen, der havde tilbudt
at holde et miniforedrag om dette erhverv,
hvilket blev til et meget interessant indlæg. Som gæst havde vi også formanden
fra Amager Marineforening maskinmester
John Rasmussen.

Per Jørgensen.
Foto: Erik Staffeldt
rank ryg kunne se aftenens højdepunkt,
gallamiddagen i møde. Denne fandt sted
i Comwell Hotel, og programmet bød på
adskillige spændende indslag, som toastmaster Uffe Tvede Jensen manøvrerede
sig godt igennem. Jeg tror, at alle 130!!!
Deltagere denne lørdag aften var godt tilfredse med den lækre menu samt underholdningen udført af CASABLANCA, der
gennemførte et fint potpouri af kendte sange, og med deres fine påklædning bragte
stemningen et par oktaner op, mens redaktør Leif Mortensens fremragende tale
for damerne bragte smil og latter frem hos
alle. Så da `Byens bedste boyband`spillede

12. MAJ. Kim Menzers foredrag, beskrevet andetssteds i UDKIGGEN, udviklede
sig til sæsonnens længstvarende foredrag,
men de 45 tilhørere fik en god oplevelse
26. maj. Sæsonafslutningens kulinariske
oplevelse bestod af kinesisk buffet, som
de 45 fremmødte nød godt af. En hyggelig
aften med god stemning. Sommerpause
nu med få aktiviteter. SÆSONSTART
TORSDAG D. 25. AUGUST KL. 1800.
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28. MAJ. Skyttelavets årlige fregatskydning var begunstiget af et utroligt godt
vejr, men blot 19 skytter deltes om de fine
præmier og ny fregatkaptajn blev Ole Reese, hvilket mange syntes var meget godt,
da Ole er en fremragende skytte.

og mindre krigsskibe, britiske og tyske.
Næsten 9000 søfolk mistede livet i slaget. Marineudforskeren og dykkeren Gert
Norman Andersens store drøm var at få
virkeliggjort oprettelsen af denne mindepark, som så blev til virkelighed på denne
1. juni dag.

31. MAJ. Ledsaget af et pragtfuldt sommervejr drog formand + næstformand +
hustruer af sted mod Thyborøn for her d.
1. juni at deltage i indvielsen af Mindeparken For Jyllandsslaget, der fandt sted
på denne dato for 100 år. siden. Resultatet af dette søslag ligger i dag stadig på
bunden af Vesterhavet i form af 25 større

Et omfattende program, tilrettelagt af
Marinehistorisk Selskab, Mindepark for
Jyllandsslaget og Lemvig Kommune,
ventede os på denne dato. Søværnets
Tamburkorps bidrog med det musikalske.
Der var taler af borgmester Erik Flyvholm, Nick Jellicoe (England), Reinhardt
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Stemningsbilleder
fra indvielsen af
Mindeparken For
Jyllandsslaget.
Foto:
Kirsten Hansen,
København.

15. JUNI. VALDEMARSDAG
Så kom dagen, Valdemarsdag, hvor vi skal
fejre ”Dannebrog”. Flaget som altid er der.
Ingen over og ingen ved siden af flaget.
Vi startet i vores kirke ”Holmens kirke”,
hvor vi uden for kirken støttet DanmarksSamfundet ved køb af små Dannebrosflag
til to krone pr. stk. Man måtte godt støtte med mere og nøjes med et enkel flag.
Inde i kirken startet vi med ”Prins Jørgens
March” mens faner og flag blev ført ind i
kirken. Derefter var der salmer og musik
ved både Københavns Politis sangkor og
Kvindelige Marineres Musikkorps med en
af vores egne dirigenter Jacob Lange.
Talen blev holdt af vores Justitsminister
Søren Pind, som talte omkring flaget og
dets betydning for ham. Der, hvor flaget
fik en ny betydning for ham, var under
Flagdagen for Danmarks udsendte (5. september), hvor også veteranerne deltog, og
hvor man kunne mærke betydningen af
flaget. Efter at flag og faner var uddelt ved
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth samlets vi alle foran kirken, hvor der blev dannet fane- og flagoptog med 8. Regiments
Musikkorps for i samlet optog at machere
mod Livgardens kaserne. Det var en rigtig
god og læreri oplevelse, at være med til
at fejre Dannebrog med en march gennem
Københavns gader. Man kunne have ønsket, at der var flere, der gik med denne
aften for at vise respekt for Dannebrog. På
Livgardens kaserne blev der sunget fællessang samt musiceret ved 8. Regiments
Musikkorps, derefter tavle ved formanden for Danmarks-Samfundet, tildeling af
årets Valdemar til DFDS Seaways og til
slut blev der blæst Retræte. Jeg håber flere
vil opleve denne dag når vi kommer frem
til 2017. Det var en dejlig aften, hvor vi
markere Dannebrog med respekt.

Scheer-Henning (Tyskland), sognepræst i
Thyborøn Jim Sander Christensen og der
blev lagt et antal kranse. Der blev afsunget
”Nærmere Gud til dig ” på dansk, engelsk
og tysk. Mange af de flere hundrede tilskuere, heriblandt ca. 200 medlemmer af
Danmarks Marineforening, indkluderet 26
flaggaster med flag, istemte på bedste vis.
Der blev holdt yderligere taler af pastor i
deutsche Reformirte Kirche, Alex Bergheer, den britiske ambassadør Vivien Life,
den tyske ambassadør Fr. Anke Meyer,
samt kontreadmiral Frank Trojahn, formand for Mindeparken Søren Gade samt
kunstneren Paul Cederdorff. Flere kranse
blev lagt, bl.a. også en fra Danmarks Marineforening, der blev lagt af landsformanden.
Ceremonien blev afsluttet med trompetfanfare af Søværnets Tamburkorps og en
kanonsalut.			
Næstformand Erik og jeg bedømmer dette
arrangement som en stor oplevelse at deltage i, og jeg tror også, at indbyggerne i
Thyborøn nød den store opmærksomhed,
der var omkring deres by i disse to dage.
					
PS! En del af programmet indeholdt, at der
fra et tidsrum tirsdag d. 31. maj til onsdag
d. 1. juni, blev affyrret et kanonskud på
det klokkeslæt, hvor et af jyllandsslagets
skibe blev sænket, hvilket også indebar,
at vores nattesøvn med jævne mellemrum
blev forstyrret, når et kanonskud blev affyrret, og et tordenvejr hen over byen hjalp
også med til at forstyrre nattesøvnen. Den
kanon, der blev anvendt, var blevet bjerget
fra bunden af Vesterhavet, renoveret og
opstillet i Mindeparken i 2014. Kanonen
er fra slagkrydseren KÖLN.
Tekst: Leif Larsen
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Tekst: Per Vilstrup Olesen

DA KONGEN SATTE
SØRØVERIET I SYSTEM

Niels Bjørn Hansen fortæller engageret fra sin bog SØRØVERE PÅ KONGENS BUD
engageret om kapernes aktiviteter i krigen mod englænderne og deres allierede.
Marineforening, dels er en interessant og
underholdende foredragsholder at lytte til,
var det oplagt at invitere ham til at fortælle
om den seneste udgivelse.

Niels Bjørn Hansen er efterhånden en
rutineret forfatter. Med en journalistisk
karriere bag sig har kan kastet sig ud i historiske emner i bogform. Og det går godt.
“Sørøvere på kongens bud“, der udkom
i 2015, er modtaget med flere faghistorikeres klare anerkendelse. Orlogshistoriker
H. C. Bjerg har givet udtryk for, at Niels
Bjørn Hansen har ramt et “hul”, der hidtil
har været i historieskrivningen.
Før denne bog kom én om B & W – værftet, der ”ikke måtte overleve”, og ”En
visnet blomst i Hæderskrandsen”. Sidstnævnte og bogen om sørøveri har tidligere
været omtalt i UDKIGGEN, og da Niels
Bjørn dels er medlem af Københavns

Det blev den 14. april, da 40 tilhørere
fandt vej til marinestuen, og det stopper
ikke hér. Niels Bjørn Hansen har flere bøger på bedding, sikkert om den britiske
vinkel på kapertiden og flådens ran.
Med kapertiden er vi tilbage i 1807-14,
englandskrigene, som begyndte med Københavns brand.
Englænderne kontaktede kronprins Frederik og foreslog, at han udleverede flåden
til dem – efter at Danmark-Norge jo havde
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stillet sig på Frankrigs Napoleons side.
Det synes kronprinsen og admiralen ikke
var en god ide, så englænderne sendte
30.000 mand, der gik i land ved Vedbæk,
fortalte Niels Bjørn Hansen.
Tre dage og nætter varede historiens første
terrorbombardemant.
17 linjeskibe, 17 fregatter og 16 mindre
skibe, byggebeddinger, redskaber og udstyr sejlede englænderne afsted med den
20. oktober 1807.
Kongen ville have et modsvar, i Rendsborg blev udformet et kaperreglement,
som gav skipperne lov til at kapre engelske skibe. Med kaperbrev var de beskyttet
mod at blive hængt på stedet som gemene
sørøvere. Det var en form for statsautoriseret sørøveri. 880 danske og norske fartøjer gik ud på kapertogter.
Kapernes opbragte skibe skulle bedømmes af en priseret, hvor en dommer og en
søofficer afgjorde, om det var en god eller
en dårlig prise. En god – anerkendt - prise
blev omsat ved auktionring af skib og last.
Kaperkaptajnen betalte blot en pct. i skat
og delte en del af overskudet med besætningen.

granskningsarbejde udgangspunkt i sin
tip-tipoldefar, Christian Hansen, der var
kaper ud fra Helsingør med skibet ”Kiek
og Hurtig”. Skibets navn er også titlen på
en kaper-galop, som Niels Bjørn Hansens
ven Ole Andersen har komponeret
Der var gode penge i kapertogterne, visse
af dem blev rigtig velhavende og førte sig
frem. 100 mio rigsdaler var samlede værdi
af priserne. Det er ikke nemt at omregne,
men det bliver noget med milliarder….
- Jo, der var penge i skidtet, virkelig mange, tilføjer Niels Bjørn Hansen.
Snuhed hørte med til metieren. F.eks.
anviste en kaper, at der ikke skulle være
for mange såfolk på dækket, nogle gaster
skulle klædes ud som fruentimmer, nogle
som ”almindelige” mennesker, som skulle
ligne rejsende.
På flere fronter kunne kaperiet gå for vidt.
F.eks. måtte staten af med fire millioner
rigsdaler til Amerika i erstatning for ulovlige opbringelser. Amerikanske skibe sejlede ikke altid med engelsk last, som var
målet for kaperiet.

Stemningen blandt kaperne og i befolkningen kan aflæses af skibsnavne som Hævneren, Satisfaction, Røverfjenden, Tak for
Sidst og Patrioten. Helsingør og Ålborg
var storleverandører af kapere. Kaperbrevet havde en passus sålydende: så sandt
hjælpe mig Gud og hans hellige ord, en
besværgelse, der skulle bringe denne forbindelse på plads. Aviserne beskrivelser
sørøverne som helte.

Gilleleje udrustet syv kaperbåde, og det
gav et livligt liv og satte varepriserne op
i et omfang, så lokalbefolkningen ikke
kunne følge med.
Casper Wollfsen, kalder Bornholms Tordenskjold, var én af de store kaperkaptajner. Han måtte bygge ekstra pakhuse til
sit kapergods. Han fik ridderkorset, mens
andre fik Dannebrogsmændenes hæderstegn for deres indsats for Danmark. Efter
krigen mod englænderne blev Wollfsen
smugler, og hvad gjorde man ved det.
Gjorde ham til toldkontrollør, hvorefter
smugleriet faldt voldsomt.

Niels Bjørn Hansen tog i sit historiske

7000 danske og norske søfolk blev inter-
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Erik Staffeldt får uddybet et afsnit i Niels Bjørn Hansens bog SØRØVERE PÅ KONGENS BUD, som bl.a. beskriver en del af Niels Bjørns tip-tip oldefars meritter som
kaper med skibet ”Kiek og Hurtig” fra Helsingør.
neret i op til syv år på de engelske fængselsskibe, prisoner, udrangerede, uhumske
linjeskibe, herunder tidligere danske, ranede skibe.
Forrådnelsesfeber (plettyfus), blodgang
(dysenteri) ramte fangerne, som der også
blev samlet penge ind til i Danmark. 500
gik i engelsk tjeneste til søs for at komme
ud af de forfærdelige forhold på fængselsskibene.

undlade at tage de danske forsyningsskibe
til Norge. Englænderne blokerede alligevel. Der kom fred med Sverige, som man
så kunne sende kornforsyningerne gennem. I 1810 blev der åbnet for kapere igen
med nye reglement. Kaperne skal være
uddannede navigatører. Og føre splitflag
og gøs, næsten som orlogsfartøjer.
9. januar 1814 sluttede krigen med englænderne. I 1856 blev kaperi forbudt ved
en international konference i Paris.

1809 bliver kapere forbudt af kongen, som
håbede, at englænderne til gengæld ville

Af Erilk Staffelst
Foto: Hans Frederiksen & Erik Staffeldt
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WILLEMOES-sejlernes
træf på Nyholm
lørdag d. 25 juni 2016
TB-68 projektet resulterede i udviklingen
af Willemoes-klassen, hvorefter 10 både
blev bygget i årene 1974-78 på Frederikshavn Værft. Den først færdigbyggede
P 549 WILLEMOES blev navngivet af
Prins Henrik d. 17. juni 1976. Første kommandohejsning fandt sted d. 21. juni 1976.
Jeg gjorde tjeneste på WILLEMOES fra
november 75 til november 79. 4 år som
maskinregnskabsfører. Pragtfuld tid. Her
40 år efter første kommandohejsning lykkedes det mig takket være face-book at
samle 28 tidligere Willemoessejlere til

træf på Holmen. 28 eks. tjenstgørende som
nogenlunde svarede til en fuld besætning.
Alle personelgrupper fra chefer til yngste
menige deltog, og en herlig dag med morgenkaffe i marinestuen, besøg på SEHESTED, besøg i Mastekranen og frokost i
marinestuen, sluttede først tæt på midnat,
og da var minderne fra den forgangne tid
godt og grundigt genoplevet.
Af Leif Larsen
Foto: Søren Konradsen
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KRANSELÆGNING PÅ HOLMEN

Forest: Garnisionskommandant og chef for Søværnets Officersskole Kommandør Søren Tinggaard Larsen, orlogskaptajn Kim Sonne, Leif Larsen og Kent Ravn. Bagerst: Peter Vilstrup
Olesen, Erik Staffeldt, Frank Horn og Jette Lis Larsen. Flagbærer Joan Arneberg, Københavns
Marineforening og MP fra Marinestation Holmen.

Vi mindes og husker, hvis men ikke gør
det gentager man altid fortidens synder,
derfor mindes vi i dag kl 12 på Holmen de

faldene fra søværnet i den mørke tid i Danmark. Vi startet i marinestuen med kaffe
og brød hvorefter vi gik til mindestenen,
for der sammen med søværnet at mindes
de faldene. Kl. 12 blev der lagt to kranse
en fra søværnet og en fra marineforening.
I stilhed blev mindet æret, hvorefter der
var en ekstra kop kaffe eller en lille en i
marinestuen. Tak for en dejlig dag til alle
de fremmødte.
En stor tak til søværnet ved Chefen for
Søværnets Officersskole kommandør Søren Thinggaard Larsen samt orlogskaptajn
Kim Sonne for at mindes dem, der hjalp
vores land da nøden var størst. Et smukt
øjeblik i solens stråler.
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Af Per Vilstrup Olesen
Foto: Hans Frederiksen

KØBENHAVNS MARINEFORENINGS SKYTTELAV
FYLDER 100 ÅR
OG INVITERER TIL RECEPTION
I KØBENHAVNS MARINEFORENING
TORSDAG D. 20 OKTOBER KL. 1330-1700.

PÅ SKYTTELAVETS VEGNE
Svend Nielsen
Skyttelavsformand
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PROGRAM FOR LØRDAG D. 22 OKTOBER

1730
1755
1810
1815
1820
1830
1850
1915
2030
2200
2210
2230

VELKOMSTDRINK I MARINEHJEMMEVÆRNETS LOKALER
TIL BORDS I MARINESTUEN
KLAR VED FLAGET
DRONNINGENS SKÅL
VELKOMST V/ FORMANDEN FOR
SKYTTELAVET SVEND NIELSEN
FORRET
EVT. TALE
HOVEDRET
DESSERT
KLAR VED FLAGET, FLAGET NEDHALES
”KONG CHRISTIAN” 2. VERS AFSYNGES
KAFFE
AFSLUTNING
V/ FORMAND SVEND NIELSEN
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SKYTTELAVETS 100 ÅRS
FESTARRANGEMENT
Som læst på omstående program vil Københavns Marineforenings Skyttelav fejre sit 100 års jubi-læum
LØRDAG D. 22 OKTOBER 2016.
Da alle mulige deltagere i dette arrangement kender
marinestuens størrelse, vil der være loft på antallet af
personer.
Tilmelding vil primært blive tilgodeset skyttelav-ets
medlemmer + ledsager. Marineforeningens medlemmer vil blive noteret i tilmeldingsrække-følge. Først
til mølle princippet.
PRIS FOR HELE ARRANGEMENTET
SOM OMFATTER VELKOMSTDRINK
+ 3 RETTERS MENU
+ FRI VIN, ØL, VAND OG KAFFE
VIL VÆRE: 300 KR. PR. DELTAGER.
TILMELDING og BETALING
SENEST SØNDAG D. 2..OKTOBER
TIL JOAN ARNEBERG: 22 91 50 57
BELØBET KAN INDSÆTTES PÅ
KONTO NR: 9570 - 0004101731
19

GALLAMIDDAG
LØRDAG D. 22 OKTOBER
FORRET:Simmy stegt okse carpaccio m.trøffel olie, spæde salater og parmesan.
HOVEDRET: Vildt svinemedaljoner på bund af sauteret svampe. Hertil moderne waldorfsalat,
syltede tyttebær & nødderistede
kartofler i skåle a`part samt vildt
sovs.
DESSERT: Fransk chokoladekage med hvide flager hertil en coulis på bær samt en frisk sorbet.
GOD APPETIT
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Skyttelavets bestyrelse
LAVFORMAND
Svend Nielsen
Løvetandvej 16, 2. tv.
2700 Brønshøj
2485 5905
mail: svendnielsen18@yahoo.dk
NÆSTFORMAND
Ole Reese
Ryparken 160, 1. th.
2100 København Ø
2294 6083
mail: olereese@gmail.com
KASSERER
Joan Arneberg
Hovedgaden 1C (NOKKEN)
2300 KBH S
2291 5057
mail: joanarne47@gmail.com
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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SKYTTEUDVALGSFORMAND
Pierre Jensen
AFDELINGSFORMAND
Leif Larsen
FLAGBÆRER
Erik Povlsen, Amagerafdeling
ÆRESMEDLEMMER
Mogens Pedersen
John Werge, Amagerafdeling
FREGATUDVALG
Svend Nielsen, formand
Joan Arneberg, kasserer
BESTYRELSESSUPPLEANT
Henning Pedersen
4390 6902
mail: henning.s.pedersen@hotmail.dk

AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2016 - 2017
DATO

23/08/16

AKTIVITET

STED

KL.

UGE

DGI.

17.00

35

Holmen

06/09/16

Træning

DGI.

17.00

36

Svend Nielsen

13/09/16

Distrikt skydning,

DGI.

17.00

37

SN o OR

20/09/16

Træning.

DGI.

17.00

38

Ole Reese

27/09/16

Træning.

DGI.

17.00

39

Svend Nielsen

04/10/16

Træning.

DGI.

17.00

40

Ole Reese

11/10/16

Træning

DGI

17.00

41

Svend Nielsen

18/10/16

Træning

DGI.

17.00

42

Ole Reese

30/08/16

Rensning af våben og træning

18.00

18.00

34

SKYDELEDER

Opstart til ny sæson

Ole Reese

20/10/16

Reception

Holmen

22/10/16

Jubilæums-fest

Holmen

18.00

42

SN o OR

25/10/16

Træning.

DGI.

17.00

43

Svend Nielsen

01/11/16

Træning.

DGI.

17.00

44

Ole Reese

Andeskydning

DGI.

15/11/16

Træning.

DGI.

17.00

46

Svend Nielsen

22/11/16

Træning

DGI

17.00

47

Ole Reese

Træning

45

SN o OR

08/11/16

29/11/16

17.00

42

Svend Nielsen

Preben

06/12/16

Juleafslutning

DGI/Holmen

DGI.

17.00

48

Svend Nielsen

10/01/17

Opstart efter juleferie

DGI.

17.00

2

Ole Reese

17/01/17

Træning.

DGI.

17.00

3

Svend Nielsen

17.00

49

24/01/17

Snapseskydning

DGI.

31/01/17

Træning

DGI.

18.00

5

Ole Reese

07/02/17

Generalforsamling

Holmen

18.00

6

Svend Nielsen

14/02/17

Træning.

DGI.

17.00

7

Ole Reese

21/02/17

Træning.

DGI.

17.00

8

Svend Nielsen

28/02/17

Træning.

DGI.

17.00

9

Ole Reese

07/03/17

Træning

DGI.

17.00

10

Svend Nielsen

14/03/17

4

Preben

Landsskyttestævne

Skive

DGI.

14.00

11

Ole Reese

21/03/17

Træning.

DGI.

17.00

12

Ole Reese

28/03/17

Træning.

DGI.

17.00

13

Svend Nielsen

04/04/17

Træning.

DGI.

17.00

14

Ole Reese

11/04/17

Træning.

DGI.

17.00

15

Svend Nielsen

DGI.

17.00

17

Svend Nielsen

17/19-03-2017

18/04/17
25/04/17
20/05/17

Træning

17.00

Svend Nielsen

Træning

DGI.

Træning og afslutning
Fregatskydning

Holmen
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?

17.00
09.00

11

16
20

Svend Nielsen

Ole Reese

Svend Nielsen

Bemærkninger til side 22:
- Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2016 og foråret 2017.
- 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.
M.v.h. Bestyrelsen

NYT FRA SKYTTERNE
I en gammel sang hedder det, ”for de gamle som faldt, er der ny overalt”. Dette gælder desværre ikke mere, i hvert fald ikke i
vores skyttelav. 3 medlemmer er gået fra
borde, vi har ikke fået nye medlemmer så
det kræver ikke megen fantasi at regne ud
når vi ikke er mere.
Nå lad os nu ikke male en vis herre på
væggen, os der stadig holder ud har et
par hyggelige timer tirsdag eftermiddag.
Så du er også velkommen.Ved den sidste
skydning inden vi gik på ferie, blev det afgjort, hvem der var mesterskytte, det blev
Ole Reese. Tillykke med det! Nu holder vi
ferie. (Se det nye program i bladet)!
Så har vi holdt Fregatskydning, vi var igen
under officersskolen og var heldig med
vejret. Vi måtte i år desværre undvære
musikken, de var alle optaget andet sted,
men vi havde flaget med, flot båret af vores friske flagbærer Joan.

Efter en spændene dyst nåede vi frem til
nedskydning af krudtkammeret på 2 skud,
Det blev Ole Reese, vi siger tillykke herfra.
Efter at vi havde nydt det kolde bord med
varme retter, frembragt af vores chefkok
Stig, var der uddeling af præmier.
Lis og Jens Svendborg havde skænket en
ny pokal med navnet Amagerdrengen,
Fremskridtspokalen gik til Flemming
Hansen.
Ny fregatkaptajn blev Ole Reese, og afgående kaptajn Per Malmquist holdt en pæn
tale.
Skyttelavet siger tak til alle der var med
til at gøre dagen festlig, herunder med 4
gæster fra Nakskov. Vi ses til jubilæet.
Program i bladet.
Svend
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24

Berginersejl

3

174

Krudtkammeret

176

136

Fokken

Storsejl

112

97

87

86

Mesansejl

Blændsejl

Forrest mærssejl

Store Mærsesejl

60

35

70

Ole Reese

Solveig K. Unø

Svend Christensen

Henning Larsen

Henning Pedersen

Jørgen Schou

Jens Buriis

John Larsen

Joan Arneberg

Per Malnqvist

SKUD SKYTTENS NAVN
NR.

Skydeleder: Svend Nielsen

537/ Flemming H./83/ Jørgen Amager
Whisky/ 567/ Henning Persen
Whisky/081/ Flemming Hansen

KK

9

8

7

6

5

4

Foreste bramsejl

Store bramsejl

2

1

SEJL
SEJL
NR. BENÆVNELSE

Fregatkaptajn

Kn. kommandør

Rorskarl

Kurdtlanger

Hornblæser

Tømmermand

Jams koger

Kompasretter

Bådsmand

Lanternegast

UDNÆVNT TIL
40

119

261

373

352

182

09

187

570

510

BON
NR.

Erling Hu.

Ole Reese

Lis Svendb.

Jens S.

Flemming H.

Joan A.

Flemming H.

S. K. Unø

H. Larson

Vagn Bacher

SKYTTEKORT

345

430

62

259

331

390

477

131

52

257

BON
NR.

Per Malnqvist

Per Østermann

Erling Huusfeldt

Ole Reese

Erling Huusfeldt

Ole Reese

Marianne A.

Leif Børup

Erik Hansen

Ole Reese

SKYTTEKORT

INFORMATION VEDRØRENDE VEDTÆGTSÆNDRINGER BEHANDLET OG VEDTAGET
VED SENDEMANDSMØDET I KORSØR
LØRDAG D. 23. APRIL 2016.
LANDSBESTYRELSENS ÆNDRINGSFORSLAG.

Stk. 1. Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter
bestyrelsens godkendelse optages
myndige danske kvinder og mænd.

Dagsordenens punkt 5:
1. Kontingentstigning til hovedafdelingen på 10 kr. årligt grundet portostigning blev vedtaget.
Indebærer ikke ændring af Københavns Marineforenings nuværende
kon-tingent.

1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller
2. Der er eller har været ansat
i Handelsflåden, fiskeriet eller
som nærer interesse for Orlogseller Handelsflå-den og dermed
beslægtede erhverv.

2. Distrikt I, der består af Amager,
Brøndby, Frederiksberg, Ishøj,
Kongens Lyngby, København og
Roskilde blev nu sammenlagt med
Bornholm og Grønland. Denne
sammen-lægning trådte i kraft ved
sendemandsmødets afslutning.

Dagsordenens punkt 6: Øvrige
forslag fra arbejdsgrupperne I og
II blev trukket tilbage.

3. § 2 får nu følgende ordlyd:
Foreningens formål er at styrke
nationens interesse for Søværnet
og Søfarten, samt at ved-ligeholde
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er
eller har været tjenstgørende under
orlogsflaget, eller har eller har haft
ansættelse til søs.

Det skal lige for en god ordens
skyld oplyses, at den ændrede
tekst i vedtægtsændringerne er
fremhævet med RØDT.
Det skal endelig oplyses, at vi 6
sendemænd fra Københavns Marineforening forlods havde vedtaget
at stemme ja til de af landsbestyrelsen indgivne vedtægtsændringer.

4. § 5 får nu følgende ordlyd:
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MINDEORD
70902 Kaj Jens Pingel Christensen blev til stor glæde for et af vore andre
medlemmer, Per Østermann, for et års tid siden over-flyttet fra Marstal til
Københavns Afdeling. Kaj Jens og Per har kendt hinanden i et halvt hundrede år på grund af deres arbejde inden for toldvæsenet. Selv om Kaj Jens
nu var bosiddende i Holbæk, valgte han at blive overflyttet til Københavns
Afdeling, hvor han hurtigt indpassede sig, og jeg blev bekendt med hans lune
personlighed de få gange, hvor han nåede at deltage i vore arrangementer.
Desværre var alvorlig sygdom årsagen til, at Kaj Jens afgik ved døden tirsdag
d. 28. juni.
ÆRET VÆRE KAJ JENS PINGEL CHRISTENSENS MINDE
Leif Larsen

MINDEORD
76426 Erling Vagn Helslev blev optaget Københavns Marinefor-ening 1 2004.
Erling havde sejlet det meste af livet, og når han flittigt mødte op til vore
møder sammen med søster Leise, fortalte han flittigt om sine oplevelser på de
store have. Specielt havde han gode sejlår i J/Lauritzen,s polarskibe. Erling
holdt i 2011 et spændende foredrag om NELLA DAN,s sidste tur til Antarktis
i 1987. Erling var maskinchef ombord. NELLA DAN var så uhel-dig at sejle
på et skær, der afstedkom så store skader, at alle om-bordværende i ro og mag
måtte forlade skibet, der ikke kunne reddes men efter en tung beslutning blev
sænket i polarhavets dyb. I sine 10 år som pensionist svigtede Erling sjældent
et møde i afdelingen, og vi vil alle komme til at savne et behageligt menneske,
der nu er gået bort blot en måned før sin 70 års fødselsdag.
ÆRET VÆRE ERLING VAGN HELSLEVS MINDE
Leif Larsen
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MINDEORD
73331 Niels Oluf Rottensten er d. 22. april 2016 afgået ved døden efter længere tids sygdom. Efter sendemandsmødet i 2000, fik jeg Niels Oluf indmeldt
i Marineforeningen. Desværre så vi ikke så meget til ham i afdelingen. Jeg
havde ham som ung kaptajnløjtnant som chef på ”LUNDEN”, der den gang
sejlede ved Færøerne. Herefter fik jeg tjeneste på Flåderadio Thorshavn. Vi
havde et godt samarbejde, selv om det ikke var meget radioforbindelse, vi
havde på grund af vejrforholdene og gammelt radiogrej. En nat blev vi sendt
ud for at lede efter en ikke hjemkommen båd, og vi fandt den mellem Nolsø
og Thorshavn. Ombord viste sig at være Thorshavns borgmester.
ÆRET VÆRE NIELS OLUF ROTTENSTENS MINDE
Johnny Bannow

MINDEORD
75965 Einar Strojek er d. 22. april 2016 afgået ved døden. Einar kæmpede
bravt mod sin svære sygdom, og var meget positiv gen-nem hele forløbet, men
omgivet af sine nærmeste måtte han give op til sidst. Einar var en populær
hjemmeværnsmand, og gik op i sit job med liv og sjæl gennem mange år.
Alderen var ingen hin-dring, og som oldermand i en årrække var han et stort
plus for seniorlauget, som han stiftede i 2000. I 2003 blev Einar medlem af
vores afdeling, og mødte flittigt op til møderne, men de sidste par år så vi ikke
meget til ham. Jeg erindrer stadig, da Einar og jeg supplerede hinanden til et
foredrag om en af verdens skønneste øer, Mauritius, en ø, som Einar besøgte
næsten en snes gange, og min hustru og jeg besøgte tre gange. Einar vil blive
savnet på grund af sit gode humør og behagelige sønderjyske lune.
ÆRET VÆRE EINAR STROJEKS MINDE
Leif Larsen
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FORTÆLLINGEN OM IMPROVISATION I MIT LIV

Kim Menzer viste under sit foredrag, at han mestrede mange musikinstrumenter. Bil.a. gitar,
Trækbasun, tværfløjte, mundhamonika mm. Sidst blæste han i det australske blæserinstrument didgeridoo’en.
Således havde aftenens foredragsholder, og i `Kap Horn`i Nyhavn blev der spillet
multikunstneren Kim Menzer valgt at be- rock først i 60,erne, hvor han bl. a. spillede
nævne overskriften til sit foredrag. Ubehæn- sammen med `Nulle` til den fyrstelige gage
dig nysgerrighed i livets utallige perspekti- af 50 kr. om dagen. Men jazzen vækkede
ver startede for Kim allerede i barndommens hurtigt hans interesse, hvorved gruppen `De
by Sønderborg, hvor han voksede op i star- københavnske fodvarmere` blomstrede op.
ten af 40’erne, og hvor hans musikalske in- Det blev med dette band til turneer i det dateresse tidligt opstod, inspireret af de tyske værende DDR, hvor populariteten var stor.
militærorkestres parader i byen.
Gruppen `Burning Red Ivanhoe` blev stiftet
sidst i 50’erne med Kims store medvirken,
Kims ønske om et musikinstrument blev op- og denne gruppe er stadig efterspurgt.
fyldt, da han som 8-årig fik en guitar med
nylonstrenge, og han var ikke ret gammel, Kims teaterinteresse og musiktalent fangede
da han erklærede, at den bedste venner blev/ den verdensberømte teaterinstruktør Peter
er musikinstrumenterne.
Brooks opmærksomhed, hvilket resulterede
			
i 8 års engagement i Paris, hvor han medKim Menzer har tidligere holdt et tre timers virkede som musiker og komponist, og hvor
foredrag i Københavns Marineforening. det stort opsatte episke teaterstykke ’The
Helt nøjagtigt d. 15. april 2004, så vi små 30 Mahabharata` blev en stor succes, og meget
fremmødte var spændte på, om det blev en opsigtsvækkende var det, at der deltog et
gentagelse, men det blev det bestemt ikke, stort antal skuespillere fra alle verdensdele.
så vidt vi husker. Da vi havde hjulpet Kim Traditionel Jazz, som mange af os ynder at
med at tømme bagagerummet i hans bil for lytte til, blev på sin vis en del af Kims levediverse musikinstrumenter, skulle det vise brød, og med hans brede anvendelse af alsig, at multikunstnereren havde et omfat- skens instrumenter, er det ingen sag for ham
tende repertoire i sit ærme til denne torsdag at træde til, når hans band, Kim Menzers
aften.
Jazz & Blues Band eller andre sammensætninger kalder på hans medvirken.
Kim Menzers talentrige udvikling tog fart,

28

Kim er oprindelig uddannet folkeskolelærer, men musikken gjorde, at han for år
tilbage traf pianisten og musikpædagogen
Astrid Gøssel, der bl.a. vakte hans interesse
for hendes bevægelsespædagogik, der er
årsag til, at han i dag beskæftiger sig med
undervisning præget af denne kvindes ideer.
Kim illustrerede for os forskellige øvelser, der påviseligt skønnes være til
glæde og gavn for legemet, hvilket hidkaldte en vis motion af lattermusklerne.
Et andet navn, Bernhard Christensen, der
var musiklærer for de unge jazzentusiaster,
har også en stor del af æren, at Kim blev den
musiker, vi til enhver tid elsker at lytte til.
Et besøg i Indien bragte Kim i forbindelse
med Ravi Shankar, der med sit specielle sitarspil havde ting at lære fra sig, men senere
fik Kim andre gøremål i dette store lands
fattige del. Han har indtil nu fire gange som
medlem af `Klovne uden grænser` med stor

opmærksomhed bidraget med underholdning i Bangkoks fattige kvarterer.
Som afslutning på aftenens lange foredrag
gav Kim nogle eksempler på sine musikalske færdigheder, der kulminerede, da han på
flotteste vis betjente det australske blæserinstrument didgeridoo’en, der siges måske at
være verdens ældste blæserinstrument.
Stort scoop, at det nok en gang var lykkedes
Johnny Bannow at chartre Kim Menzer til
nok en herlig aften i Københavns Marineforening.

Af Leif Larsen
Foto: Hans
Frederiksen

KRANSELÆGNING VED TORDENSKIOLD
Næstformand
for
Danske TordenskioldVenner kommandørkaptajn Gunnar Lang
lægger en krans ved
Tordenskiolds sakrofat
i Holmens Kirke under
påsyn af formand for
Danske TordenskioldVenner Kontreadmiral
Lars Kragelund.
Den 8. juni for 300 år siden tævede Tordenskiold den svenske flåde og vandt sit
livs største sejr, dybt inde i bunden af den
svenske fjord Dynekilen. Det blev naturligvis markeret ved Tordenskiolds sarkofag i
Holmens Kirke.

Søværnet og Selskabet Danske Tordenskiold Venner lagde kranse og der blev holdt en
god og passende højtidelighed...
Af: Kommandørkaptan Gunnar Lang
Foto: Seniorsergent Søren Konradsen
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Kom til kulturnat i Stuen
Der er næppe noget så godt, trygt og sikkert som traditioner.

Idéen er, at man med et såkaldt kulturpas
(90 kr., gratis pas til børn under 12 år)
kan komme ind en række steder, hvor der
normalt er begrænset eller ingen adgang.
Og det er hovedsagelig steder og seværdigheder, som beskæftiger sig med kultur,
administration, uddannelse.

Og nu er vores marinestues åbning på
Kulturnatten blevet en gedigen tradition.
Og medlemmerne kan lægge vejen forbi
sammen med familie, venner, børn og børnebørn, hvis man alligevel vil en tur rundt
”i landskabet”.

Det er blevet en kæmpe succes. Byen ”koger” og myldrer. Der er ekstra busser og
folk er glade og opstemte. Visse mennesker ville sige, at byen og dens mennesker
forvandles til det lysere og lettere.

Der vil være kaffe på kanden, en småkage
og baren er åben. Måske sker der også noget mere. Københavns Marineforenings
Orkester giver nok nogle numre.
Kulturnatten falder altid den fredag, der
indleder skolernes efterårsferie, og i år er
det den 14. oktober.

Også på Holmen var der liv, Operaen,
kunstskolerne (arkitekt, rytmisk musik,
design, PEDER SKRAM, Mastekranen,
SÆLEN, SEHESTED, modelbyggerlauget i arresten og radiohytten har holdt
åbent mange år, Spejdermuseet (Arsenalvej) er kommet til, og i 2008 kom marineforeningen med. Søværnets institutioner
har været med i mindre omfang, i år er der
en chance for at officersskolen præsenterer kadetsejlfartøjerne SVANEN og THYRA, og Marinehjemmeværnet regner med
at have åbent skib på MHV HVIDSTEN.
MPerne skyder salut fra Sixtus hver hele
time. Søværnets Dykkercenter og Hjemmeværnskompagni Rosenborg, der er flyttet til Spanteloftsbygningen, overvejer at
holde åbent. I skrivende stund vides det
ikke, om tamburkorpset er med.

Kulturnatten er i sig selv en ældre tradition. Det begyndte i 1993 og er spredt til
mange byer.

Man kan orientere sig mere hen ad vejen
på www.kulturnat-holmen.dk, som er vores lokale hjemmeside, og på www.kulturnatten.dk. Marineforeningen har et par år
været med i det trykte katalog og på www.
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kulturnatten.dk - med støtte fra afdelingen
og distriktet, men det er opgivet af økonomiske grunde.

nødvendigvis til vores egen afdeling, men
måske til nogle andre….
Som nævnt begyndte afdelingens engagement i Kulturnatten i 2008. Således er
noteret i referatet fra afdelingens bestyrelsesmøde den 8. september. ”Forslag om at
holde stuen åben på kulturnatten debatteret og vedtaget.”

Københavns Marineforenings formand,
Leif Larsen, Karl-Erik Knaack og Erik
Staffeldt fra bestyrelsen har dog ikke opgivet at holde liv i traditionen.
Åbning af stuen er en god anledning til at
synliggøre marineforeningen som helhed
- og måske skaffe nogle medlemmer, ikke

Af Erik Staffeldt
Grafik: Hans Frederiksen

TAMBURKORPSETS SÆSONSTARTS KONCERT

Den 12. april gav Tamburkorpset en koncert som optakt til en ny sæson og præsentation af musikerne samt den nye dirigent
overværet af en fyldt koncertsal, so også
er Tamburkorpsets øvesal..
Navnene på de medvirkende ved koncerten var:
Dirigent Dennis Andersen, Eb Cornet
Mikkel Christian Amsinck, Bb Cornet
Abimelek Gonzalez, Bb Cornet Jacob Sørensen, Bb Cornet Mads Skov Nielsen, Bb
Cornet Casper Sejersbøl Kvist Gravesen,

Flygelhorn Stig Jes Nielsen, Eb Horn Stine Slotved, Eb Horn Maja Larsen, Bariton
Janni Julia Overgaard Pedersen, Bariton
Morten Møller Munk, Euphonium Kim A.
Jensen, Eb Tuba Elias Beltoft Eliasen, Bb
Tuba Simon Jakobsen, Slagtøj: Alxander
Skjold Ezaki,
Simon Klejnstrup, Philip Ingemann, Frederik Boye og Louis Susic.
Af Dirigent Dennis Andersen
Foto: Leif Ernst
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DENGANG
OG I DAG
		 PÅ LANGELANDSFORTET
ONSDAG d. 27. april deltog jeg sammen med min hustru og 37 andre forventningsfulde seniorer fra Metal København
i en tur til det sydlige Langeland, hvor vi
skulle aflægge besøg på koldkrigsmuseet,
hvilket gav mig anledning til at skrive en
beretning om min tjenestetid på Langelandsfortet, den gang jeg var ung mariner
med stribet krave.
1963: Som lærling på maskinhold 3/61,
hvor vi var 13 konstabler, sluttede grunduddannelsen ude på værkstedsskolen i
Thorshavns-gade i maj måned 63, hvorpå
udstikningen til nyttetjenesten de næste år
inden svendeprøven fandt sted, en udstikning, vi med spænding imødeså, og heldigvis fandt den sted på demokratisk vis,
hvilket førte til, at 7 mand skulle indkvarteres midlertidigt på minelæggeren LINDORMEN med henblik på tjeneste senere
på den nybyggede minelægger FALSTER,
mens vi andre 6 fra Vestdanmark blev tilkommanderet LANGELANDSFORTET.
150 mm kanon.
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Min forestilling om, hvordan et af Kystflaadens forter så ud, var yderst begrænset,
så da jeg med min gode kammerat Steen
B. Schmidt på bagsædet af min BSA Golden Flash begyndte turen til Sydlangeland
d. 25. juni 1963, forestillede jeg mig, at
det nok var nemt at finde, men da vi timer senere stod ved vejs ende i Bagenkop,
måtte vi spørge en lokal borger om vej.
Et par km. tilbage ad landevejen ved Søndenbro blev vi klar over, at vi nu stod ved
indkørslen til fortets administrations- og
kaserne-bygninger. En smuk stor gård,
Holmegården, med omkringliggen-de 130
hektarer jord, skulle blive vort tjenestested de næste to år. Med min barndomsø
Ærø tæt på, var det jo glædeligt for mig,
at skulle forrette tjeneste på Langeland, så
der ikke var så langt hjem på orlov. Men
min far udtrykte skuffende: ”Jeg troede,
du havde meldt dig til Marinen for at komme ud at sejle.”
Vi seks håbefulde maskinkonstabler blev

Luftfoto af Langelandsfortets kanonstillinger mm.
Kilde: Langelandsfortets arkiv.

indkvarteret på samme lukaf i en af de nyopførte kasernebygninger, og snart havde
vi vænnet os til livet på landjorden. Det
var også nødvendigt at til-vænne sig Søværnets mad i den periode for os altid
sultne unge mennesker, men heldigvis
var der et godt orlogshjem i forbindelse
med fortet, som blev styret af Esther og
hendes hjælpere. På det tidspunkt bestod
besætningen på fortet af ca. 150 mand af
blandet sammensætning. Vi maskinfolk

indgik i det daglige arbejde i maskinbunker syd beliggende i en stor betonbunker
under jorden ude ved batteri syd. I denne
bunker blev vi i vort daglige arbejde tilset af en seniorsergent, der dog ofte havde
andre opgaver, så en maskinarbejder, Vilfred, blev faktisk den person, vi blev mest
knyttet til, og han lærte os meget, da vi jo
stadig var under uddannelse i forbindelse
med nyttetjenesten.
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Sommeren 1963 var meget varm og solrig, så livet blev faktisk meget behageligt
her i disse landlige omgivelser, så fritidsinteresser som fodbold og andre udendørs
aktiviteter blev dyrket på livet løs. Tonen
mellem maskinofficererne og os konstabler + de få værne-pligtige maskingaster
var meget afslappet. Mit indtryk var, at
de ældre maskinofficerer var tilknyttet
landtjenesten på fortet, fordi yngre kræfter blev tilkommanderet skibene. Sagt på
en pæn måde var de ikke uddannede til at
sejle i Søværnets moderne, nye enheder.
I den trivielle dagligdag indgik også, at vi
skulle lære at gå maskinvagt, og det lærte
vi så på fortets fyrplads, hvor vi skulle
overvåge, at oliefyret kørte korrekt. Fortet
havde også sit eget vandværk. Så vi blev
grundigt sat ind i, hvor vigtigt det var at
føre observationsskemaer. Rundt på fortets store areal var der nedgra-vet store gasolietanke, og sommerdage var det et privilegeret job med pejlebogen ved hånden
på cykel at køre rundt i det smukke
landskab og foretage pejlinger af disse
tanke.

ling.
1964. Men i den varme sommer i 1964
var det termin til at holde skydeøvelse.
Da var der stor aktivitet blandt alle artilleristerne og hjælpepersonel. Sikkerheden
var enorm stor, da der skulle skydes ud
over beboet område, og på markerne var
der græssende køer, der skulle flyttes. Ude
i Langelandsbæltet trak en af Søværnets
kuttere af sted med et slæbemål, der ikke
måtte rammes, for det kostede penge at
reparere. Imponerende lød det, når et 150
mm skud forlod det store løb, men når vi
havde hørt på disse skud gennem et par
dage, vænnede vi os til det. Efterfølgende
modtog Søværnet adskillige klager over
skader på revnede huse og køer, der kælvede for tidligt, men det hørte sig til.
I august 1964 havde fortet brugt så megen
ammunition, at lagrene skulle fyldes op,
så Søværnets transportskib SLEIPNER
lagde til kaj i Spodsbjerg havn med et nyt
arsenal. Det tog et par dage at losse, så
jeg blev som brandvagt sat om bord, hvilket var en lidt ensom og kedelig tjans, så
maskinmekanikeren om bord inviterede
mig om læ, fordi de manglede en fjerde
mand til at spille Whist. Her lærte jeg på
den måde Svend Warming (medlem i vores afdeling) at kende. Vi arbejdede senere

Fortets 4 store 150 mm kanoner blev
ikke afskudt særlig tit, men betjeningsøvelser blev hyppigt afholdt. Der skulle
8 mand til at be-tjene en sådan kanonstil-

Dansk jager observerer misilcontainere på vej
til Cuba under Cubakrisen i 1962 i Storebælt
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150 mm kanon.afgiver skud.

sammen gennem 10 år på Orlogsværftet.
En meget stor NATO-øvelse nåede jeg
også at opleve dernede. Jeg var med i et
team, der passede en af de store 150 mm
projektører ude ved kysten mod bæltet.
Disse projektører var særdeles langtrækkende med belysning, der kunne ramme
et mål langt ude i bæltet. Her var vi sammen med en overfenrik stationeret 4 mand
i nattens mulm, og det var meget koldt,
men overfenriken havde medbragt termokander med varm the, der viste sig også at
være tilsat rom. Så det var en fornøjelse at
have vagt sammen med
overfenrik Sørensen.
1965. Den daglige rutine blev årligt brudt
af store nationale øvelser, hvorunder en
af disse vi også fik oplevet, hvordan de til
Søværnet tilknyttede landgangsbåde kunne anvendes. En sådan øvelse fandt sted i
det tidlige forår 1965, hvor mine kolleger
og jeg blev udstukket som hjælpere ved en
stor landgangsoperation på kysten syd for
Spodsbjerg. Med stor forsigtighed nærmede landgangsbådene sig kysten, hvor
de skulle landsætte et stort antal militære
køretøjer, der snart blev vandsat, men der
var åbenbart dybere, en kørertøjernes motorer kunne klare, så mange af køretøjerne
’druknede’ og måtte trækkes i land af vores gamle kranvogn, og jeg ved, at pro-

cedurerne senere hen blev ændret, og interessen for at anvende landgangsbådene
blev skrottet og disse fartøjer blev anvendt
til andre formål.
Næsten to års tjeneste på MAS LAL,
(Marinestation Langeland), til hvilken
betegnelse Langelandsfortet blev omdøbt,
kunne jeg og mine 5 kolleger i maj måned
1965 se en ende på. Det stille og hyggelige landmarineliv, vi havde vænnet os til
blev da afbrudt af en ny udstikning, at vi
skulle alle seks påmønstre opmålingsskibet HVIDBJØRNEN, så d. 12. maj vendte
vi MAS LAL ryggen, og dagen efter stod
der HVIDBJØRNEN på vort huebånd.
2016. Gensynet med Langelandsfortet
denne aprildag i 2016 fremkaldte mange
minder på min nethinde, og vores guide
senior-sergent (P) Steen Brink Nielsen
der også havde forrettet tjeneste på fortet i
starten af 60,erne, formåede på bedste vis
at føre os på en behagelig og spændende
rundvisning i det koldkrigsmuseum, der i
1995 blev besluttet etableret til erindring
om en periode, der især under cubakrisen
i 1962 tiltrak sig verdens opmærksomhed.
Af Leif Larsen
Foto: Langelandsfort fotoarkiv

35

Københavns Marineforenings Skyttelavets nye fregatkaptajn blev Ole Reese, som her ses med sine
trofæer.
Foto: Solveig Kühnell Unø.
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