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Som maskinchef kan man blive udsat for faldende ydelse i maskineriet. Jeg har det sidste
års tid glædet mig over et højt medlemstal i
vores afdeling, MEN som det kan aflæses i
dette nummer af UDKIGGEN, er medlemsskaren nu igen nede i ’det normale’. Succesen med tilgang af de mange værnepligtige
på prøve afkastede ikke det ønskede resultat,
så nu kører mit maskineri igen for normal
kraft. Første halvårs drift har været på det
jævne, men dog med et præsentabelt resultat
til stor glæde for stambesætningen, der sjældent svigter, når der er kaldt på post.
NÅR DETTE ER SKREVET KOMMER JEG NU MED ET LILLE
OPRÅB.
Nu har jeg igen været henne på Marinekasernen for at hente post, og minsandten
om der ikke atter ligger 7 UDKIGGEN’s majnumre retur med
UBEKENDT PÅ ADRESSEN.
Hvorfor dette postyr hver tredje måned. Spild af porto m.v. og ærgerligt for det
medlem, der ikke modtager vort blad, og dermed ikke bliver oplyst om, hvilke
aktiviteter der finder sted i vores meget aktive afdeling. Nu er sommerpausen
naturligvis prioriteret på andre fronter, men inden sæsonstart d. 31. august 2017
opfordrer jeg alle læsere af UDKIGGEN til at checke den adresse, der sikrer at
posten bliver leveret som ønsket. Naturligvis kan alle læse UDKIGGEN på vores
hjemmeside, men jeg ved, at mange af vore medlemmer gerne vil have det trykte
eksemplar i hånden. Personligt har jeg alle eksemplarer, fra jeg blev medlem i
marts måned 2000, og det er mig en fryd, at jeg kan gå tilbage gennem denne årrække og finde svar på eventuelle spørgsmål.
Med disse ord ønske jeg alle UDKIGGEN’s læsere en god sommer.
Leif Larsen
Maskinchef
Forsiden: Det berømte maleri
af Christian August Lorentzen
fra 1809 af begivenhederne i
1219.
Kilde: https://da.wikipedia.org/
wiki/Dannebrog
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FØDSELSDAGE 1. august - 15. november
HJERTELIG TILLYKKE

Dato

45415

Bent Schwaner

85 år

04 august

84174

Dag Michael Jarlsberg Munkstrøm

25 år

02 september

76427
69244
70449
75889
79504
81162
82478
75890
80513
83544
83347

26382
72890
72993
69467
73265
72915
79014
82478

Ole Rothmann
Jens Bak
Agnar Kristian Christensen
Vilhelm Egebæk Sørensen
Per Malmqvist
Niels Bjørn Hansen
Ulf Aagaard Pedersen
Claus Østergaard Laursen
Niels Dahlgaard Hove
Ib Osvald Olesen
Søren Naundrup Jensen

80 år
70 år
90 år
85 år
75 år
75 år
70 år
55 år
50 år
85 år
55 år

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

83331

Jørgen Erik Hansen

84345
84346
84347

Jan Samuel
Jan Hansen
Søren Naundrup Jensen

NYE MEDLEMMER

04 august
15 august
02 oktober
12 november
10 september
19 september
12 november
01 september
07 september
06 september
29 september

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.

§ 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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59424
58405
73510
67123
77140
81399
67895
81399
82569
83070
83457
83583
83622
69862

Anton Bak Sørensen

Peter Jern Hansen
Jørgen Rørly
Erik Rasmussen
Preben Nielsen
John Albæk Pedersen
Villy Løf Andersen
John Albæk Pedersen
Sebastian Kolhorn
Elias Beltoft Eliasen
Kasper Blom Jensen
Stine Pristed
Thomas Bosen Larsen
Poul Dick Brorson Nielsen

UDMELDTE
a.v.d.
80823
a.v.d.
a.v.d.
a.v.d.

83455
80142
83452
83458
83543
83576
83579
83584
83619
83643
83703
80662

Niels-Erik Bach Lynge

Kristoffer Frederik Ryberg
Carsten Donstrup
Christian Munkebo Jensen
Martin Frausing Sørensen
Jonas Pilgaard
Jeppe Karl Ljungar Bahrenscheer
Nicolai Marger Nielsen
Julius Therp
Thomas Heyward Eyde Møller
Mads Austmann Østberg-Wagner
Mads E. Mikkelsen
Arne Johansen

DE MANGE UDMELDINGER KAN VIRKE SOM EN VOLDSOM TILBAGEGANG
I VORES MEDLEMSSKARE, MEN STØRSTEPARTEN AF NAVNENE ER HJEMSENDTE VÆRNEPLIGTIGE FRA BL. A, DANNEBROG, DER HAR VÆRET PÅ
GRATIS PRØVEMEDLEMSKAB I ET ÅR.

AKTIVITETSKALENDER

1. JULI - 15. NOVEMBER

DATO

BEGIVENHED

27 august

Jubilarstævne på Nyholm

29 juli

KL.

Grillarrangement. Hvis alt går efter planen, vil det
1300
også i år blive afholdt i gården ved Søværnets Officersskole.

08001600

31 august

Sæsonstart

28 september

Kammeratskabsaften

1800

Kammeratskabsaften

1800

14 september

12 oktober

26 oktober

09 november

Foredrag v/ Tom Olsen. Tom er medlem hos os og vil
berette om Nyboder. Der vil være god anledning til at
stille spørgsmål, da nogle af os selv har været bosiddende i de gule længer og har mange oplevelser derfra.
Foredrag v/ Flemming Hauervig. Flemming har været
maskinoverkonstabel i Søværnet, før han skiftede marineuniformen ud med politiets. Hans tjenesteområde
som politimand var i en periode i området omkring
Istedgade. Han har skrevet fem bøger om sit job.
Foredrag v/ Hans Knudsen. Hans er leder af jazzbandet ”HANS KNUDSENS JUMP JAZZBAND”. Hans
vil berette om sit liv som jazzmusiker m.v.
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1800
1800

1800

1800

AKTIVITETSOVERSIGT
2. KVARTAL 2017

Af Leif Larsen - Foto: Hans Frederiksen
06 APRIL: De 40 fremmødte fik oven
på aftenens foredrag et godt kendskab
til, hvad OPLOG betyder, idet chefen for
OPLOG på Flådestation kommandør Per
Hesselberg på glimrende vis bugserede
os gennem dette spændende emne. Erik
Staffeldt har igen haft gang i sin spidsede
blyant, og resultatet kan læses andetsteds
i UDKIGGEN.

20 APRIL: 27 Medlemmer m/k havde en
hyggelig kammeratskabsaften, hvor lystige historier bevægede sig frem og tilbage
mellem deltagerne.
05 MAJ: Den årlige kranselægning blev
gennemført kl. 12. Søværnets krans blev
lagt af Garnisionskommandanten kommandør Søren Thinggaard Larsen og
Københavns Marineforenings krans blev
Deltagerne ved
kranselægningen
klar.

Kranselægning ved kommandør Søren Tinggaard
Larsen og formand Leif
Larsen. Flagbærer Joan
Arneberg. MSPC MP Søren Juul Jensen og SG
BEVSPEC Danni Kragholm
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lagt af formanden. 2 MP’er + chefsergent
Morten Thor Christensen fra Søværnets
Officersskole + 10 medlemmer af Københavns Marinefore-ning overværede denne
ceremonielle handling.

BEMÆRKNINGER FRA
SENDEMANDSMØDET:
De jvfr. dagsordenens 4 forslag,
som vi ved bestyrelsesmødet d. 8.
maj havde taget stilling til, blev
alle taget til efterretning, som vi
havde besluttet.

01 MAJ: Forårets sidste foredrag var der
set frem til med stor interesse. Georg Larsen, også kaldet Gokke også benævnt den
syngende brandmand havde trods sine 93
år ingen problemer med at klare de 16 trin
op til vores marinestue, og hen ad aftenen
havde Gokke heller ingen problemer med
sin sangstemme og sine talegaver, men
herom har Erik Staffeldt skrevet andetsteds i UDKIGGEN. 45 tilhørere fik taget
lattermusklerne under grundig behandling.
12-13-14 MAJ: Årets sendemandsmødet
var lagt i hænderne på Ålborg Marinefore-ning, og vi var 4 velforberedte sendemænd, der fulde af forventning satte sig til
rette i lyntoget og 4½ timer senere landede
i Nordjyllands hovedstad. Karl-Erik havde
valgt at køre i egen bil medbringende fru
Jane. Efter indkvartering på Hotel Hvide
Hus, var det tid at finde Jens Bangs Stenhus, simpelt hen et must, og der var gang
i løjerne inden vi sidst på eftermiddagen
begav os ud til Ålborg Marineforenings
hus, der ligger smukt flankeret af Det
Maritime Museum. Godt 225 marinere
og ledsagere troppede op til en kammeratskabsaften i denne afdelings prægtige
lokaler. Mange kendte ansigter fra et halvt
hundrede afdelinger udvekslede hilsener,
og den herlige aften blev beriget med en
velsmagende Boeuf Stroganoff.		
Lørdagens march fra Store Torv til Hotel
Hvide Hus var et pragtfuldt skue, og kraftig blæst satte de 13 flagbærere på prøve,
men med Søværnets Tamburkorps i spidsen lykkedes det med mig som marchleder
at få de omkring 150 marchdeltagere ge-

Torben fra Frederikshavn formåede at trække mødet lidt i langdrag, men var efter min mening
rimelig seriøs.
God ro og orden (kammeratlig atmosfære) herskede under mødet.
Vi afventer et fyldigt referat hen
over sommeren.
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leitet frem til destinationen.
51 afdelinger var repræsenteret og med
tidligere landsnæstformand Kurt Flatau
som ordstyrer lykkedes det også i år at
komme godt gennem dagsordenens mange punkter uden de store sværdslag, selv
om behandlingen af et par forslag trak lidt
ud, men på kammeratlig vis endte mødet
fredeligt ved 15-tiden, hvorefter der var et
par timer til klargøring for aftenens program.
Ålborg Marineforening kunne i år fejre sit
100 års jubilæum, hvilket man havde valgt
at festligholde sammen med sendemandsmødets gallamiddag, hvilket afstedkom,
at det var et pænt stort selskab. Formand
Charley bød velkommen, landsformanden og viceborgmesteren holdt pæne taler.
Redaktør UD holdt i muntre vendinger
talen for damerne, hvilket gav god motion for latterorganerne. Underholdning

manglede der ikke. På et tidspunkt gik
formand Charley på scenen og igangsatte
et nummer med speciel celtisk musik, og
ind på dansegulvet arriverede 3 personer
i munkekutter, der afslørede et vel gennemprøvet nummer for selskabet. Hvor
opfindsomt. Dans på dækket afsluttede et
stort men usædvanligt vel gennemført arrangement.
STOR TAK TIL ÅLBORG MARINEFORENING MED FORMAND CHARLEY I SPIDSEN.

gens Larsens velsmagende irske stuvning
skyllet ned med Guinness og Kilkenny øl
til livs, blev der uddelt sanghefter, og så
begyndte den underholdning, vi alle havde set frem til. De næste to timer genlød
Nyholm ud af vore åbne vinduer af musik
og sang, som ikke tidligere er hørt herude,
og det var faktisk ikke så dårligt. Jeg vil
sætte denne aften til et tital med pil opad,
for en af de bedste aftener i denne sæson,
og hen over de næste 3 måneder vil jeg
med jævne mellemrum gentænke denne
aftens utroligt fornøjelige forløb, og det er
jeg sikker på, at vi alle, der deltog i, vil
være enige om.

30 MAJ: Årets fregatskydning bragte
35 deltagere til Holmen denne skønne
majmorgen. Heriblandt 6 nakskovskytter
samt 4 skytter fra Amager afdeling og ikke
mindst landsskytteformand Pierre Jensen,
der havde valgt at tørne tidligt ud denne
lørdag morgen. Kl. 9 troppede sidste års
fregatkaptajn op og mønstrede den opstillede skare, der efterfølgende under ledelse
af formand Leif og med 6 gæve musikere
fra Københavns Marineforenings Musikkorps i spidsen marcherede til skydebanen
på Søværnets Officersskole. Skydningens
resultater findes andetsteds i bladet, men
ny fregatkaptajn blev Flemming Hansen,
der var meget glad for sin nye titel. Den
af Stig Alling anrettede buffet vakte traditionen tro stor begejstring, og hyggelige
timer fulgte resten af denne lørdag.
01 JUNI: Der var sat alle sejl til for at
afvikle en lidt anderledes sæsonafslutning.
For et stykke tid siden havde Johnny Bannow i forbindelse med Køge Marineforenings 75 års jubilæum oplevet kvartetten
KULING FRA ØST bestående af 2 guitarspillere og to harmonikaspillere. Eminent
som Johnny er til at skaffe foredragsholdere lykkedes det ham også at hyre disse fire
gutter til at underholde os 70 fremmødte
på denne torsdag aften med irske sange
og sømandssange. Efter at have sat Mo-
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15 JUNI: Valdemarsdag blev igen i år
fejret på smukkeste vis i Holmens Kirke.
Mange var mødt frem i god tid for at sikre
sig en god plads i den på denne dag velbesøgte kirke. Kl. 1845 tog Kvindelige
Marineres Musikkorps opstilling på pladsen udenfor og frembragte velklingende
musik i en halv times tid. Kl. 1930 blev
flag og faner ført ind, et pragtfuldt skue i
den efterhånden godt fyldte kirke. Jeg talte
denne aften 35 flag og faner. Et farverigt
skue denne aften var også de mange smukt
klæde besøgende fra Dansk-Vestindisk
Selskab. Dagens prædiken blev holdt af
sogne- og orlogspræst Peter Thyssen. Københavns Politis Sangkor dirigeret af Lars
Jørgensen sang smukt to danske sange, og
chefen for Hendes Majestæt Dronningens
Adjudantskab oberst/kammerherre Lars
Harkjær holdt årets flotte tale for Dannebrog. Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth
forestod igen uddelingen af flag og faner
(14 stk.) Flag/faneoptoget mod Livgardens kaserne i Gothersgade blev anfør af
Hjemmeværnets Tambourkorps, København. På eksercerpladsen var der linet op
til underholdning af forskellig art. Sang,
taler og musik samt tildelingen af årets
Valdemar til Det Danske Spejderkorps.

te/frivillige opgave at arrangere årets
distriktstur, skuffende måtte aflyses.
Mange sejl, åbenbart ikke nok, var sat
til, og flere aftaler var indgået med forbindelser på skønne Samsø, men med
kun 8 tilmeldte valgte jeg denne morgen
at aflyse for at overholde de i kontrakten fra Samsø aftalte retningslinjer.

Da der blev blæst retræte var alle enige
om, var alle enige om, at Valdemarsdag
var blevet fejret på bedste vis. Fra Københavns Marineforening deltog 8 personer +
naturligvis flag.
24 JUNI: På denne dag måtte jeg med
stor beklagelse og skuffelse bekendtgøre, at den ved distriktsmødet pålag-

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
SENEST MANDAGEN FØR MØDET KLOKKEN 1200

FRØMANDSKORPSET FYLDTE 60ÅR

Den 16. juni 2017 fejrede Frømandskorpset sin 60 års fødselsdag i Kongsøre og Tivoli Hotel i København. Fødselsdatoen er
den 17. juni 1957.

sammen med de nuværende og tidligere
frøer ’familiesammenholdet’.
Ca. 440 frøer og gæster fra nær og fjern
var med til at fejre fødselaren om dagen
såvel som om aftenen/natten.

Korpset blev fejret ved en flot demonstration af korpsets virke med helikoptere,
transportfly, skibe og en masse både, frøer
og hund i Kongsøre på dagen.

På ’nettet, under FRØMANDSKORPSET
60 ÅR har mange lagt begivenheden ind
til fri afbenyttelse.

Chefen - PUSLING 214 - Jens Bach bød
velkommen og PINGO 210, også kendt
som HKH Kronprins Frederik, markerede

Af RAL 52 - Hans Frederiksen
Foto: FKP Tyberg
Efter vandspring - angreb mod land.

Vandspring med båd, hund og frøer.

9

EN RIGTIG MARSTALBITTER
I Københavns Marineforening er der
blandt visse med-lemmer tradition for at
nyde en såkaldt rigabalzam (marstaller).
En lettisk apoteker A.Kunze opfandt omkring 1750 en urtelikør, der skulle vise sig
at blive populær blandt søens folk, hvilket

også bl.a. kom besætningerne til gode under kanonbådskrigen 1807-14, hvor rigabalzam beviseligt var en del af indholdet
i medicinkisten, da disse dråber havde en
helbredende virkning for desinficering af
sår og skrammer forårsaget af blankvåben.

Det fortælles, at Kgh. Grønlandske Handels skibe uofficielt medbragte denne
balzam som medicin nr. 40 på turene til
det kolde nord. Den kunne nemlig anvendes til indgnidning på ømme steder mod
hold eller hekseskud og som behandling
mod utøj i håret, hvor de stærke dråber var særdeles effektive. Men det var
også kendt, at dråberne kunne anvendes
til indvortes brug som en god opstrammer og ikke mindst mod mavepine og
tømmer-mænd. Man kommer 6-10 dråber rigabalzam i et snapse-glas og fylder
glasset op med snaps. Og så siger man
som i Marstal SKÅL DA. Naturligvis er
opskriften på rigabalzam ikke helt kendt,

men det siges, at den kan indeholde op
til 99 forskellige ingredienser hvoraf kan
nævnes angelikadråber, safrandråber,
myrrhaddråber,kalmusolie, lavendelolie,
pepermynteolie, salvieolie,rosmarinolie +
vinsprit + en anelse destilleret vand, der
giver flasken indhold en % på 45 samt en
flot, nærmest sort farve. Vi har et par medlemmer i vores afdeling med tilknytning
til Marstal, der altid sikrer, at vi har disse
herlige dråber i stuen tilbragt fra brugsen i
skipperbyen Marstal på Ærø.
Skål da !
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Af Leif Larsen
Foto: Riga Balsam & TV2

VALDEMARSDAG
kammerherre Lars Harkjær holdt
årets flotte tale for Dannebrog. Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth forestod igen i år for uddelingen af flag
og faner (14 stk.). Flag/faneoptoget
mod Livgardens Kaserne i Gothersgade blev anført af Hjemmeværnets
Tambourkorps, København. På eksercerpladsen var der linet op til underholdning af forskellig art. Sang,
taler, musik samt uddeling af årets
Valdemar 2017 til Det Danske Spejderkorps. Da retrætren blev blæst var
alle enige om, at Valdemarsdag endnu engang var blevet fejret på bedste
vis. Fra Københavns Marineforening
deltog 8 personer + flag naturligvis.

Valdemarsdag blev igen i år fejret
på smukkeste vis i Holmens Kirke.
Mange var mødt frem i god tid for at
sikre sig en god plads i den på denne
dag altid velbesøgte kirke. Kl. 1845
tog Kvindelige Marineres Musikkorps opstilling på pladsen udenfor
med velklingende underholdning i
en halv times tid. Kl. 1930 blev flag
og faner ført ind. Et pragtfuldt skue
for den efterhånden godt fyldte kirke.
Jeg talte denne aften 35 flag og faner.
Dagens prædiken blev holdt af Sogneog orlogspræst Peter Thyssen, Københavns Politis Sangkor dirigeret af
Lars Jørgensen sang smukt to danske
sange, og chefen for Hendes Majestæt
Dronningens Adjudantstab, oberst,

Af Leif Larsen
Den 15. juni er det valdemarsdag
(indført 1912 ved Cirk.Nr.391 24/12
1912) for at mindes den dag i 1219,
hvor Dannebrog ifølge myten faldt
ned fra himlen i Estland, hvor den
danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. Dagen bliver fejret af Danmarks-samfundet, som sælger små
dannebrogsflag til at finansiere flaggaver, faner som uddeles til forskellige foreninger. Indtil 1948 var dagen
skolefridag.
Af Per Vilstrup Olesen

11

Storadmiral Karl Dönitz
- én af 2. Verdenskrigs
gådefulde skikkelser
Hundredtusinder af soldater, krigsfanger og civile, heraf mange sårede, blev i de sidste måneder og
dage af 2. Verdenskrig evakueret
fra Nazitysklands østlige område,
hvor russerne trængte frem mod
vest.

Hér i senvinteren udsendte Gyldendal så
Barry Turners udmærkede og læseværdige bog om Karl Dönitz og det tredje riges
sidste dage i dansk oversættelse og med
forord af Bo Lidegaard.
Selvom Dönitz nød en vis respekt hos
de allierede, fik de meget bøvl med ham,
ikke mindst fordi han trak afslutningen
af krigshandlingerne ud, selvom slaget
forlængst var tabt. Det gjorde han for at
redde flere over i den vestlige del af Tyskland, hvilket blot blev en yderligere byrde
for de vestallierede. Men der var jo ikke
så mange, der havde mere lyst til at blive
krigsfanger hos russerne.

Det skete med skibe (jernbanenettet var
brudt sammen, vejene fyldt med flygtninge), alt, hvad man kunne skaffe, store
passagerskibe og mindre fartøjer, marineskibe, pramme. Der var panik. Hitler havde begået selvmord og forinden udnævnte
han storadmiral Karl Dönitz til sin efterfølger som rigspræsident. Det fik virkning
fra den 30. april.

Bogen om Dönitz bruger en del sider på
at forklare selve krigens gang i se sidste
måneder. Kapitulationsforhandlingernes
detaljerede forløb er også beskrevet. Den
tilbageværende tyske ledelse var indbyrdes uenig, de vestallierede forhandlede
med tyskerne uden russerne, der først kom
til senere, og det blev Stalin, russernes leder, forståeligt sur over. Eisenhower den
amerikanske øverstkommanderende var
rigtig træt af den britiske helt Montgomery, der nok var blevet berømt efter slagene
i Nordafrika, men som elskede at føre sig
frem.

Hitler var en mistænksom person. Der
var ikke så mange, han stolede på, men
han regnede med Dönitz, som dog var en
moderat, ikke særlig nazistisk betonet, og
dygtig søofficer. Han havde stået i spidsen
for Tysklands ubådsvåben i flere år - med
succes, set fra en tysk synsvinkel, og det
skabte respekt selv hos de allierede.
Ulvekoblerne, en samling af ubåde, der jagede sammen i Atlanterhavet og fik mange
menneskeliv på samvittigheden, også søfolk, der sejlede gods og andre forsyninger til Murmansk og England fra USA.
Og udviklingen af en helt ny og meget
effektiv ubåd i slutningen af krigen, som
selv Churchill var noget betænkelig ved,
selvom det tyske krigslykke var vendt.

Den endelige kapitulation skete den 7. maj
efter fire dages forhandlinger med en del
våbenhviletilbud til tyskerne.
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Evakueringen af mennesker fra øst mod
vest over Østersøen kaldes Operation
Hannibal. Den begyndte i januar 1945.
Russerne sænkede ’Wilhelm Gustloff’
med 6-10.000 ombord. Og så sent som 3.
maj fik Royal Air Force ram på to skibe,
’Cap Arcona’ og ’Thielbek* med tilsammen 7.750 ombord, heraf en del kz-fanger
fra Neuengamme. RAF sagde, at man ikke
var orienteret om kz-fangerne. Og hvis kapitulationen havde været effektiv før, var
RAFs raid næppe gennemført.
Barry Turner mener dog alligevel, at Dönitz bør anerkendes for at få krigen afsluttet hurtigt og for Operation Hannibal, som
fik bragt to mio flygtende tropper og civile
fra østområderne via Østersøen med vest også til Danmark, som ved kapitulationen
rummede 230.000 tyske soldater og lige
så mange flygtninge (og så er der nogen,
der piver over flygtninge i dag).
Dönitz overtog ikke alene ansvar og titel
som rigspræsident. Han fik de allieredes
foragt for naziregimet oven i hatten.
Han blev i sidste ende stillet for en domstol i Nürnberg og fik blot 10 års fængsel, dømt skyldig i angrebskrig (med sine
ubåde). Flere anklagepunkter blev frafaldet og han havde en skarp forsvarer. Det
”reddede” straffens længde, at han ikke
havde været med til at planlægge og beslutte Nazitysklands forbrydelser mod
menneskeheden, herunder udryddelsen af
jøder, zigøjnere/romaer, sindssyge og handicappede.
Efter sin løsladelsen fra Spandaufængslet
i Berlin levede Dönitz et ret stille liv i en
lille by ved Hamborg til juleaften 1980.
I bogen om Karl Dönitz fremstilles han
som et sammensat og lidt gådefuld figur,
der ikke kan affærdiges som en forbenet
nazistisk fiasko. En amerikansk psykiater,
William H. Dunn, beskrev ham som afbalanceret, beleven, behagelig, med mere

13

humor end de fleste andre. Han mente, han
blot gjorde sin pligt som tysker overfor
nationen og ike havde noget at gøre med
sit folks generelle skyld og skam (over at
være løbet med Hitler).
Han var helt bevidst om at en hurtig våbenhvile kunne medføre kaotiske tilstande
i Tyskland - endnu mere kaotiske end de
vilkår, som sønderbombede byer uden
gas, vand og elforsyning samt transportmidler gav beboere, flygtninge og hjemvendte krigsfanger og soldater. Der var en
interesse i at holde en del af dem udenfor
Tyskland, f.eks. i Danmark.
Med bogen om Karl Dönitz har vi at gøre
med en fascinerende beretning om krigens
allersidste dage.
Fra Bo Lidegaards forord kan citeres:
Det er en medrivende og tankevækkende
historie, Barry Turner fortæller, og det er
næppe et tilfælde, at den ikke er skrevet
af en tysker, men af en brite. Den handler
ikke kun om svære beslutninger under de
sidste krampetrækninger af en ufatteligt
brutal krig og om, hvordan Danmark endnu en gang slap næsten mirakuløst billigt
fra katastrofen. Den rammer os også der,
hvor det bliver allersværest med spørgsmålet, om den, der har reddet mange, kan
undskyldes for dem, hvis død han forvoldte.
Dönitz fik også mere personligt krigens
følger helt ind på livet. Af 40.900 ubådeofficerer og besætningsmedlemmer mistede 25.870 livet, heraf Dönitz’ to sønner.
—
Bogen er på 264 sider med mange illustrationer og koster 300 kr. Den var med
i top-10 på bestsellerlisten i slutningen af
marts.
Af Erik Staffeldt

Topnazister havde ingen
sikre fællestræk
Efter Anden Verdenskrigs afslutning fik de
allierede fanget og anklaget ialt 22 højtstående nazister. De skulle for en domstol
og anklagen gik især på forbrydelse mod
menneskeheden og overtrædelse af krigens love - med lidt forskellige nuancer.
Domstolen blev sat i Nürnberg - heraf
navnet på retssagen: Nürnbergprocessen.
Blandt de ledende nazister befandt sig
storadmiral Karl Dönitz, Rudolf Hess,
der begge på forskellige tidspunkter var
Hitlers stedfortræder, og ikke mindst rigsmarskal og chef for Luftwaffe Hermann
Göring.
Før retssagen kunne begynde - og til brug

for rettens vurdering - var der behov for
en psykiatrisk vurdering af de anklagede.
Ikke mindst, om de var i stand til overhovedet at kunne gennemføre en retssag.
Den skulle den amerikanske psykiater
Douglas M. Kelley foretage. Han kom
frem til, at det var i orden. Dog lykkedes
det chefen for Den tyske Arbejdsfront (nazisternes svar på en faglig organisation),
Robert Ley - trods stor bevogtning af fangerne - at begå selvmord. Ja, det gjorde
Göring også - men på at senere tidspunkt,
efter dødsdommen.
For sit eget vedkommende kastede Kelly
sig over en opgave, som ikke var han på-
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lagt, nemlig at finde en slags fællesnævner
for, hvilke personlighedstræk eller mentale tilstande, som kunne gælde for (højtstående) nazister. Det er et emne, som har
optaget mange. Hvad er det, der gjorde
disse mennsker til det de var og fik dem til
at udføre disse umenneskelige, barbariske
handlinger, bl.a. forfølgelse af og drab på
jøder, homoseksuelle, åndssvage, zigøjnere, m.fl.?
Svarene blæser lidt hid og did. En del af de
involverede kunne ikke forklare sig med
stort andet end: de gjorde for Føreren, for
Tyskland, som skulle være stort, stolt og
mægtigt efter ydmygelsen efter Første
Verdenskrig, eller de vidste ikke noget om
f.eks. kz-lejrene, og især hvilke forbrydelser, der blev begået i dem, massedrab og
medicinske forsøg og vanvittig hårdt arbejde uden tilstrækkelig føde, hvilket retssagen modbeviste.
Kelly fandt - sikkert lidt skuffende for
mange - ikke frem til er fællestræk. Han
kunne ikke forklare adfærden hos den
tids værste kriminelle med at de havde
en bestemt, fælles personlighedtype eller
mentale sygdomme. Nå ja, Göring led af
storhedsvanvid og begær efter gods, guld
og pragt, men det er der jo så mange, der
gør, kunne Kelly beskrive. Dertil var han
yderst beleven og charmerende.
Storadmiral Dönitz skabte det indtryk hos
Kelly, at han var en venlig, omend noget
distanceret skikkelse, der ofte viste sin
skarpe, humoristiske sans uden tegn på
depression. Han kom med godmodige vittigheder om ubekvemmelighederne ved
fængselslivet, både vedrørende maden og
det spartanske, sædeløse toilet i hans celle.
Alt i alt ”en af de mest velintegrerede personligheder i hele arrangementet”.
Kelly løste således ikke - heller ikke efter
at være vendt tilbage til USA, hvor han

gravede videre i sit materiale - den opgave, han havde sat sig for. Og det endte
i druk og frygt for ham fra omgivelserne.
En tragisk skæbne for en ellers tilsyneladende succesrig og ambitiøs mand - i lighed med Göring. De to faldt godt ’i hak’.
Kelly studerede topnazisterne blandt andet ved hjælp af de såkaldte rorschachtests, hvor patienten skal udlægge, hvad
han ser i en række ’blækklatter’.
Nazisten og psykiateren af Jack El-Hai,
udgivet af Gyldendal, er en dramatiske historie om, hvordan mødet med nazisterne
blev skæbnesvangert for Kelleys eget liv.
I sin søgen efter ondskabens rod blev han
besat af studier af forbrydelsens væsen og
endte med at tage livet af sig med en cyankaliumpille magen til dem, de højtstående
nazister brugte.
Bogen fortæller samtidig den fascinerende historie om, hvordan disse topnazister
blev detroniseret fra deres ophøjede positioner i det nazistiske hierarki og stillet til
ansvar for deres handlinger som anklagede ved Nürnbergprocesserne. Hvilket ikke
forhindrede nogle af dem i at brokke sig
over forplejning, indkvarteringen i fængslerne og andre forhold. For de ’uskyldige’
burde jo behandles med større respekt og
værdighed, mente de.
Fakta om bogen: 304 sider, kr. 299,95.
Af Erik Staffeldt
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Sendemandsmøde
med ro på banjerne
center, som den imponerende, store og
velindrettede marinestue nærmest er en
integreret del af. Hér kan man bl.a. se
ubåden SPRINGEREN og torpedobåden
SØBJØRNEN. Der et mange søværts effekter, også civile, fyrvæsenets grej og
mindre civile fartøjer er, ja selv en hønsegård for at illustrere, at før kølerummenes
tid i skibene, måtte man medbringe levende – også æglæggende - dyr for at forsyne
besætning med frisk føde.

Fire timer og 13 minutter skal man sidde i
DSBs lyntog for at komme fra København
H til Aalborg.
Det lyder som en lang rejse, når man husker, at DSB og togpolitikerne gennem
årene har lovet kortere rejsetid, tre timer
var det vist. Men sådan er det nu. Og tiden
går jo glat, når man er i godt selskab.
Forplejningen må man sørge for at have
med selv. Nok har togføreren en lille –
skal vi kalde det – en nødration med lidt
kaffe og slik, m.v.

Traditionen tro var der kammeratskabsaften i marinestuen 12. maj og dagen efter
sendemandsmøde, hvor to tredjedele af
afdelingerne var repræsenteret med 358
sendemænd. Inden mødet var der march

Aalborg har meget af byde på, f.eks. et
Forsvars- og Garnisonsmuseum og et
meget velindrettet Maritimt Oplevelses-

Leif Larsen ledede sendemandsmødets Joan Arneberg var flagbærer, assisteret af
Karl-Erik Knaack.
march fra Aalborg Rådhus, Gl. Torv.
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Marchen gjorde holdt ved Gåsepigen.

Mødet i gang med vand og kaffe på bordene
gennem Aalborg fra Gl. Torv til Comwell/
Hvide Hus, hvor mødet blev holdt under
gode forhold. 12 flag fulgte Søværnets
Tamburkorps i spidsen for marchen, som
blev ledet af vores afdelingsformand, Leif
Larsen. Marchen gjorde holdt undervejs
ved skulpturen Gåsepigen.
Sendemandsmødets formelle og mindre
formelle forløb er omhyggelig beskrevet i
Marineforeningens Tidsskrift Under Dannebrog. Det forløb konstruktivt med ro på
banjerne. Dog med lidt ’krusninger’ med
krav om en mere ’demokratisk’ struktur.
Her kan blot nævnes et par markante
punkter: Landsbestyrelsens pragmatiske
forslag til fremtidssikring af marinefor-

eningen ved nedlæggelse/sammenlægning
af flere distrikter og nedlæggelse af forretningsudvalget på sigt blev vedtaget. Et
særligt udvalg herom fortsætter arbejdet.
Kurt Werner, Nyborg gjorde opmærksom på marineforeningens afdelinger og
marinestuers rolle som lokale, maritime
museer, som kan formidle maritim viden
i lokalsamfundet. Erik Skelmose, Middelfart, ønskede adgang til en deltagerliste.
Det blev desuden oplyst, at landssekretær
Birger Tykskov vil fra den 1. august administrere en ny, lukket Facebookgruppe,
Danmarks Marineforening.
Tekst & foto: Erik Staffeldt
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Hjemkomst med overraskelse

SVANEN gled gennem Fregatløbet ud for PEDER SKRAMS bakke, hvor marineforeningens flag hilste velkommen hjem.
29. juni blev på flere måder en mærkedag
på Bradbænken på Nyholm.
Det var forudset, at de to sejlkuttere, kadetskoleskibene SVANEN og THYRA
skulle anløbe efter 11 måneders togt til
Det caribiske hav og de tidligere danskvestindiske øer for at deltage i markeringen af 100-året for Danmarks salg af de
tre øer til USA.
Mindre forudset, ja noget overraskende
for de fleste, var det da chefen for Marinestaben (tidl. Søværnet), Torben Mikkelsen, straks efter sin ilandstigning råbte: er
der en Anne-Lene til stede?
Det lød som om noget udenfor den nøje
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fastlagte program skulle ske. Ud af menneskemængden, der modtog de to orlogskuttere, kom en yngre kvinde fra Hvidovre, viste det sig. Foran hende knælede
oversergent Martin Papp. Nu ville han
giftes med sin kæreste. Anne-Lene Thomsen virkede selvsagt overrasket over frieriet efter at hendes Martin havde været
på langfart i 10 måneder.
Søværnets Tamburkorps spillede under
hele hjemkomstfestligheden - også da selskabet fortrak til Søværnets Officersskole,
hvor der var kaffe og kage, samt taler af
CH marinestaben, CH 1. Eskadre, Lars
Henrik Hansen, samt kutternes chef, kap-

Besætningerne kan
dele æren for et godt
togt med de pårørende
hjemme, som har måttet undvære de sejlende i lang tid.
Afdelingsformand
Leif Larsen, Københavns Marineforening
ledede flagkommandoen fra marineforeningen, ialt 10 flag.
Han skrev på afdelingens hjemmeside på
hjemkomstdagen:
”På 65 års dagen for
Galathea 2’s hjemkomst fra en lang ekspedition ud i verden,
var der atter linet op
til en hjemkomst af
Søværnets to smukke
sejlskibe SVANEN og
THYRA. Efter et langt
togt på verdenshavene
blev der kl. 1130 lagt
til kaj ved Bradbænken på Nyholm, hvor
en flot velkomst fandt
sted. Landsformand Kommandørkaptajn
Jens O.L.Jensen og undertegnede er stolte
af, at det var lykkedes at stille med 11 flag
fra ti forskelige afdelinger + Landskontoret. Der var også i dag tilladt opstilling
på bakken på Peder Skram, hvorfra det
var flot at hilse de to sejlskibe velkommen
hjem. Fra batteri Sixtus blev der afgivet
tre skud / dansk løsen, hvilket også blev
besvaret fra begge skibe. Tak til de to besætninger for at bringe SVANEN og THYRA godt hjem til Flaadens gamle Leje.”

Overraskende frideri på kajen.
tajnløjtnant Martin Engelhardt.
Admiral Torben Mikkelsen lykønskede
de to orlogskuttere velkommen hjem og
nævnte det danske, maritime håndværk,
de havde præsteret ved at navigere sikkert
i uhensigtsmæssige farvande. 13.000 sømil er udsejlet, 13 lande besøgt og 70 besætningsmedlemmer har været med over
længere eller kortere ’ben’.
Eskadrechef, kommandør Lars Henrik
Hansen nævnte, at togtet var kommet i
stand med godkendelse af en positiv søværnschef og en sejlglad forsvarschef.

Tekst & billeder: Erik Staffeldt
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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
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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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

NYUDNÆVNT FREGATKAPTAJN
30. MAJ: Årets fregatskydning bragte

35 deltagere til Holmen denne skønne
majmorgen. Heriblandt 6 nakskovskytter
samt 4 skytter fra Amager afdeling og ikke
mindst landsskytteformand Pierre Jensen,
der havde valgt at tørne tidligt ud denne
lørdag morgen. Kl. 9 troppede sidste års
fregatkaptajn op og mønstrede den opstillede skare, der efterfølgende under ledelse
af formand Leif og med 6 gæve musikere
fra Københavns Marineforenings Musik-
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korps i spidsen marcherede til skydebanen
på Søværnets Officersskole. Skydningens
resultater findes andetsteds i bladet, men
ny fregatkaptajn blev Flemming Hansen,
der var meget glad for sin nye titel. Den
af Stig Alling anrettede buffet vakte traditionen tro stor begejstring, og hyggelige
timer fulgte resten af denne lørdag.
Af Leif Larsen.
Foto: Jens Svendborg.

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.

17/18/2018

20/03/2018

17.00

Træning

DGI

DGI.
DGI.

Træning.
Fregarskydning

DGI.
DGI.

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 22:

- 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.
M. v. h. Bestyrelsen

NYT FRA
SKYTTELAVET

Så er ferien over os. Bestyrelsen holder også fri, men det skal ikke afholde os
fra lidt arbejde,
Vi havde en god Fregatskydning, det er længe siden Fregatten blev skudt ned på
det 50 skud. Ny Fregatkaptajn blev Flemming Hansen, et stort tillykke herfra.
Så er vi nået frem til den nye sæson, som i måske har læst i sidste nr. af Udkiggen så starter den nye sæson den 29/8 kl. 18 i marinestuen. Vi har nogle nye
pokaler der skal have navn, der er Rødvin, der skal drikkes, derfor inviterer skyttelauget til hakkebøf (200g) med bløde løg, skysovs og rødbeder.
Tilmeldning senest d. 26/8 til sekretæren, Solveig Kühnell Unø, mobil: 26286514
eller
mail: sku@live.dk.

Husk at tilmelde dig.
Pris for det hele 50 kr.
Fortsat god sommer fra bestyrelsen
Svend
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FLS Korsør kan ikke lukke

velorienteret og humoristisk bekendtskab
for afdelingens medlemmer, der overværede foredraget den 6. april.
OPLOG står for OPerativt LOGistisk Støttecenter er placeret på flådestationen. Da
Per Hesselberg tiltrådte 1. oktober 2015,
knyttede han forbindelser også udenfor
flådestationen, og fik bl.a. kontakt med
produktionsskolen, hvor der er en håndfuld
unge, der gerne ville bygge en ni tons tung
kanonbådskopi. Projektet overtaget fra
Marineforeningen.
En kanonbåd uden kanon går jo ikke, så
Hesselberg har også sørget for, at én af Søværnets kanoner er blevet udlånt til båden.
De unge blev så glad for samarbejdet, at de
udnævnte Hesselberg til ’Ridder af Gummitarzan’.

Kommandør Per Hesselberg.
Gennem årene har enkelte politikere mumlet “nedlæg flådestationen i Korsør”, når
der var diskussion om at spare på forsvaret.

Om sit livsforløb fortalte han bl.a.: Student
fra Randers Statsskole, hvorefter forældrene syntes deres 18-årige pode skulle ind
hos A. P. Møller, men da han kom til rederiets domicil på Esplanaden, faldt blikket på
Flådens leje, Holmen, og han tænkte: “det
er dér ovre, jeg skal være”.

Men det kan man ikke. Hvis man lukker
Korsør, så lukker man også SVN.
CH OPLOG KOR, kommandør Per
Hesselberg, véd hvorfor: den gamle flådestations mangeartede faciliteter rekrutterer
sine 900 medarbejdere indenfor en radius
af 100 km fra flådestationen. De bor lige fra
Trekantområdet til Nordsjælland, og der er
mangfoldige specialer indenfor den fagligt
bredt funderede medarbejderstab. Noget
tilsvarende kunne ikke lade sig gøre indenfor 100 km fra f.eks. Frederikshavn.
Hesselberg nikker også, når han foreholdes
argumentet om, at Korsør er NATO-finansieret, og at NATO ville ’brumme’, hvis
Danmark skrottede dette bidrag til alliancens samlede faciliteter og bidrag.
Kommandøren var et positivt, veloplagt,

Unge Hesselberg blev teknikofficer i SVN,
sejlede u-båd, torpedobåde, fregatter og
var med til at lukke orlogsværftet. Søværnets operative logistiske beredskab fungerer - sammen med søsterorganisationen på
Flådestation Frederikshavn - døgnet rundt
for alle Søværnets enheder til lands og til
vands uanset, hvor de befinder sig i verden.
OPLOG KOR servicerer således landinstallationer, såsom radaranlæg, Vessel
Traffic og holder Søværnets skibe sejlende,
herunder med opgradering og ombygning
af enhederne.
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Flådestation Korsør holder åbent hus arrangement en gang om året den 4. lørdag i
august, i år den 24., hvor alle er velkomne
til at kigge forbi og se og opleve, hvordan
Søværnet løser sine mange forskellige maritime opgaver.

Det tager 20 år at opbygge et ubådssystem
hvis en nation ikke har haft det før, hvis
man har haft før, så tager det 10 år uddanne
alle til at sejle ubåde igen.
FLS KOR omfatter taktisk stab, 1. Eskadre, hovedværksteder, VTS-center, MP,
materiale og indeks styrelse, SVN overvågningsenhed, logistisk støttecenter, FSV
Ejendomsstyrelse og SVN administrative
kompetencecenter.

Forsvaret er af regeringen blevet lovet et
substantielt løft.
Det er spændende at se, hvad det går ud på.
FSV skulle selv finde en del af pengene, det
er svært, budgetanalyser skulle laves, vender alle sten en gang til, om man kan organisere det på en anden måde, gøre tingene
på en anden måde.

Per Hesselberg var involveret i det spændende fregatprogram, hvor Lindøs erfaringer med containerskibe er kombineret med
Søværnets og Ørskov Værfts kompetencer,
altså et offentligt-privat samarbejde. Tekniske installationer er udført for at kunne
løfte internationale opgaver.

Der er øgede behov for focus på cybersikkerhed, veteraner, m.v., og det er sundt at se
sig selv i kortene med nogle analyser, idet
der ikke er behov for konsulenter udefra.

Ude i verden kigger man beundrende på
det, og vores svar er at vi en den nation,
der har leget med LEGO klodser hele livet.
Containersystemet giver fleksibilitet. Platform blev bygget på Lindø 2008-12 og man
satte derpå våben og kabler på i Korsør. Vi
har gjort det selv og sparet mange penge.
Terma, og andre firmaers komponenter
skulle samles, og det kunne kun ske i SVN.
Andre steder udenfor kunne man udveksle
erhvervs hemmeligheder indbyrdes.

Så kan man heller ikke undskylde sig bag
efter med, at det var konsulenterne udefra,
der fandt på det, hvis noget går ’forkert’.
Hesselberg kom også ind på situationen i
forhold til Rusland og nævnte nye skridt
hen mod igen at ’tænke ubåde’. Foreløbig
er syv teknikofficerer sendt på tyske ubådskurser. Uanset nye fartøjer er der behov
for at være klar til at identificere ubåde fra
overfladefartøjer. Det kræver bl.a. kendskab til relevante måleinstrumenter, der
skal bruges under forskellige forhold, bl.a.
med de skiftende grader af temperatur og
saltholdighed.

Af Erik Staffeldt
Foto: Hans Frederiksen
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Langt arbejdsliv i brandvæsenet

”Den syngende brandmand” levede op til
sit tilnavn, da han gæstede marinestuen den
11. maj. Georg Larsen, kaldet Gokke, er
bestemt ikke nogen årsunge længere, men
tenoren er stadig fint smurt, demonstrerede
han med flere operamelodier. Hukommelsen og humoren er bestemt også intakt.
Gokke er født den 26. februar 1924, kl.
0034. “Det véd jeg, for jeg var selv til
stede”. I 1947 blev han soldat og efter hjemesendelsen så han en annonce fra Københavns Brandvæsen, der søgte 20 brandmænd.

“Hvorfor vil De være brandmand”, blev
han spurgt ved den første samtale.
“Jo, det er enhver drengs drøm”. 100 ansøgere kom til fysisk prøve i gymnastik, hvor
man skulle hæve sig i armene 10 gange i
en bom med næsen over overkanten. Nogle
kunne ikke klare det. De måtte gå hjem.
Det blev jul, men der var ikke – som lovet,
hvis man blev optaget – kommet svar. Så
det blev en lidt beklem juleaften. Gokke
sad og stak mistrøstig til maden. Endelig
kom den spøgefulde svigerfar frem med
sandheden: brevet var gemt væk og kom til
veje. Gokke kunne stille den 1. marts 1948.
Så lettede stemningen og svigerfar sagde
til svigermor: “Så kan du godt komme med
maden”.
Arbejdet foregik 24 timer ad gangen med
flere hele fridage hver uge. Kl. 23 var sengetid på brandstationen for det tilfælde, at
de skulle ud om natten. Gokke kom senere
på ambulancekursus og lærte om brandsår,
læge- og sygeplejerskegerning samt om
jordemorfunktionen.
En nat kl. 2 kom melding om barsel på

Martinsvej. En dame lå med hat, frakke og
gummistøvler, for hun nåede ikke afsted
over på fødeklinikken.
Gokke begyndte med at tage hatten af hende. “For det er ikke pænt at føde med hat
på”. “Bagefter tog jeg gummistøvlerne af
hende. Jeg havde taget bukserne af, gudskelov, for jeg har altid haft problemer med
damebukser.
Barnet kom og vi ventede på drengen skulle
græde, det gjorde han ikke, så stak jeg ham
en røvfuld, en lille én. Og så kom der liv”.

Gokke havde også teatervagt – på Det kgl.
Teater – og hørte første gang La Boheme.
Et par morgener senere sagde han til sin
kone: “Jeg tror jeg vil have dig med derind”. “Det kan være ligemeget, du har ligget og sunget den hele natten”, svarede hun.
På Missionshotellet gik der engang ild i en
frituregryde, branden blev slukket ved at
hælde kartofler ned i gryden. De var ved
hånden – og man må jo ikke bruge vand.
Gokke kom også ud til den store Holmen
ulykke 23. november 1961. Hidtil havde
brandvæsenet ikke haft tilladelse til at
komme på Holmen. Brande ordnede man
selv, men denne katastrofe var dog en for
stor mundfuld. Desuden var Holmen “hemmeligstemplet”.
11 trorylbomber med 5000 kg sprængtes.
Krudttårnets mur beskyttede brandmændene, da de lagde slanger ud. Men 11 mennesker omkom.
I 1952 kom Gokke til pionerafdelingen,
som rådede over kran, dykker og værkstedsvogn. Opgaven var bl.a. at trække
biler op af havnen, somme tider med men-
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En stor gruppe medlemmer med ledsagere lyttede med stor interesse til ’Den syngende
brandmand’.
nesker i. Det blev til 20 år som udrykningsdykker.

Personer, som kommer under tog kræver
stærke nerver at håndtere, men vi kunne
tale om det, og få det samlet sammen.
En gang blev pionererne kaldt til Nyhavn
og var fremme efter syv min. En bil med en
tre-årig pige i var kørt I havnen. Hun blev
samlet op af svømmedykker. Det viste sig,
at faderen var gået ind i en slikbutik idé
han efterlod bilen med motoren i gang og i
frigear, hvorefter den selv trillede i vandet.
Ved Gl. Strand kunne turistbådene næppe
få vand under, fordi der var fyldt med tomme flasker, Bådejerne bad om at få pantflaskerne fisket op. Dykkerne blev sendt
ned og det blev til 12 kasser med ialt 1.120
flasker.
“Hvorfor gør I det”, spurgte en kone. “Vi
må selv samle ind til lønnen, kommunen er
jo blevet fattig”.

I 1973 kom Hafniabranden i Vester Voldgade. Pyroman havde været på spil. Næste
morgen var Gokke med til at gennemgå
værelserne og pionererne fandt en død
mand i et badekar. Ialt omkom 35 mennesker. Pyromanen blev fundet og tilstod 16
år senere.
På Christianshavn var der som altid bål i
Sofiegade nytårsaften. Brandvæsenet blev
alarmeret, og da brandfolkene kom frem,
kiggede de på bålet. “Skal i ikke slukke”,
blev de spurgt. “Nææh, det er den eneste
gang om året, vi må se på en brand”.
Som 80-årig stopped Gokke en bankrøver
i Amagerbanken, Kastruplundsgade. Han
blev passificeret med en stol. Gokke var
i banken for at hente sin kones folkepension og blev spurgt af politiet, hvordan han
havde mod til at gribe ind. “Jeg tør ikke
komme hjem uden konens pension”.
Af Erik Staffeldt - Foto: Hans Frederiksen.
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Forudsætninger for en succesfuld søkrigsførelse
H. C. Bjerg har forsket og formidlet, også
som underviser på officersskolen, gennem
hele sit voksenliv, bl.a. som overassistent
ved Rigsarkivet og som Marinestabens
historiske konsulent. Desuden har han bestridt og bestrider en række tillidshverv,
bl.a. i bestyrelserne Marinehistorisk Selskab, Orlogsmuseet, PEDER SKRAM,
u-bådsforeningen og Fregatten JYLLAND, samt Dansk-Mexikansk Selskab.
I afskedsforelæsningen koncentrerede H.
C. Bjerg sig om to betydelige søkrigsforskere, amerikaneren Alfred T. Mehan
(1840-1914) og briten Julian Corbett
(1854-1922), hvoraf førstnævnte nok var
mere teoretiker end sidstnævnte. Alligevel
har den måde, f.eks. Mehan satte søkrigsmagt på tryk formet også mere moderne
flåders indretning og strategier. Samt deres indflydelse på historiens gang.

Cand. mag. Hans Christian Bjerg markerede sin afgang fra stillingen som orlogshistoriker - ansat i Søværnet - med en
afkedsforelæsning på Søværnets Officersskole. Men det får ham ikke til at lægge
faget på hylden. Han vil forsætte sit flittige
virke, som gennem årene har sat sig spor i
en lang række publikationer, herunder om
Danmarks Marineforenings historie, og en
lang række artikler og foredrag.

Mehans The Influence of Sea Power Upon
History 1660-1783 er en klassiker, som i
lighed med Corbetts Some Principles af
Maritime Strategy er pensum på Forsvarsakademiet endnu.
A.T. Mehan opstillede tre forudsætninger
for at en sømagt kan lykkes, og hvor de
alle skal være til stede: 1) magt, altså en
stor og slagkraftig flåde, 2) politisk gennemtænkt strategi, opbakning og finansiering, og 3) beliggenhed såsom forter og
forsynings muligheder.

Mens forsvaret og Søværnet er beskæftiget med omstillinger, nye udfordringer,
opgaver mange steder på kloden, nye budgetter og sparekrav, som man knap nok
kan leve op til, er det godt at kunne stoppe
op i arbejdet med regnearkene og høre én
af de helt store formidlere af vores orlogshistorie, sagde chefen for Marinesteban,
kontreadmiral Frank Trojahn, da han bød
over 150 gæster velkomne til Bjergs forelæsning.

En sømagt kan ikke sættes på en endelig
formel eller opstilles som et absolut. det er
et relativt begreb, afhængigt af påvirkning,
opbakning politisk og økonomisk, materi-
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ellets funktionsduelighed og opdatering.
Efterhånden blev sømagter suppleret med
et betydeligt luftherredømme, hvilket 2.
Verdenskrig afspejlede. De blev to sider af
samme sag og kunne/kan til sammen påvirke og støtte situationen på land.

værnet - det var i januar - overrakte kontreadmiral Frank Trojahn H. C. Bjerg Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld
Indsats på forsvarschefens vegne, og under en efterfølgende reception havde bl.a.
tidl. forsvarschef Tim Sloth Jørgensen ordet og hyldede Bjergs indsats i Søværnet.

Efter forelæsningen, som blev overværet
af en række officerer og kadetter fra Sø-

Tekst & foto: Erik Staffeldt
der hejser flagsignalet ”Bravo
Zulu” (Godt arbejde).
”For flaget og Danmark” er en
kronologisk gennemgang af
Søværnets historie dag for dag
gennem 500 år. Søværnets historie er rig på sejre og nederlag. Slaget på Reden 2. april
1801, Sejren i Køge Bugt 1.
juli 1677, bombardementet af
København og tabet af flåden
i 1807, sejren ved Helgoland
9. maj 1864, flådens sænkning
29. august 1943, antipiraterioperationer ved Afrika i 2008.
Søværnet er det ældste af forsvarets tre værn, og kunne i
2010 markere 500-året for dets
grundlæggelse. Søværnet er
også det mest traditionsrige værn. Bogen
giver alle med interesse for Søværnets –
og Danmarks – historie en nem og tilgængelig oversigt over dansk søkrigshistorie.

For flaget og Danmark
…og det er dygtigt gjort, skriver kommandør Poul Grooss om Søren Nørbys og
Jakob Seerups præsentation af begivenhederne på markante datoer for hele den
tekniske og operative udvikling i Flåden.
Anmeldelsen er i Marinehistorisk Tidsskrift. Groos nævner også, at valget af
illustrationer er ”foretaget med en heldig
eller dygtig hånd, og alene af den grund
bør man anskaffe sig denne bog”. Bogen
er velegnet til at forklare betydningen af
historien og traditionerne, tilføjer Groos,

Den er gennemillustreret med over 300
fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort. Daværende CH Marinestaben,
kontreadmiral Frank Trojahn, har skrevet forordet. Prisen er 300 kr. og den kan
f.eks. købes på Tøjhusmuseet.
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Af Erik Staffeldt

MINDEORD
Peter Jern Hansen gik fra borde d. 27. april 2017. Peter blev medlem af Københavns Marineforening helt tilbage i 1979, men desværre så vi ikke meget til ham
i afdelingen. Peter, der var årgang 1963, og jeg gjorde tjeneste sammen i torpedobådseskadren i 70-erne, hvor vi havde mange fornøjelige oplevelser sammen. Peter
forlod Søværnet sidst i 70-erne, da han fik job som fængselsbetjent bl.a. i Nakskov,
men valgte at bevare sit medlemskab i Københavns marineforening.
ÆRET VÆRE PETER JERN HANSEN’S MINDE
MINDEORD
Meddelelsen om Jørgen Rørly’s bortgang i juli 2016 blev mig først bekendt i maj
2017. Jørgen var medlem fra 2000, men var ikke en person, der var særlig kendt i
afdelingen.
ÆRET VÆRE JØRGEN RØRLY’S MINDE
MINDEORD
Anton Bak Sørensen vil blive husket som en flittig deltager i vore arrangementer,
men da helbredet skrantede en del gennem de sidste tre år, så og hørte vi ikke meget
til ham. Når Anton mødte op fortalte han livligt om sin tid som bådsmand i handelsflåden samt hans projekter med specielle husbåde. Anton gik fra borde sidste gang
d. 29. december 2016, hvilken meddelelse der først tilgik mig 4 måneder senere.
ÆRET VÆRE ANTON BAK SØRENSEN’S MINDE
MINDEORD
Et kært og trofast medlem vil blive savnet i Københavns marineforening. Den triste
besked om Erik Rasmussen’s bortgang modtog jeg fra Erik’s søn Henning d. 9. maj.
Næstformanden og jeg, der altid møder tidligt frem til vore aktiviteter, fik også hver
gang selskab af Erik, der elskede at få en god snak med os, inden de øvrige medlemmer dukkede op. Derfor var det også os to, der stille og roligt kunne observere, at
Erik’s helbred ændrede sig. Jeg er altid berørt, når jeg får den slags meddelelser,
og det sker desværre ret tit i en forening som vores, så da jeg fik at vide, at Erik
var gået fra borde, måtte jeg konstatere, at endnu et rart og vellidt medlem ikke
længere ville være et af vore samlingspunkter. Eriks stol står tom efter 25 års medlemskab, men vore tanker vil være hos ham ved kommende møder.
ÆRET VÆRE ERIK RASMUSSEN’S MINDE
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Bernard Sabbath
En amerikansk soldats skæbne
Af Poul Martin Kjær, Bedsted

I slutningen af september 1944 fandt afdøde
strandfoged Jens Martin Jensen, Stenbjerg, på
sin daglige inspektionstur langs Stenbjerg søndre Strand, liget af en ilanddreven militærperson, hvis navn og nummer senere kunne
identificeres som værende Bernard Sabbath, nr.
16 129 636. Man antog ham for at være ca. 20
år gammel.
Da han blev fundet, var han nøgen med undtagelse af fødderne, som bar støvler. Dækkende
benene fra knæet og nedefter sås rester af en
nedkrænget flyverdragt. Liget viste dødbringende skudsår i brystet og et skud gennem højre lår.
Selv i døden havde han et tiltalende ydre.

Joe Garrett, gav ordre til, at mandskabet skulle
forlade flyet. Ni mand sprang ud med faldskærm, alle medbringende deres nødudstyr.
Hvert besætningsmedlem var udstyret med
bl.a. en mindre gummibåd som en del af deres
overlevelsesudstyr.
De ni mand forlod efter aftale det beskadigede fly i en samlet gruppe i forventning om også
at lande samlet på havet, for derved at kunne
give hinanden gensidig hjælp og opbakning.
Det vides, at de alle landede sikkert på havet,
og at det lykkedes alle at komme ombord i deres medbragte gummibåde.
Den viden har man fra en amerikansk pilot,
som førte et af bombetogtets ledsagende jagerfly. Han observerede de ni nødstedte besætningsmedlemmer på havet og overfløj dem
jævnligt for at give dem moralsk støtte, ind til
hans brændstofbeholdning lige netop kunne
bringe ham tilbage til England. Over radioen
havde han forinden rapporteret de ni nødstedte
mænds position til rette militære redningsmyndighed i England.

Således indleder afdøde overklitfoged Axel
Rasmussen sin beretning om en "Flyverbegravelse i Stenbjerg", i Historisk Årbog for Thy og
V. Han Herred, årgang 1980. Selv om det er et
tragisk emne, giver Rasmussen en spændende
beretning om de følelser, tanker og det postyr,
som fundet af den døde unge mand forårsagede
blandt lokalbefolkningen og ikke mindst hos
besættelsesmagten.
Via gemte breve og diverse avisudklip m.m.
fra perioden i krigsårene har det været muligt at
gøre efterfølgende tilføjelser til den amerikanske soldats videre skæbne:
Bernard Sabbath havde som skytte sammen
med ni andre besætningsmedlemmer deltaget i
et bombetogt mod Kiel d. 24. august 1944, ombord på et amerikansk Liberator bombefly. Flyet blev ramt af tysk antiluftskyts og fik derved
en del fatale skader bl.a. i flyets instrumentering, men det nåede efter angrebet ud over
Nordsøen. Instrumenterne viste, at flyet var ved
at løbe tør for brændstof, hvorfor flyets pilot,

Flyets pilot Joe Garrett, eneste overlevende
fra missionen. (Eight Air Force Bomber Stories, forfatter Ian McLachlan )
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ca. en måned efter det skæbnesvangre bombetogt mod Kiel.
I første omgang blev Bernard Sabbath begravet af tyskerne i den yderste klitrække uden
kiste og tæt på det sted, hvor han var blevet
fundet. På graven satte tyskerne et hvidt trækors med følgende påmalede indskrift:
A. M
27-9
1944
HIER LIEGT EIN ENGL. FLIEGER
NAME UNBEKANNT.
Lokalbefolkningens naturlige omsorgsfølelse
for den afdøde passede på flere måder ikke
med besættelsesmagtens regulativer, hvorfor
man senere søgte og fik tyskernes tilladelse til
at opgrave liget, flytte det fra klitrækken ved
Vesterhavet til Stenbjerg Kirkegård og der begrave det i indviet jord d. 2. januar 1945.2
Flyets besætning. Personen længst til venstre i
bagerste række og nr. to fra venstre i forreste
række, deltog ikke i Kielmissionen. Den ene
var sygemeldt, den anden deltog, men med et
andet fly. Den unge mand knælende længst til
højre i forreste række er Bernard Sabbath.
(Fra bogen Eight Air Force Bomber Stories,
forfatter Ian McLachlan).

For piloten Joe Garrett var muligheden for at
redde sig ud af det stærkt havarerede fly forpasset, idet flyet gik i spin, hvorfor Garrett ikke
kunne forlade det, men det lykkedes ham imidlertid at få så meget kontrol over flyet, at han
besluttede at fortsætte mod England, vel vidende at han kunne risikere at skulle nødlande på
havet.
Imidlertid slap brændstoffet ikke op, hvorfor
det lykkedes Garrett at nå den engelske kyst og
der at springe ud med faldskærm og efterfølgende lande i god behold i Suffolk. Flyet fortsatte førerløst, indtil det uheldigvis ramte stuehuset til en landbrugsejendom, uden at der dog
skete tab af menneskeliv."
Drevet af havstrømmen langs den jyske vestkyst landede liget af Bernard Sabbath på stranden i Stenbjerg, d. 25. september 1944, altså
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Stenbjerg Kirke

velse af Bernard Sabbat på den lokale kirkegård.
Efter fru Cox's hjemkomst til England må et
eller andet have sagt hende, at måske havde
Bernard Sabbaths nærmeste pårørende ingen
viden om hans tragiske skæbne og om gravstedet på Stenbjerg Kirkegård, hvorfor hun den 3.
september 1945 afsender et forklarende brev til
Air Ministry i London.
I brevet beretter hun om fundet og tilstedeværelsen af den begravede og om gravstedet på
Stenbjerg Kirkegård.

B. Sabbaths grav i klitterne ved Stenbjerg.
(Ukendt fotograf).
(Billedet er udlånt af Lokalhistorisk Arkiv i
Thisted).

Et gammelt fotografi af graven på Stenbjerg
Kirkegård viser, at man antageligt har brugt
trækorset fra graven i klitrækken, og man har
kunnet ændre indskriften til:
A. M
27-9
1944
WURDE HIER DIE LEICHE DES ENGL.
FLIEGERS
BERNARD SABBATH
Nr. 16 129 636 BEIGESETZT.
B. Sabbaths grav på Stenbjerg Kirkegård.
(Ukendt fotograf)

Om begravelsen er udførligt berettet i Historisk Årbog af Axel Rasmussen, hvor der blandt
andre Stenbjergbeboere nævnes afdøde købmand Martin P. Hansen.
En af købmand Hansens døtre, afdøde Tove
Cox, var under krigen bosiddende i Hampton,
dengang en forstad til London. Under hendes
første besøg efter krigen i sommeren 1945 hos
forældrene i Stenbjerg fik hun fortalt om fundet
af den unge soldat og den efterfølgende begra-

Den 24. september 1945 modtager hun en
svarskrivelse fra samme Air Ministry, hvori
oplyses, at der har man ingen indberetning om
en savnet militærperson med identifikationen
16 129 636 Bernard Sabbath.
Brevet fortsætter med at foreslå fru Cox, at
hun henvender sig til Royal Air Force i England med sine oplysninger.
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Brev fra Ministry of Air af 24. september 1945.

Brev fra Royal Air Force af 4. oktober 1945.

Det gør hun d. 27. september 1945, hvorfor
Royal Air Force modtager samme enslydende
henvendelse, som hun tidligere har sendt til Air
Ministry i London.
Den 4. oktober s.å. modtager fru Cox en svarskrivelse fra Royal Air Force, hvori man oplyser, at Royal Air Force ikke kan identificere
personen, idet ingen med oplyste personlige
data er tildelt nogen tjeneste i Royal Air Force.
Samtidig returnerer man et dansk avisudklip
omhandlende Sabbath, som fru Cox har vedlagt
sin tidligere henvendelse til Royal Air Force.
Fru Cox henvender sig igen om sagen til
Royal Air Force, idet man derfra d. 30. oktober
1945 i et brev yderligere bekræfter overfor fru
Cox, at man intet kendskab har til Bernard Sabbath, men man oplyser, at man har fremsendt
kopi af fru Cox's henvendelser til USA Head-

quarters i London.
Den 28. januar 1946 modtager fru Cox en
skrivelse fra American Embassy i London.
Heri bekræftes det, at S/Sgt. Bernard Sabbath
med Serial No. 16129 636 har været savnet siden d. 24. august 1944, og at man venligst anmoder fru Cox om at give dem alle de oplysninger, hun har vedrørende Bernard Sabbaths
skæbne.
Den Amerikanske Ambassade må herefter
have henvendt sig til Royal Air Force, for d. 4.
februar 1946 modtager fru Cox en henvendelse
herfra, hvori man anmoder hende om, at fremtidig kommunikation om sagen sker til en anden adresse, og samtidig oplyses det, at den
Amerikanske Vice Consul er orienteret om, at
han snarest vil få en nærmere redegørelse fra
hende om sagen.
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Brev fra Royal Air Force af 4. februar 19465.
Brev fra Royal Air Force af 30. oktober 1945.
Sygdom i fru Cox's nærmeste danske familie
gør, at hun i en periode i vinteren 1946 opholder sig hos sine forældre i Stenbjerg.
Hun modtager her d. 20. februar 1946 fra deri
Amerikanske Ambassade i London et brev,
hvori man henviser til og takker for, hvad hun
har oplyst om Bernard Sabbath's gravsted i
Stenbjerg, og man fortæller, at hendes oplysninger er viderebragt til "Adjudant General,
Headquarters US. Forces European Theater".
I et af sine breve til de amerikanske militære
enheder må fru Cox have udtrykt ønske om at
få oplyst navn og adresse på Bernard Sabbaths
nærmeste familie, for i brevet fra ambassaden
oplyses Bernard Sabbaths mors navn og adresse som værende: Mrs. Lillie Sabbath, Los Angeles, California.
Det må formodes, at man i USA Headquarters i London, da man får kendskab til Bernard
Sabbaths skæbne, har meddelt Bernard Sabbaths nærmeste familie dette, men det vides, at
fru Cox har skrevet til fru Sabbath, bekræftet af
følgende brev fra fru Sabbath til fru Cox:

Brev fra den Amerikanske ambassade af 28.
januar 1946.
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Fortsætter i UDKIGGEN nr. 4 - 2017

Sæsonafslutningen i Marinestuen med irsk aften blev festliggjort ved
Køge Marineforenings husorkester KULING FRA ØST.
Foto: Hans Frederiksen
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