
Historien om Svendborg Marineforenings kvartalsblad 

 

Før 1993 foregik indkaldelser til foreningens arrangementer mest ved personlig 
henvendelse til medlemmerne eller pr. telefon. Indkaldelse til den årlige 
generalforsamling skete ved annoncering i dagspressen. 

Sidst på sommeren i 1993 skrev formanden med en rejseskrivemaskine på 
begge sider af et A4 ark om afholdte og kommende arrangementer samt en 
prisliste for varer i slopkisten.  

Som indledning stod: Det er bestyrelsens hensigt fremover, på denne enkle 
måde, at orientere kort om sidste kvartals aktiviteter og kommende kvartals 
planer. På længere sigt kan dette måske udvikle sig til et egentligt blad, men det 
forudsætter annoncører. 

Bladet fik nr. 1, oktober kvartal 1993, og udsendtes i konvolut til alle 
medlemmer – på det tidspunkt ca. 120. De fleste blade uddeltes, som nu, af 
medlemmer, og resten pr. post. Kopiering klarede bestyrelsesmedlem Poul 
Nielsen, som var ansat i Danske Bank. 

Allerede til fremstilling af blad nr. 3 skete der en teknisk udvikling, idet 
formanden/redaktøren fik fat i en elektrisk skrivemaskine, som bl.a. kunne 
udføre rettelser. I 1996 arvede vi en aflagt bærbar pc fra Dansk 
Navigatørforening. Den blev brugt til at skrive nr. 11 med, men der var en grund 
til at den var udskiftet, den var simpelthen slidt op. 

Så i 1997 blev der indkøbt en stationær computer og printer til foreningen. Det 
gav lidt ballade i bestyrelsen: var det nødvendigt at bruge så mange penge?  
(Men det var nu ikke derfor kasserer Frede Rasmussen blev afløst af Erik Bodal 
ved generalforsamlingen). 

Fra nr. 16, juli kvartal 1997, kom der et omslag med farve på, og den første 
annoncør på bagsiden, Mærsk v/Jørgen Frederiksen, finansierede kopiering. Nu 
havde medlemstallet nået 200. Bestyrelsen hæftede omslag og den dobbelte 
tekstside sammen og fortsatte med kuverter med navn og adresse. 

Men med blad nr. 26, januar kvartal 2000, skete udsendelse via Post Danmark’s 
bladservice. Der står i bladet: Vi er blevet for mange medlemmer til at kunne 
fortsætte med frivillige cykelbudes omdeling – og budene er blevet ældre. Men 
der skal lyde en meget stor tak til alle de, som i de forløbne 6 år har bragt 
hundredvis af blade ud i Svendborg og omegn. 



En anden nyskabelse fra år 2000 var opkrævning af kontingent via PBS. Samtidig 
ophørte Landskontoret med udsendelse af medlemskort. 

Fra nr. 31, april kvartal 2001 overtog SIMAC, v/Poul Erik Lock, annoncepladsen 
på bagsiden af bladet. Kopiering fik vi stadig udført hos forskellige medlemmer, 
som havde kontor med farve-fotokopieringsmaskine. 

Fra nr. 35 fik vi nye annoncører: Danske Bank, Tonny Madsen, Låsesmeden, 
Bang-Co og Den Private. Og så var der råd til at betale for trykning af bladet hos 
Isager Bogtryk. Det lettede redaktørens arbejde og gav en flot kvalitet. 

Fra nr. 39 tilkom en ny annonce fra Svendborg Motorværksted og lejlighedsvis 
fik vi enkelte andre. I nr. 41, oktober kvartal 2003, var der indsat en ekstra side 
med medlemsliste, i alt 296 navne. Blad nr. 43 i 2004 er en avis, som blev 
udgivet i anledning af Svendborg Marineforenings 90 års jubilæum og 
sendemandsmødet. 

I 2004 ophørte portorabatten for foreningsblade, så vi begyndte igen at 
håndomdele så mange blade som muligt. Desuden blev der oprettet en 
hjemmeside, hvor bladet kunne læses, og med den forventning, at man på sigt 
kan spare på udsendelser. 

Blad nr. 52, april kvartal 2006, var det sidste blad, som undertegnede 
redigerede. Ved generalforsamlingen den 25. februar var der stor udskiftning. 
Erik Bodal blev formand. Bjarne Jensen afløste Carl Dahl som næstformand. 
Henning Pehrson overtog redaktørstillingen.  

Fra nr. 53 er bladet blevet kraftigt udvidet. Der er kommet flere annoncører til. 
Der er kommet fotografier i. Og der er kommet indlæg fra medlemmerne. Fra nr. 
54 er der nyt forsidebillede på hvert blad, og hele opsætningen er ændret. 
Svendborg Marineforening har nu et flot og præsentabelt kvartalsblad. 

Henning Pehrson redigerede bladet indtil nr. 85. Kurt Kølle påtog sig jobbet med 
numrene 86 – 89. Fra nr. 90 har Jim Mollerup redigeret bladene. 

Alle udgivne blade kan ses i arkivrummet, og der er planer om at få dem 
digitaliseret , så man nemt kan finde foreningens historie, foreløbig gennem de 
sidste 25 år. Her er jo alle arrangementer beskrevet, medlemmers indmeldelser, 
runde fødselsdage og dødsfald, bestyrelsens sammensætning, og mange 
interessante fotografier og indlæg. 
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