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Forsiden: RIGETS FLAG på SIXTUS BATTERI, MASTEKRANEN, PEDER SKRAM, SEHESTED, UN-
DER KRONEN og PLANBYGNINGEN viser mange års danske marinehistorie.
Foto: Hans Frederiksen.

Foto som modtages af UDKIGGEN til offentliggø-
relse i UDKIGGEN, vil efterfølgende indgå i UD-
KIGGENS fotoarkiv.

Foto af Per Vilstrup Olesen. Privateje.

Når du sidder med dette blad, er 
vi igennem den første bølge af til-
tag som regeringen har lavet. Jeg 
håber, at vi kan kigge tilbage på 
en stille periode, hvor vi har ned-
bragt antallet af smittede. Det er 
dog ikke sikkert, og derfor vil vi 
alle blive påvirket. Jeg kan ikke 
huske, at vi på noget tidspunkt har 
lukket samfundet så massivt ned, 
som det er sket her. Men jeg er 
også sikker på, at hvis vi er påpas-
selige og følger de retningslinjer, 
som regeringen har udstukket, så 
kommer vi styrket - som samfund - 
ud af denne krise.

Vores forening har altid stået for 
kammeratskab og samfundssind, 

og det er netop disse ting, der er 
vigtige i tider som disse. Vi skal 
passe på hinanden, og det gælder 
også hos os, i Marineforeningen. 
Vores mærke, hvor Dannebrog er 
omkranset af et tovværk, der mar-
kerer vores kammeratskab og sam-
hørighed, siger det hele hos mig. 

Derfor er det også vigtig for mig, 
at vi alle husker at give en kam-
merat en hjælpende hånd, hvis der 
er behov for dette. Og I er altid 
velkommen til at kontakte mig, om 
det bare er for en snak eller for en 
hjælpende hånd.

Formanden.

CORONA PÅVIRKER
OS ALLE



72890 OVE ALLAN LINDBO 90 ÅR 12. JUNI
76429 FLEMMING SCHOU 80 ÅR 10. AUGUST
70581 OLE RICHTER LASSEN 75 ÅR 14. MAJ
84189 NIELS FISKERS 75 ÅR 19. JULI
85414 GERT LARSEN 75 ÅR 20. JULI
74894 FRANK BJØRN CHRISTENSEN 65 ÅR 01. JULI
81589 SØREN DYRLUND LARSEN 65 ÅR 25. JULI
77930 KIM PETERSEN 65 ÅR 10. AUGUST
84622 FRANK CASPERSEN 60 ÅR 14. JULI
84731 TOM HARTMANN 55 ÅR 05. MAJ
84030 IBEN KELLERMAN 55 ÅR 06. MARTS

IVAN GREEN 80 ÅR 03. JUNI

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN

39393 KJELD HJORTSHØJ UDMELDT JANUAR 20
61948 FLEMMING LAVRSEN UDMELDT FEBRUAR 20
81531 FLEMMING HARDER UDMELDT FEBRUAR 20
81530 TOM GULDBÆK OLSEN UDMELDT JANUAR 20
78543 INA BRUHN SØRENSEN UDMELDT JANUAR 20

BENT DAHL HANSEN INDMELDT JANUAR 20
NIELS DALSBÆK INDMELDT JANUAR 20

69861 TAGE EILERTSEN A.V.D. JANUAR 20

FØDSELSDAGE 1. MAJ 2020 - 15. AUGUST 2020

HJERTELIG TILLYKKE

ÆRESMEDLEMMER: 
H.K.H. KRONPRINS FREDERIK  

LEIF LARSEN - JOHNNY BANNOW
HANS PHILIPSEN
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DATO BEGIVENHED KL.

14. MAJ FOREDRAG V/LOUISE FREVERT. LOUISE HAR 
TILIGERE UNDERHOLDT OS, SÅ DET BLIVER 
SPÆNDENDE AT HØRE OM, HVAD HUN HAR AT 
FORTÆLLE OS SIDEN SIDST. 

KL. 
1800

28. MAJ SÆSONAFSLUTNING. BESTYRELSEN HAR IGEN 
VEDTAGET AT FÅ BESØG AF ’KULING FRA ØST’, 
DER ATTER HAR LOVET AT FORNØJE OS MED 
DERES LYSTIGE MELODIER, HVOR VI FÅR TIL-
LADELSE TIL AT MEDVIRKE MED VORE SPRØDE 
SANGSTEMMER.

KL 
1800

15. JUNI VALDEMARSDAG. ARRANGEMENT I HOLMENS 
KIRKE. TIDSPUNKT KENDES IKKE P.T. 

18. jULI GRILLARRANGEMENT PÅ TAKKELADSVEJ. VIL 
BLIVE AFVIKLET PÅ SÆDVANLIG VIS. 

   KL 
1300 

27. AUGUST   SÆSONSTART    
KL. 
1800

30. AUGUST    JUBILARSTÆVNE PÅ NYHOLM. PROGRAM KAN 
LÆSES I TIDSSKRIFTET ’ UNDER DANNEBROG’ 

   
KL. 
1000  

AKTIVITETSKALENDER 
1. MAJ - 15. AUGUST 2020

TILMELDING MED SKAFNING KOSTER 100 KR.
TILMELDING FORETAGES KUN TIL BANJERMESTEREN, OG 
TILMELDING ER BINDENDE.
TILMELDING SENEST MANDAG KL. 1200.
TILMELDING SKAL BEKRÆFTES PERSONLIGT AF  
BANJERMESTEREN.
TILMELDING FORETAGES PÅ TLF. 32 58 94 41 ELLER 28 37 84 27 ELLER                                  
MAIL:  kbhmf@outlook.dk
                                                                     TAK
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78801 SVEND AAGE NIELSEN INDKALDT 1950
81687 CHRISTIAN KJELLERUP HANSEN INDKALDT 1950
38389 KNUD DEKOV INDKALDT 1955
45917 JOHNNY BANNOW INDKALDT 1955
68637 SVEND ERIK WARMING INDLAÆDT 1955
72806 JOHN ALFRED WERGE INDKALDT 1955
69411 FINN HANSEN INDKALDT 1955
69409 FLEMMING STEEN ANDERSEN INDKALDT 1960
49001 BJARNE KAMPER INDKALDT 1060
72841 ERIK STAFFELDT INDKALDT 1960
74100 ERIK NYGAARD INDKALDT 1960
82116 GEORG HOLST PETERSEN INDKALDT 1960
84319 BENT JENSEN INDKALDT 1960
68667 HANS PHILIPSEN INDKALDT 1970
69489 OLE SØRENSEN INDKALDT 1970
73249 SVEND OTTO ANDERSEN INDKALDT 1970
84347 SØREN NAUNDRUP JENSEN INDKALDT 1980
84817 FREDDIE T. M. ROMMEL INDKALDT 1980
70035 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK INDKALDT 1995

TJENESTEÅRSJUBILARER  
2020
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KVARTALSOVERSIGT
1. KVARTAL 2020

Af Leif Larsen

09. JANUAR: Medlem i Københavns Ma-
rineforening, Hans Frederiksen, layouter 
af UDKIGGEN, berettede denne aften om 
Frømandskorpsets historie og sine fire år i 
Frømandskorpst (FKP). Vi var 43 der lyt-
tede til beretningen om de barske vilkår for 
at blive optaget i dette korps. Se andet steds 
i UDKIGGEN. Foto af RAL 52 1964 fra et 
fotokursus i FKP 1964.

 

23. JANUAR: Kammeratskabsaften med 
22 deltagere. Foto: Per Vilstrup Olesen.

28. JANUAR:  Denne eftermiddag aflagde 
Forsvarsministeren samt Forsvarsstyrelsen 
Nyholm et timelangt besøg. Alle bygnin-
ger var gjort klar til at modtage evt. besøg. 
Også Næstformanden og jeg var klar i ma-
rinestuen, men desværre blev der ikke tid til 
at tilgodese os et besøg. Men nu er det igen 
spændende, hvad udfaldet  af besøget kom-
mer til at betyde med hensyn til fremtiden 
på Nyholm.
Om aftenen var der kaldt til skydning i 
DGI-byen, den årlige konkurrenceskyd-
ning mellem Pionererne og Københavns 
Marineforenings Skyttelav. Efter skydnin-
gen mødtes de 14 skytter til skafning i ma-
rinestuen.

04. FEBRUAR:  Københavns Marinefor-
enings Skyttelav afviklede generalforsam-
ling i stuen med deltagelse af 16 skytter.  

23.01.2020



13. FEBRUAR: 40 spændte fremmødte 
kunne glæde sig over en hospitalklovns 
eventyrlige beretning, som kan læses andet-
steds i UDKIGGEN.

27. FEBRUAR:  Selv om der er konstateret 
en vis tilbagegang i antallet af deltagere til 
vores arrangementer, var der alligevel troppet 
55 medlemmer op til den årlige generalfor-
samling. Frank Bogaerdt styrede sig som vel-
oplagt dirigent gennem aftenens dagsorden. 
Vores velforberedte bestyrelse forårsagede 
ikke nogen form for skærmydsler, men dags-
ordenens punkt ’Valg til bestyrelsen’ tiltrak 
sig i år mere end normal opmærksomhed, 
idet formand Leif Larsen efter en periode på 
næsten 13 år havde valgt at lade sig udskifte, 
hvilket på diplomatisk vis lod sig gøre i form 
af valg af Per Vilstrup Olesen. Leif Larsen 
påtog sig i denne forbindelse at overtage 
hvervet som banjermester. Endvidere var der 
nyvalg på bestyrelsessuppleantposterne. Erik 
Hansen og Per Vilstrup Olesen blev erstat-
tet af Niels Fiskers og Peter R. Pedersen. Så 
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Tre afdelingsjubilarer. Fra v. Jens Bak, 
Frank Jørgensen og Ole Sørensen.
samt Leif Larsen og Karl-Erik Knaack. 
Foro HF.

Leif Larsen lykønsker Hans Philipsen 
med æresmedlemsskabet  Foro HF.
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også på denne aften lykkedes det at få sam-
mensat en arbejdsdygtig bestyrelse, som 
den fremmødte forsamling tog godt imod. 
Den fratrådte formands sidste opgave blev 
at udnævne kassererer Hans Philipsen som 
æresmedlem samt overrækkelse af Marine-
foreningens hæderstegn i sølv til Bernt Erik 
Hansen og Karl-Erik Knaack. Som årets 
mariner udnævntes vores flittige layouter af 
UDKIGGEN Hans Frederiksen. Afdelin-

gen kunne også i år bryste sig over at have 
15 stk. 25-års afdelingsjubilarer, men blot 
tre af disse var mødt op, men disse modtog 
med stor glæde deres 25 års tegn. Da gene-
ralforsamlingen var vel overstået var tiden 
inde til at indtage Mogens Larsen’s veltil-
beredte gule ærter med tilbehør.

28. FEBRUAR: Efter den veloverståede 
generalforsamling kunne aftrådte formand 
Leif med afslappet sindsro drage til Svend-
borg og fejre det årlige søriddertræf, besæt-
ningen på P 511 Søridderen i 1972. Des-
værre var det i år blot lykkedes syv af disse 
at samles, men til gengæld tilbragte disse 
en fornøjelig weekend sammen, hvor det 
blev til bl.a. skafning i BØRSEN’s Martha-
stue, sejlads på Svendborgsund med MHV 
310 LUNA, hvor en veloplagt besætning 
gav os en god oplevelse. Og endelig et to 
timers besøg i Svendborg Marineforening, 
hvor der altid er en god stemning lørdag 
formiddag, så vi fik en god rundvisning i 
deres flot indrettede marinehus og en god 
snak med formand Erik Bodal samt Jim 
Mollerup og banjermesteren. Vi, der skal 
til sendemandsmøde i Svendborg d. 9 maj, 
kan glæde os til at se/gense denne flotte af-
deling.

03. MARTS:  Distriktsmødet i Roskilde 
havde tilmeldt deltagelse fra syv afdelinger. 

Peter R. Pedersen. Foto: HF. Niels Fiskers. Foto: HF.

Karl-Erik Knaack, Leif Larsen og Bernt 
Erik Hansen. Foto: HF.
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Grønland og Ishøj deltog ikke. De 26 re-
præsentanter til dagens møde fik behandlet 
den omfattende dagsorden. Under punktet 
valg skete der ingen ændringer. Gert Allan 
Larsen er stadig distriktsformand de næste 
tre år og øvrige på valg blev genvalgt.   

12. marts:  Det med stor spænding imø-
desete foredrag af dronningens jagtkaptajn 
Kommandørkaptajn Peter Stamp havde på-
kaldt sig 50 M/K’s interesse. Maden var be-
stilt. Sig nærmere dagen. Den højspændte 
situation omhandlende den udbredte coro-

navirus blev naturligvis nøje fulgt i af-de-
lingens bestyrelse. Da meddelelsen indløb, 
at foredragsholderen måtte melde fra, og at 
et antal tilmeldte også valgte fra, blev for-
mandens beslutning om at aflyse taget til 
efterretning. Så opfordringen til at undgå 
sammenkomst i forsamlinger bestod her-
med sin prøve denne aften i Københavns 
Marineforening.  

26. marts:  Kammeratskabsaften aflyst på 
grund af coronavirus.

Som referent ved Københavns Mari-
neforenings generalforsamling 270220 
tillader jeg mig at oplyse, at afdelingen 
har skiftet formand ved samme lejlighed. 
Siden 13.08.07. har Leif Larsen været af-
delingsformand og udført et enestående, 
yderst værdsat arbejde, både for afdelin-
gen og for Danmarks Marineforening. På 
afdelingsbestyrelsens vegne indstillede 

han Per Vilstrup Olesen til valg som sin 
afløser. Denne indstilling fulgte general-
forsamlingen enstemmigt. På billedet ses 
Per Vilstrup (f. 1968) og Leif Larsen (f. 
1943), da Leif udpegede Per til Årets Ma-
riner 2018.

Af Erik Staffeldt.
Foto: Hans Frederiksen.
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Så dukker vores afdelingsblad op igen, 
rundt hos vores medlemmer, men det 
findes også på vores elektroniske si-
der, hjemmesiden og Facebook. Så vi 
både servicerer dem, der er til ’papir 
i hånden’ og dem der ’bare’ klikker 
ind på bladet - så derfor velkommen 
til vores blad.

Vi kigger nu ind i et nyt år, hvor vi vil 
mærke små forandringer, her i vores 
marineforening. En ny bestyrelse er 
sat, med undertegnede som formand, 
men også med både nye og gamle 
kræfter. 

Efter en god generalforsamling i vo-
res stuer, tog bestyrelsen et konstitu-
eringsmøde, hvor vi valgte Karl-Erik 
Knaack til næstformand, Kent G. 
Ravn som sekretær, og Johnny Ban-
now som formand for aktivitetsudval-
get.

To nye suppleanter kom også til, Niels 

Fiskers og Peter R. Pedesen, og dem 
bød vi velkommen. Derudover består 
bestyrelsen også af Hans Philipsen, 
Erik Staffeldt, Frank Petersen samt 
vores udpegede medlemmer,  banjer-
mester Leif Larsen, hovmester Mo-
gens Larsen, layout UDKIGGEN Hans 
Frederiksen, samt slopkistebestyrer 
Erik Hansen, og vi glæder os alle til 
at komme i gang med det nye år, både 
i bestyrelsen, men så sandelig også i 
vores forening.

Det første punkt, som jeg har sat på 
vores dagsorden, er nye medlemmer. 
Det arbejde starter vi nu, og I kom-
mer til at høre mere til det i løbet af 
året. 

Så derfor god læselyst, og vi håber, at 
I alle vil bruge vores blad, foredrag 
og medlemsmøder i det kommende år.

Formanden

Velkommen 

til
Københavns 

Marineforening, 
siger den nye for-

mand Foto af Per Vilstrup Olesen. 
Privateje.
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Henrik begyndte med at introducere sig 
selv. JEG ER BARE MIG, og det ind-
tryk, jeg fik af ham under skafningen var, 
at der ventede os en usædvanlig historie. 

Vokset op i et landligt miljø i Østjylland, 
hvor der herskede specielle forhold, var 
det svært at vælge en livsbane, men en 
uddannelse som købmand skabte mange 
kontakter, men som 18-årig var musikin-
teressen på banen. 

Da Horsens nu var blevet familiens by, 
blev det her muligt at udvikle evnerne 
i byens drengegarde, men evnerne bød 
også på optræden med byens Håndvær-
ker- og Industriforenings Sangkor som 
yngste medlem. På et tidspunkt blev 
Henrik optaget på et musikalsk grundkur-
sus i Kolding, hvor han valgte klaver og 
trompet som hovedinstrumenter. De mu-
sikalske evner blev udviklet så godt, at 
da han med sin kæreste drog mod Paris i 

MUSIKER OG HOSPITALSKLOVN

FOREDRAG D. 13.02.20. ved musi-
ker og hospitalsklovn Henrik Silver.

Af Leif Larsen
Foto: Karl-Erik Knaack



en gammel kassevogn, blev det til megen 
underholdning undervejs. 

Henrik fremdrog nu sin harmonika og 
fremførte et velklingende parisernummer 
fra Pigalle. Under hjemturen gik turen 
via Sild, den lille ø i Vadehavet, hvor der 
var indlogering hos præsten, og der blev 
tid til at spille med andre musikere. Ved 
hjemkomsten fik han job som organist i 
en landsbykirke, et job han varetog i 23 
år. Han fik undervejs øjnene op for livet 
i Cirkus, og det blev til, at han gennem 
fem år turnerede med Cirkus Charlie. Her 
opstod lysten til at optræde som klovn, 
hvilket passede meget godt i forbindelse 
med anvendelse af hans hovedinstrument 
trompeten, men lysten og interessen til at 
spille tuba blev også vakt. 

Rejste til New Orleans og fik der - gen-
nem sit ophold - lært at bruge dette im-
ponerende store instrument. Henrik frem-
drog nu sin gyldne trompet og spillede et 

fint nummer fra New Orleans, og slutte-
ligen gav han en prøve på lyden fra den 
23 kg. tunge susafon. Et særdeles impo-
nerende instrument. 

Henriks musikalske optræden kan til tider 
opleves, hvor ragbandet Tuesday Night 
Jazzband spiller. I Riddersalen blev det 
også til samarbejde med Daimi, både 
musikalsk og med skuespil. Men så for 
fire år siden voksede lysten og interessen 
for at blive indrulleret i skaren af hospi-
talsklovne. Dette er ikke bare noget, man 
bliver. 

Optagelsen var meget speciel, men da 
Henrik bestod en speciel udfordring af 
en optagelsesprøve, smuttede han igen-
nem nåleøjet, og han bestrider nu dette 
job som fuldtidsbeskæftigelse kombine-
ret med musikken, hvilket betyder, at han 
pendler imellem fem forskellige instituti-
oner og hospitaler, hvor hans optræden er 
medvirkende til, at de mange børneskæb-
ner nyder glæde af hans færdigheder. Den 
musikalske baggrund er medvirkende til 
at blande den rigtige oktan, som kan afle-
de børnenes, men skam også forældrenes 
opmærksomhed fra børnenes sygdom, 
mens han optræder.

Da Johnny Bannow under sidste års jazz-
festival på Femø fik sludret med Henrik 
Silver, og fik lavet en forhåndsaftale, som 
han kom hjem og berettede om, var der 
nok nogen, der  tænkte: ”Skal vi nu igen 
bare høre om en eller anden jazzmusikers 
liv?” Men jeg er sikker på, at aftenens 40 
m/k blev vidner til en sprudlende person-
lighed, der i det arbejde, han har valgt, 
med sin utrolige udstråling, har ramt et 
rigtigt virkepunkt i sit liv, hvilket jeg er 
sikker på, at mange i det ganske land kan 
samtykke i, og det kan vi efter denne af-
ten så sandelig dokumentere.

13
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemme-

tællere.
2. Bestyrelsens årsberetning.  
3. Fremlæggelse af revideret årsreg
 skab til godkendelse.  
4. Bestyrelsens forslag, herunder 
 evetuelt orientering om planer for det
 kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fremlæggelse af budget for 2020 

samt fastsættelse af kontingent. 
7. Valg til bestyrelsen:
     a. Leif Larsen (på valg)
 b. Johnny Bannow (modtager gen-

valg)
     c. Frank Petersen (modtager genvalg).
 d. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 Erik Hansen (modtager ikke valg),
 Per Vilstrup (modtager ikke valg).
 8. Valg af revisorer og revisorsuppla
 ter.
 Revisor Henrik Christensen modta-

ger genvalg.  
      Revisor Mogens Anker modtager 

genvalg.  
  Revisorsuppleant Frank Jørgensen 

modtager genvalg.  
9. Valg af sendemænd. Bestyrelsen
 foreslår Leif Larsen, Erik Hansen
 (flag), Karl-Erik Knaack. 
 Øvrige vælges på generalforsamlin-

gen.
10. Valg af flagbærer, og reserveflagbæ-

rer.
 Erik Hansen  modtager genvalg,
 Karl-Erik Knaack modtager genvalg 
 som reserveflagbærer. 
11. Eventuelt. 
      

Referat:

Ad 1. Formanden siden 13. august 2007, 
Leif Larsen, bød velkommen til over 
50 deltagere og bemærkede, at der er 
to nye sæder at besætte i bestyrelsen. 
Som dirigent foreslog han Frank 
Bogaerdt, som blev valgt enstem-
migt. Bogaerdt takkede for valget og 
sagde, at han ville bestræbe sig på at 
gennemføre generalforsamlingen så 
demokratisk som muligt - ”sammen 
med jer”. For at undersøge gene-
ralforsamlingens lovlighed oplyste 
dirigenten, at UDKIGGEN med 
indkaldelsen til generalforsamlingen 
er poststemplet den 20. januar 2020. 
”Er der nogen bemærkninger til 
indkaldelsen, spurgte han.

 Det var der ikke.

 Generalforsamlingen er lovligt ind-
kaldt, konstaterede dirigenten. 

 Han oplyste, at dagsordenen havde 
11 punkter og spurgte om der var 
interesse for at få dem læst op.

 Det var ikke tilfældet.
 Dirigenten gjorde opmærksom på en 

enkelt punkt, hvor der ud for Frank 
Petersen står, at han modtagere gen-
valg. Der skal rettelig stå ”nyvalg” 
(for en toårig periode) for at få tur-
nus til at gå op, idet Frank er indtrådt 
som ordinært bestyrelsesmedlem i 
perioden. Det var der ingen bemærk-
ninger til.

 Leif Larsen foreslog Erik Staffeldt 
valgt som referent samt Ole Reese 
og Mogens ’Mugge’ Sørensen valgt 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
27. februar 2020 kl. 1800.
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til stemmetællere. De blev valgt.
 
Ad 2. Dirigenten gav Leif Larsen ordet 

for at tilføje den i UDKIGGEN 
skriftlige beretning med følgende: 
Der er indkøbt et lydanlæg til ca. 
11.000 kroner. Det varer mindst til 
2023 før visse afdelinger her fra Hol-
men flytter til Korsør. Og en kedelig 
meddelelse: Jeg mistede en compu-
ter, til gengæld har jeg haft et kæmpe 
arbejde med at få genoprettet de 218 
medlemmer i systemet m.v. 

 Dirigenten: Kommentarer? Ingen 
bemærkninger.

 Beretningen blev godkendt med ak-
klamation.

Ad 3. Kasserer Hans Philipsen gennem-
gik det omdelte og reviderede regn-
skab, som viser et resultat på 50.450 
kr. Betalingsservice er væsentlig 
billigere end girokort, så brug denne 
service. Mobile Pay kostede 900 kr i 
oprettelse, som er opført under kon-
torhold. Netværk i Stuen koster 4000 
kr. årligt. Regnskabets balance er 
på 76.715 kr.  Dirigenten: kommen-
tarer? Tavshed. ”En gang til: er der 
spørgsmål til regnskabet?” (pause) 
”Det synes ikke være tilfældet.”

 Regnskabet blev godkendt med ak-
klamation.

Ad 4. Formanden havde ikke set nogen
  forslag.

Ad 5. Ingen indkomne forslag.

Ad 6.  Kasserer Hans Philipsen gennem-
gik budgetforslaget, som indebærer 
indtægter på 116.000 kr. og udgif-
ter på 75.000 kr, altså 41.000 kr. i 
overskud. Dirigenten bemærkede: 
Det ligner umiskendeligt regnskabs-

tallene for det forløbne år. Ingen 
kontingentforhøjelse, så de kr. 400 er 
uændret.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.  

Ad 7. Valg til bestyrelsen. 
 a. Valg af formand. Dirigenten gav 

Leif Larsen ordet. Han sagde: Leif 
Larsen: det er ottende gang, jeg er 
på valg. Som jeg skrev i Udkiggen 
nærmer tiden sig, hvor jeg skal kigge 
rundt og se efter afløsning. Sammen 
med bestyrelsen har jeg besluttet, at 
den tid er kommet nu.   Per Vilstrup 
Olesen blev for 8 år siden overført 
fra Marstal afdeling, han vil - hvis 
I vælger ham - sænke gennemsnits-
alderen i bestyrelsen betydeligt. 
Sluttelig takkede Leif bestyrelsen 
for 100 bestyrelsesmøder. Og tak til 
medlemmerne for den tid, der blev 
mig tilgodeset. 

 Dirigenten: Er der andre forslag? 
Ingen andre forslag. Per Vilstrup 
Olesen blev valgt.

 Per sagde: ”Jeg er blevet taget godt 
imod af Leif og sætter stor pris på 
ham. Jeg ville ikke stå her, hvis jeg 
ikke havde Leif i ryggen, Leif er sta-
dig engageret. Tak alle sammen for 
valget. Jeg ser frem til en spændende 
tid, vi går i møde. Én af de ting, vi 
skal kigge på er at få flere medlem-
mer.” 

 Johnny Bannow fik ordet og sagde, 
han har haft et hamrende godt samar-
bejde med Leif og er glad for, at han 
fortsætter. 

 Jens Bak fik ordet og sagde, han 
havde mødt stor hjælpsomhed fra 
bestyrelsen. 

 Leif Rislund fik ordet og fortalte, at 
han har kendt den afgående formand 
siden han gik med korte bukser. Leif 
fik mig ind i afdelingen, selvom jeg 
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Dirigent Frank Bogaerdt leder valhandlingen og Per Vilstrup Olesen takker for valget 
som ny afdelingsformand.
Foto på generalforsamlingen: HF.
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ikke havde sejlet. ”Selvfølgelig kan 
du blive medlem”, refererede Leif 
Rislund.

b. Johnny Bannow blev genvalgt og 
Frank Petersen nyvalgt jfr. oven-
nævnte til bestyrelsen.

c. Som suppleanter foreslog bestyrelsen 
Niels Fiskers og Peder R. Pedersen 
(tidl. seniorsergent). De blev valgt.

 
Ad 8. Revisorerne Henrik Christen-

sen og Mogens Anker blev begge 
genvalgt. Revisorsuppleant Frank 
Jørgensen blev genvalgt.

Ad 9.  Flagbærer Erik Hansen blev 
genvalgt med Karl-Erik Knaack som 
reserveflagbærer.

Ad 10. Dirigenten gav Leif Larsen ordet. 
Han oplyste, at bestyrelsen foreslog 
ham selv, Erik Hansen, Karl-Erik 

Knaack og Per Vilstrup som sende-
mænd. Desuden foreslog han Johnny 
Bannow. De blev valgt.

Ad 11. Mogens Busk Sørensen, ”Mug-
ge” oplyste, at der den 25. marts er 
generalforsamling i Dansk Torpedo-
bådeforening Han takkede Leif for 
”hamrende godt formandskab, jeg 
har altid følt mig hjemme”. 

 Erik Hansen takkede Leif for mange 
år sammen med Leif i bestyrelsen og 
tilføjede, at gebyret for Mobile Pay 
er 50 øre pr transaktion, ”lad være 
med at betale enkeltvis, saml det 
hele sammen”. 

 Pierre Jensen, kasserer i skyttelavet, 
takkede Leif for godt samarbejde. 
Han glædede sig til samarbejdet 
med Per Vilstrup og udtrykte glæde 

En generalforsamling i Københavns Marineforening er en alvorlig sag for med-
lemmerne.
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ved, at han gerne vil skaffe flere 
medlemmer, som skyttelavet også 
er interesseret i. Den 16. maj er der 
fregatskydning, og alle medlemmer 
af marineforeningen er velkomne. 
Skydekort á 5 kr. sælger Solveig - 
for at få skyttelavet til at køre rundt. 

 
  Leif Larsen: 9 medlemmer af vores 

skyttelav kommer fra Amager 
Marineforening. Han overrakte 
Karl-Erik Knaack og Erik Hansen 
marineforeningens ærestegn i sølv. 
Kasserer Hans Philipsen udnævnte 
Leif Larsen til æresmedlem i Køben-
havns Marineforening. Leif Larsen 
udpegede derpå ”Årets Mariner 
2019”. Han har været medlem af 
afdelingen i 17 år, og udfører et stort 
arbejde med UDKIGGEN. Navnet 
er Hans Frederiksen. 25 medlemmer 
har i år haft 25 års medlemskab af 

Københavns Marineforening. Jens 
Bak, Frank Johannes Jørgensen, Ole 
Sørensen var til stede og fik overrakt 
jubilæumstegn.

 
 Dirigenten viderebragte et forslag om 

tre skæpperær til alle de hædrede, 
som blev udført. 

 Leif Larsen motiverede et trefoldigt 
leve for Københavns Marinefor-
ening.

 Dirigenten lukkede generalforsam-
lingen kl. 18:58 og takkede for god 
ro og orden. ”Tak fordi I gjorde 
opgaven nem for mig”, tilføjede han.

     Dirigent                         Referent
       Sign.                                Sign.
Frank Bogaerdt               Erik Staffeldt

En generalforsamling er også en fornøjelsesaktivitet i kammeratlig samvær og anven-
delse af den kommunikative adfærd.
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§ 2 i Danmarks Marineforenings vedtægter fortæller at:
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søvær-
net og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kamme-
ratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenst-
gørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse 
til søs.

§ 5 i Danmarks Marineforenings vedtægter  fortæller at:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrel-
sens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marine-
hjemmeværnet eller
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som 
nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed be-
slægtede erhverv.

I DISSE ELEKTRONISKE TIDER INDEBÆRER DETTE, 
AT DER VED UDSENDELSE AF VORT AFDELINGSBLAD 
UDKIGGEN KAN SPARES PENGE TIL TRYKNING OG 
FRANKERING, HVIS DU KAN KLARE DIG MED AT FÅ 
BLADET TILSENDT PR. MAIL.

DU BEDES BLOT GIVE MIG ET PRAJ, SÅ FØRER JEG 
DIG PÅ LISTEN OVER ELEKTRONISK MODTAGER AF 
UDKIGGEN.

TAK    LEIF LARSEN 
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Tilstede:

FM Per Vilstrup Olesen, Karl-Erik 
Knarck, Leif Larsen, Kasserer Hans Phi-
lipsen, Johnny Bannow, Erik Staffeldt, 
Frank Petersen, Kent Ravn, Suppl. Peter 
R. Pedersen,  Suppl. Niels Fiskers.

Følgende opgaver blev foreløbigt fast-
lagt:

Næstformand: Karl-Erik Knarck
Sekretær: Kent G. Ravn
Banjermester: Leif Larsen
Arrangementsformand: Johnny Bannow

Næste møde:
Tirsdag 3. marts kl. 1300 i Marinestuen.
Mødet sluttede 1915.

Bestyrelsesmøde tirsdag 3. marts kl. 
1300:

Afbud fra Peter R. Pedersen, Ole Reese 
skyttelavet, fraværende Erik Staffeldt.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra for-
 rige bestyrelsesmøde
2. Meddelelse fra formanden
3. Meddelelse fra næstformanden
4. Meddelelse fra kassereren
5. Meddelelse fra sekretæren
6. Meddelelse fra skyttelavet.
7. Meddelelser fra øvrige bestyrel 
 sesmedlemmer.
8. Sager til beslutning.
9. Fastsættelse af næste møde.

10. Eventuelt.

1. Referat fra bestyrelsesmødet 29. januar 
2020 godkendt.

2. Årshjul og ansvarsfordeling blev gen-
nemgået jf. bilag 1.

3. Hjemmesiden ændres jf. bestyrelses-
valg med nye navne og billeder.
Banjermesteren indgår på hjemmesiden 
sammen med bestyrelsen.

4. Tre nye medlemmer drøftedes. De 
medlemmer, som p.t. ikke har betalt, ryk-
kes.  
Årskontingent er på plads, herunder kon-
tingent til hovedafdelingen. Forsikring er 
betalt. 

5. Mulig strategi vedr. medlemshvervning 
udarbejdes, i samarbejde med skytte-
lavet og Næstformanden.

6. Skyttelavet blev repræsenteret af Sol-
veig K. Unø, sekretær.
Fremtidige referater ønskes fremsendt til 
Solveig.
Generelt mangles der skytter. Køben-
havns Marinforenings Skyttelav deltager 
med seks skytter til Landsskyttestævnet.
Der afholdes Fregatskydning 16. maj 
2020. Bespisning er pt. uafklaret.

7. a. J. Bannow gennemgik aktivitetska-
lenderen  jf. bilag.

Sæsonafslutningen 28. maj afholdes  

Konstituerende møde 
torsdag 27. februar kl. 1900 og 3. marts 2020



21

med musik af ”kuling fra øst”. Bestyrel-
sen blev orienteret om pris.

7. b. Frank Petersen ønsker at  uddanne 
bestyrelsen i anvendelse af MF’s AV- ud-
styr.

Det blev besluttet at uddannelsen gen-
nemføres i forbindelse med næste besty-
relsesmøde 9. juni 2020.

Det blev foreslået at der blev fremstillet 
”flyers”, med henblik på hvervning af 
nye   medlemmer,  til uddeling ved Ny-
holms museumsskibe.

Opstilling af service i forbindelse med 
spisning  ved møderne blev drøftet, såle-
des at trængsel i kabyssen blev undgået. 
Indkøb af håndsprit til brug, især ved buf-
fet, blev besluttet. 

7. c. Leif Larsen har modtaget papirer 
vedr. Sendemandsmødet i Svendborg.
Hotelværelser er bestilt.
Vedr. UKIGGEN holdes der redaktions-
møde 23. marts, og præsentation af 
Formand og suppleanter ønskes med i 

UDKIGGEN.  

7. d. Peter R. Pedersen suppl. orienterede 
om sin karriere i SVN.

8. Lys/spot i baren etableres. Afbrydere 
på lysstofrør bag lærred etableres. 
Action: Frank Petersen.

9. Næste møde: Mandag 20. april kl. 
1300.

10. NF orienterede om priser på nye øl-
glas med tryk, kr. 22,- eksl. moms. Tryk 
opstart kr. 300,- . Kasserer undersøger 
priser hos Weidinger.

Inspireret af Ebeltoft marineforening 
foreslog FM, at man undersøgte mulighe-
den for afholdelse af Juleaften i Marine-
stuen. 

Mødet sluttede kl. 1445.    

Bilag: Ansvarsfordeling og Årehjul.

Referent
Kent Ravn

MINDEORD

D. 19. januar 2020 mistede Københavns Marineforening et af sine ældste 
medlemmer. Tage Eilertsen, medlem af afdelingen siden 1996, afgik ved 
døden i en alder af nærved 92 år. Tage vil blive husket som fast flagbærer 
gennem flere år sammen med Svend Nielsen til det årlige jubilarstævne, 
en tjans, han bestred med stor entusiasme.

Tage blev indkaldt til Kystartilleriet i 1946 og forrettede tjeneste ved for-
terne.

ÆRET VÆR TAGE EILERTSENS MINDE
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LAVFORMAND
Ole Reese
Ryparken 160, 1. th.
2100 København Ø
22 94 60 83
mail: olereese@gmail.com

NÆSTFORMAND
Solveig Kühnell Unø
Højdevej 21 A, st. tv.
2300 København S
26 28 65 14
mail: sku@live.dk

KASSERER
Pierre Morten Jensen
Humlehaven 24
2500 Valby
51 59 33 72 
mail: pmmj1961@gmail.com

SEKRETÆR
Solveig Kühnell Unø
Højdevej 21 A, st. tv.
2300 København S
26 28 65 14
mail: sku@live.dk

BESTYRELSESMEDLEM                              
Jens Svendborg                                                 
Øresundsvej 138 Y                                            
2300 København S.                                
20 61 90 88
mail: lcs@mail.tele.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Erling Huusfeldt
Randkløwe Allé 142, 1. tv.
2770 Kastrup
22 40 46 05
mail: erlinghuusfeldt@yahoo.com

SKYTTEUDVALGSFORMAND
Pierre Jensen

AFDELINGSFORMAND
Per Vilstrup Olesen

FLAGBÆRER
Erik Povlsen, Amager afdeling

ÆRESMEDLEMMER
John Werge

FREGATUDVALG
Ole Reese, formand
Erling Huusfeldt

BESTYRELSESSUPPLEANT
Henning Pedersen
43 90 69 02
mail: henning.s.pedersen@hotmail.dk

Skyttelavets bestyrelse
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KL.:	 07.50	 Officials	møder	i	Marinestuen.	
KL.:	 08.00		 Deltagerne	møder	i	Marinestuen	for	indskrivning	og	betaling,	for		
  deltagelse i skydningen 50 kr. med morgenkaffe. Frokost 175 kr..
KL.: 09.00 Skytterne tager opstilling nede på Takkeladsvej
KL.:	 09.05	 Fregatkaptajnen	til	borde	(Salut).
KL.:	 09.10	 Skyttelavsformanden	aflægger	melding	til	Fregatkaptajnen.
KL.:	 09.11	 Fregatkaptajnen	og	formanden	inspicerer	styrken.
KL.:	 09.15	 Skytterne	begiver	sig	til	skydebanen	(SOS).
KL.:	 09.30		 Skydningen	påbegyndes.
KL.	ca.	 13.00	 Skydningen	afsluttet,	deltagerne	begiver	sig	til	Marinestuen,	hvor		
	 	 der	er	skafning,	overrækkelse	af	præmier,	kåring	af	årets	
	 	 Fregatkaptajn	og	kammeratligt	samvær.

Forudsætning	for	at	deltage	i	fregatskydning	er,	at	man	har	grunduddannelse	i	brug	af	
håndvåben.
Ved	nedskydning	af	selve	fregatten	(krudtkammeret)	kan	kun	skyttelavets	og	afdelin-
gens medlemmer deltage.
Snyd ikke dig selv og din familie for at deltage men mød op og få en festlig dag.
Vær	ikke	bange	for	at	deltage,	selv	om	du	ikke	er	SUPERSKYTTE,	også	her	gælder	
det olympiske motto: “Det er vigtigere at deltage end at vinde”!
Drikkevarer	kan	købes	til	de	sædvanlige	populære	priser.

VIGTIGT!   VIGTIGT!   VIGTIGT!
For	at	få	økonomien	til	at	hænge	sammen,	har	vi	trykt	SKYDEKORT	til	en	pris	à	kr.:	
5.00	pr.	stk.	Vi	håber	du	vil	hjælpe	kammeraterne	ved	at	sælge	disse	kort,	til	venner	og	
bekendte,	på	arbejdspladsen	m.m.
Ved	FREGATSKYDNINGEN	vil	disse	taloner	med	navne	blive	registreret	og	hver	
gang	et	sejl	bliver	nedskudt	vil	der	blive	trukket	en	vinder.	Der	er	10	præmier	á	en	fl.	
rødvin.10	præmier	af	en	sekspak	øl	samt	to	ekstra	trækninger	à	en	flaske	whisky.	
GØR	NU	EN	HELHJERTET	INDSATS	OG	HJÆLP	SKYTTELAVET!

Ved	tilmelding	skal	alle	navne	opgives	samt	om	man	deltager	i	både	buffet	og	skydnin-
gen	eller	kun	i	en	af	delene.	Tilmeldingen,	der	er	bindende,	skal	være	Solveig	K.	Unø	
i	hænde	senest	den	27.	maj	på	tlf.	26286514.	E-mail:	sku@live.dk	eller	Ole	Reese	tlf.	
22946083.

FREGATUDVALGET

PROGRAM FOR
FREGATSKYDNING

LØRDAG
DEN 16. MAJ 2020
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DATO AKTIVITET STED KL. UGE SKYDELED
27/08/2018 Opstart til ny sæson Holmen 18.00 35 Ole Reese
03/09/2019 Rensning af våben og træning DGI. 17.00 36 S.K.Unø
10/09/2019 Træning DGI. 17.00 37 Ole Reese
17/09/2019 Træning DGI. 17.00 38 S.K.Unø
24/09/2019 Distrikskydning DGI./Homen 16.00 39 Ole Reese
01/10/2019 Træning. DGI. 17.00 40 S.K.Unø
08/10/2019 Træning. DGI. 17.00 41 Ole Reese
15/10/2019 Træning DGI 17.00 42 S.K.Unø
22/10/2019 Træning DGI. 17.00 43 Ole Reese

29/10/2019 Træning DGI. 17.00 44 S.K.Unø
05/11/2019 Andeskydning DGI. 17.00 45 Ole Reese
12/11/2019 Træning. DGI. 17.00 46 S.K.Unø
19/11/2019 Træning. DGI. 17.00 47 Ole Reese
26/11/2019 Træning. DGI. 17.00 48 S.K.Unø
03/12/2019 Juleafslutning DGI/holmen 17.00 49 Ole Reese
07/01/2020 Opstart efter juleferie DGI 17.00 2 Ole Reese
14/01/2020 Træning DGI. 17.00 3 S.K.Unø
21/01/2020 Snapseskydning DGI 17.00 4 Ole Reese
28/01/2020 Træning DGI. 17.00 5 S.K.Unø
04/02/2020 Generalforsamling Holmen 18.00 6 Ole Reese
11/02/2020 Træning DGI. 17.00 7 S.K.Unø
18/02/2020 Træning DGI. 17.00 8 Ole Reese
25/02/2020 Træning DGI. 17.00 9 S.K.Unø
03/03/2020 Træning. DGI. 17.00 10 Ole Reese
10/03/2020 Træning. DGI. 17.00 11 S.K.Unø
14-15/03/2020 Landsskyttestævne ?? ? 11 Ole Reese
24/03/2020 Træning DGI. 17.00 12 S.K.Unø
31/03/2020 Træning DGI. 17.00 13 Ole Reese
07/04/2020 Træning DGI. 17.00 14 S.K.Unø
14/04/2020 Træning. DGI. 17.00 15 Ole Reese
22/04/2020 Træning. DGI. 17.00 16 S.K.Unø
28/04/2020 Træning. DGI. 17.00 17 Ole Reese
16/05/2020 Fregatskydning Holmen 09.00 20 Ole Reese

AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2019 - 2020
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Bemærkninger til side 24:
Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2019 og foråret 2020.
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

Næstformand Solveig Kuhnell Unø (SKU) 
bød i formandens fravær de 16 fremmødte 
medlemmer M/K velkommen og Erik 
Hansen ( EH ) blev valgt som ordstyrer. 
(EH) takkede for valget og bekræftede 
afholdelse af generalforsamlingen betids 
varslet. Herefter påbegyndtes gennemgang 
af dagsordenen.

Punkt 1: Valg af referent og stemmetæl-
lere.    
Leif Larsen (LL) valgt som referent. 
Karl-Erik Knaack (KEK) og Frank Horn 
(FH) valgt som stemmetællere.

Punkt 2: Beretning v. (SKU).  
A. Beklagede den amputerede beretning. 
B. Bekræftede datoerne for landsskytte-
stævne i Grenå (14.-15. marts ), samt da-
toen for fregatskydning (16. maj)
Punkt 3: Regnskab v. kasserer Pierre 
Jensen (PJ).
A. Redegjorde for et pænt overskud. 
B. Forklarede om sin nye opstilling af 
regnskabet.

C. Rene Westerdahl (RW) savnede beløb 
på hjemmebaneskydning. (PJ) forklarer 
udgifterne for disse skydninger.  
D.  Regnskabet vedtaget med akklamation.

Punkt 4: Bestyrelsens forslag.  
A. Ingen forslag.

Punkt 5: Indkomne forslag.  
A. Ingen indkomne forslag

Punkt 6: Budget og kontingent for 2020-
2021.    A . 
(PJ) gennemgik budgetopstillingen, hvil-
ket ikke gav anledning til kontingentæn-
dringer. De 39 aktive medlemmers/skytters 
kontingent bærer udgifterne. Budgettet for 
2020 høstede ros.

Punkt 7: Valg af bestyrelse og bestyrel-
sessuppleanter.

Tilpasning af valperioden giver følgende  
afklaring. 
A.  (PJ) Valgperioderne justeret ind jvf. 
Vedtægterne.
B.   (SKU) modtog genvalg til 2022. 
C.   Jens Svendborg (JS) modtog genvalg 
til 2021. 
D.   Erling Huusfeldt (EH) modtog gen-
valg til 2021.
E.   Henning Pedersen (HP) modtog gen-
valg til 2021.

Fortsætter side 26

REFERAT AF KØBENHAVNS MARINEFORENINGS 
SKYTTELAVS GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG D. 4. FEBRUAR 2020 KL. 1800



26

Niels Fiskers’ CV

Far til fire.

Bor sammen med Lisbeth.
Indmeldt i Marineforeningen den 27. ok-
tober 2016.

Aftjent min værnepligt på kystjageren 
Willemoes P521 som maskinmand. 
Var med på skibets sidste togt, der slut-
tede den 11. januar 1966 med skibschef 
orlogskaptajn Svend v. F. Kieler.

Arbejdede på BW Motorfabrik, Christi-
anshavn som maskinarbejder.
Har haft selvstændig virksomhed i godt 
30 år. Firmaet handlede med tandlægeud-
styr og service af samme, samt indretning 
af tandlægeklinikker.  
Gik på pension i 2010

Af Niels Fiskers
Foto: HF

Niels Fiskers, Lisbet Fiskers, Jane Knaack og Karl-Erik Knack.

Punkt 8: Valg af revisorer og supplean-
ter.
A.   Hans Philipsen modtog genvalg til 
2021.
B.   Henrik Christensen modtog genvalg til 
2021 

Punkt 9: Valg af flagbærer og suppleant.
A.   Erik Povlsen genvalgt til 2021. B .   
Niels Fiskers (suppleant) genvalgt til 2021.

Punkt 10: Eventuelt.   
A.   (PJ) og (JS) informerede om de klar-
gjorte skydekort for dette års fregatskyd-
ning. Salget af disse blev drøftet og iværk-
sat.  

 Generalforsamlingen slut. Kl. 1845
        
Dirigent  Erik Hansen  (EH)               
Referent Leif Larsen (L)
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Der gik lidt tid, inden jeg kom til tasta-
turet, men jeg skal da lige fortælle om et 
foredrag, vi havde torsdag d. 9. januar. 
Vort medlem og layouter for UDKIG-
GEN Hans Frederiksen kunne berette 
om Frømandskorpsets historie og sin 
egen fortid i Frømandskorpset helt tilba-
ge under den spæde opstart i 1956 og den 
første skole i 1957. Som frømand RAL 
nr. 52 fra 1964 fortalte Hans om den 
første tids genvordigheder med, hvad 
der skulle anskaffes af udstyr, men det 
lykkedes at erhverve brugbare ting fra 
USA-lagrene i Tyskland. Bl.a. blev også 
en gammel jeep og VW-Pickup anskaf-
fet, hvilket blev til velfungerende trans-
portmidler.

Frømandsskolens oprettelse blev inspire-
ret af det britiske ’Special boat service’ og 
det amerikanske ’Underwater Demolition 
Team’ samt det norske ’Marinejegerkom-
mandoen’. I begyndelsen foregik uddan-
nelsen på Frømandsskolen organiseret 
under Dykkerskolen på Nyholm. I 1962 
blev Frømandsskolen til Frømandskorp-
set og i 1970 blev korpset som en selv-
stændig enhed underlagt ’Undervands-
bådseskadren’. Hans berettede om sine 
personlige oplevelser gennem de fire år, 
han gjorde tjeneste i korpset. Vi fik også 
et godt indtryk af, hvor vanskeligt det var 
at klare optagelsesprøverne. På årsplan 
steg antallet af nye frømænd blot med tre 
- seks frøer ud af mange ansøgere. Gen-
nem korpsets beståen gennem 63 år er 
indtil 2019 345 frømænd sluppet ’under 
bjælken’, og det er personer, der virkelig 

har gennemgået en strabadserende ud-
dannelse oppe i Kongsøre ved Issefjor-
den, hvortil uddannelsen begyndte med 
HELLWEEK efter de første fire ugers 
udskildingsforløb, hvor både Arresødal-
lejren, Auderødlejren og nu Frederiks-
havn har været anvendt.

Alle frømænd får tildelt kaldenavne. 
PINGO er nok den mest kendte, men 
dette for at sikre en vis anonymitet. TV-
seere, der har se programmerne om ud-
dannelsen, fik gennem Hans’ foredrag et 
fint resume af den barske del af det dan-
ske forsvar. 

En stor tak til Hans Frederiksen, der med 
sine ord  førte os rundt i tiden som frø-
mand, og dermed gjorde denne aften til 
en god  oplevelse.                                           

Af Per Vilstrup Olesen og Leif Larsen
Foto: Karl-Erik Knaack

ET HALVT ÅR I HELVEDE. 
HISTORIEN OM VORE FRØMÆND



Af Seniorsergent (P)  Peter R. Pedersen.

Jeg kom til verden i 1942. Mine forældre 
havde et lille landbrug på Djursland  
Da jeg kom ud af skolen efter syvne kl., 
fik jeg plads på en gård. Jeg nåede at tje-
ne på tre gårde i en periode på to et halvt 
år, før det gik op for mig, at min fremtid 
burde ligge et andet sted. Mit ønske var at 
finde en læreplads inden for fagene auto-
mekaniker, finmekaniker eller elektriker. 
Det viste sig desværre at være umuligt, da 
jeg var én del af de store krigsårgange, og 
der var langt fra lærepladser nok til alle 
ude i landkommunerne.

Et andet ønske for min fremtid var at 
komme på søfartsskole og derefter ud at 
sejle i handelsflåden. Der var bare den 
forhindring, at mine forældre ikke ville 
give den nødvendige tilladelse, som  kræ-
vedes for optagelse på søfartsskolen.
Det var et tilfælde, at jeg et sted så, at ky-
startilleriet søgte unge mænd fra 16 år og 
opefter til frivillig tjeneste som Mather. 
Optagelsesprøverne foregik i FEB må-
ned og mødet  til tjenesten var 2. APR. 
1959. Uddannelsen foregik på Søværnets 
Ekserskole (SES) de første tre måneder. 
Derefter var det LYNÆSFORTET i otte 
måneder og afslutning med skydninger 
på Sjællands Odde.

Det gik mine forældre med til, da det jo 
var tjeneste på land. De havde ikke be-
mærket, at der i den folder jeg havde, var 
en passus om, at man havde mulighed for 

at søge over i sejlende tjeneste på et se-
nere tidspunkt. Det skal bemærkes, at der 
allerede førtes forhandlinger i folketinget 
om et nyt forvarsforlig, som ville indebæ-
re en nedlæggelse af kystartilleriet. For-
handlingerne om forsvarets organisation 
blev, som jeg husker det, færdig i 1960.

Efter Mathskolen blev jeg stationeret på 
STEVNSFORTET fra APR 1960. Men 
allerede efter sommerferien blev jeg 
sammen med fem andre Mather sendt 
til Lynetten for at undervise værneplig-
tige i betjening af 40 mm. MK. Der var 
tale om en værnepligtig besætning, som 
var indkaldt til tjeneste på Kystjagerne 
(Villemoes klassen). Man havde som en 
følge af det nye forsvarsforlig besluttet 
at bemande skibene med 75% frivillige, 
og dermed blev den indkalde besætning 
af værnepligtige i overskud. De blev i 
stedet uddannet til at bemande luftværns 
forsvaret på kystforterne på Langeland 
og Stevns. Uddannelsen forløb over otte 
uger på Lynetten og to uger på Sjællands 
Odde med skydninger. Efterfølgende 
blev vi sendt til kystforterne med vores 
respektive besætninger for at installere og 
igangsætte dem. Tilsvarende tur tog vi 2 
gange, så hvis man ikke havde hørt efter 
i timerne og lært 40 mm. maskinkanon i 
artillerikendskab, skal jeg hilse og sige, 
at den kom på plads. Her efter 50 år vil 
jeg påstå, at jeg kan adskille og samle en 
40 mm i en dårlig belysning på rekordtid.

I AUG 1961 blev jeg kaldt til møde på
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kasernekontoret og fik at vilde, at hvis 
jeg vilde videre i Søværnet og på sergen-
tskole, skulle jeg ud at sejle. Man havde 
i den forbindelse lige et tilbud gående ud 
på, at Fregatten ROLF KRAKE var ved 
at gøre klar til et skoletogt for sergente-
lever, som var antaget til kadetuddannel-
se. Den kunne jeg komme med sammen 
med flere fra mit indkaldelseshold.

Den godtog jeg. Jeg var nu blevet 18 år, 
så dagen før afsejling fra Holmen sendte 
jeg et brev til mine forældre, for at ori-
entere dem om, at jeg nu var i sejlende 
tjeneste.

Sergentskolen startede i APR 62 og vi 
blev udnævnt til sergenter i NOV 62. 
Herefter gik turen til SES i Auderød. En 
tur de fleste nyudnævnte sergenter var 
igennem. Efter sommerferien blev jeg 
udtaget til at gennemgå en uddannelse 
i 76 mm kanon med henblik på tjeneste 
på Minelæggeren FALSTER. Ski-bet var 
endnu ikke afleveret til Søværnet, da vi 
begyndte forskoleuddannelsen af besæt-
ningen, som var bemandet efter det nye 
bemandingsreglement, dvs. 75% frivil-
lige menige.

Min tjeneste på minelæggerne sluttede i 
AUG 66. Det var samtidig også mit far-
vel til tjeneste i store skibe. Jeg blev efter 
eget ønske tilkommanderet Bevogtnings-
fartøjet RAN som regnskabsfører. Det var 
en intensiv, men også en meget selvstæn-
dig tjeneste. Efter to års tjeneste på RAN 
var jeg beklageligvis nødsaget til at lade 
mig hjemsende i AUG 68, som følge af 
helbredsproblemer i familien. Jeg havde i 
den forbindelse søgt tjeneste i land, men 
det var helt umuligt. Man tilbød dog en 
stilling på Grønnedal eller Flådestation 
Frederikshavn.

Efter to års hjemsendelse blev jeg i OKT 
1970 genantaget, og fik tjeneste i Torpe-
dobåden MAKRELEN, men med løfte 
om at blive tilkommanderet bevogtnings-
fartøjerne, når der blev en stilling ledig. 
I APR 1971 kom forflyttelsen til Frega-
teskadren. En stilling som regnskabsfører 
på Bvf. DAPHNE var ledig.
 
På daværende tidspunkt var der ni bevogt-
ningsfartøjer, og frem til OKT. 1980 nå-
ede jeg at være tilkommanderet dem alle 
også op til flere gange. Sagen var den, at 
søværnet skulle spare penge på bud-get-
tet. Jeg mener det var i ca. 1975/76. Man 
gjorde det ved at stryge kommando på 
fire ud af tidligere 6 fartøjer under kom-
mando. De fire fartøjer som havde strøget 
kommando blev oplagt som nøglebåde. 
Dvs. skibene var fuldt udrustet og klar 
til sejlads. Hvis et af de sejlende skibe 
skulle til eftersyn elle havde et havari af 
en elle anden art, kunne de sejle ind på 
Holmen, lægge til på siden af et sejlklart 
søsterskib, overføre besætningen, og på 
den måde holde sin turnus i sejlplanen. 
Senere fik man dog hejst kommando på 
yderlig to fartøjer så der var fire, der sej-
lede for distrikterne. Det var en begiven-
heds-rig periode at være regnskabsfører i 
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disse nøglebådene.
På nøglebådene var der kun få perso-
ner fast tilkommanderet. En chef (OK), 
som havde primær tjeneste et andet sted 
på Holmen. en maskinmester (PL), en 
dæksregnskabsfører (SSG), en maskin-
regnskabsfører (OVKS). Dertil var der 
yderlig tilkommanderet to til fire menige 
en i kortere eller længere periode. Det var 
som regel personer, som skulle afvikle 
civiluddannelse, eller som af andre år-
sager var i overskud. Når man i det dag-
lige gik og talte med disse personer om, 
hvilke fremtidsplaner de havde, begyndte 
der at danne sig et billede af, hvordan de 
var informeret om, hvilke muligheder de 
havde for at tilegne sig kurser og uddan-
nelser for fremtiden, ved at bruge deres 
civiluddannelse (CU). For at gøre en 
lang historie kort, endte det med, at jeg 
fra slutningen af 1980 startede i en ny-

oprettet stilling som vejlederassistent for 
Forsvarets Civiluddannelse med tjeneste 
på Holmen. På daværende tidspunkt var 
det den stilling for vejlederassistenter der 
omfattede flest personer med ret til CU, 
nemlig 1375 CU berettiget. Den næst 
største omfattede 625 person. Senere fik 
jeg yderlig overdraget ansvaret for at op-
datere listerne over indtjent og afviklet 
CU for alt CU berettiget personel i Sø-
værnet. Det havde tidligere været et fuld-
tids job for en SSG, som blev hjemsendt. 
I de år var min arbejdsdag meget ofte på 
9 – 10 timer, men det var et arbejde med 
indhold, som jeg var glad for at udføre.

Efter ni et halvt års tjeneste for Forsva-
rets civiluddannelse var det tid til for-
andring. Holmen skulle nedlægges som 
flådestation, og skibene placeres i hen-
holdsvis i Korsør og Frederikshavn. Jeg 
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accepterede derfor et tilbud om at gen-
nemgå videregående uddannelse trin II 
på sergentskolen i Frederikshavn. Efter 
tilbagekomsten til Holmen blev jeg beor-
dret til at nedlægge kontoret. Jeg havde 
gennem ni et halvt års samlet oplysnin-
ger af personlig og fortrolig karakter på 
det personel jeg havde haft kontakt med. 
Jeg henvendte mig flere stedet for at få 
mulighed for at komme af med arkiverne. 
Det viste sig at være lidt af en opgave, 
men fra Søværnets Operative Kommando 
(SOK) accepterede de en  overførsel. Ef-
terfølgende sendte jeg et aflåst arkivskab 
med fire fyldte skuffer med mapper for 
mere end 4000 personer. Jeg gad godt 
vide, hvad der blev af dem.

I sommeren 1990 blev jeg tilkommande-
ret Hoveddepot VEMMETOFTE for at 
afløse som næstkommanderende. Det 
indebar bl.a., at jeg skulle gennemgå ud-
dannelsen som minørholdleder. Uddan-
nelsen forløb over 20 uger, de sidste fire 
uger foregik i Jylland, hvor vi udførte 
sprængninger af forskellig art flere steder.

Tjenesten var både interessant og spæn-
dende og gav mulighed for udfoldelse på 
flere områder. Desværre oplevede jeg, at 
min chef pludselig døde, og som hans 
stedfortræder blev jeg beordret til at over-
tage hans funktion som fungerende chef. 
Den funktion bestred jeg i fire måneder 
indtil en ny chef blev til kommanderet, i 
øvrigt med tilbagevirkende kraft med en 
måned. 

Efter ni år på Hoveddepot VEMMETOF-
TE var det tid til forandring nok engang. 
Man havde besluttet at nedlægge og af-
hænde flere minedepoter og her i blandt 
VEMMETOFTE. Samtidig var man i 
Forsvarskommandoen i gang med at de-
signe et nyt EDB-system. Man skulle i 

den forbindelse bruge personel, som i det 
daglige fremover skulle være brugere. 
For mit vedkommende var det personel-
administration. Jeg protesterede vold-
somt over at blive beordret til at indgå i 
dette team. Sagen var den, at jeg i hele 
min tjeneste kun havde sparsom berøring 
med en PC. Alle mine argumenter blev 
fejet til side. Man lovede, at der ville 
blive oprettet kurser for dem, som havde 
behov for det. Det løfte holdt man, men 
med den lille ulempe, at samtlige kurser 
først blev gennemgået, efter at jeg skulle 
bruge dem. 

I APR 2000 blev jeg tilkommanderet Flå-
destation KORSØR som overtallig. Man 
havde dog ikke ingen ledige stillinger, så 
min tid i de sidste to år af min tjeneste 
indtil pensionering gik med at udstede 
adgangskort til flådestationen, passe post-
kontoret m.m. De sidste tre års tjeneste i 
Søværnet kunne jeg godt have undværet.

Efter min pensionering måtte jeg erkende, 
at lediggang ikke var særlig interessant. I 
en tid hvor mange som var fyldt 60 år, gik 
på efterløn, var man ikke særlig attraktiv 
i jobkøen. Ved et tilfælde så jeg annonce 
i et dagblad, hvor man søgte buschauffø-
rer til Hovedstadens Trafikselskab (HT). 
Den reflekterede jeg på, og fik ansættelse. 
Jeg nåede at køre som buschauffør i 10 år 
inden jeg stoppede på arbejdsmarkedet to 
måneder før jeg fyldte 71 år. Jeg havde da 
været på arbejdsmarkedet i 57 år.    

Foto: HF
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UDKIGGEN UDKOMMER

Nr. 3 / 2020 udkommer august 2020
  deadline 01. juli 2020
Nr. 4 / 2020  udkommer november 2020
    deadline 01. oktober 2020
Nr. 1 / 2021 udkommer februar 2021
    deadline 02. januar 2021
Nr. 2 / 2021  udkommer maj 2021
    deadline 01. april 2021

B
Returneres ved adresseændring

Københavns Marineforening
Takkeladsvej, opg. 3
1439 København K

Afdelingsformand gennem næ-
sten 13 år Leif Larsen fortsæt-
ter sit virke i Københavns Ma-
rineforening som banjermester 
og redaktør.


