
 

- 1 - 

Nr.4  Oktober 2020. 



 

- 2 - 

              Indholdsfortegnelse. 

                       Optagelsesparagraf 
Som medlem af foreninger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages 
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Marineforeningens formål er,  

    at styrke nationens interesse for       

søværnet og søfarten ved fælles 

arbejde for denne sag, samt at 

vedligeholde forbindelsen og 

kammeratskabsfølelsen mellem 

personel, der er eller har været 

tjenestegørende i søværnet. 

Æresformand Hans Kongelige 
Højhed Kronprins Frederik 

Flaggast: 
Bo Christensen 
 
Reserveflaggast: 
Kristian M. Pedersen 
 
Banjemester: 
Mogens Andersen 
 
Slopkisteansvarlig: 
Bo Christensen 
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Roskilde Marineforenings blad 
 
 Ansvarshavende.                      
 Keld Christensen     
 knast@christensen.mail.dk 
 
  Redaktionen .                
  Søren T. Nielsen 
  Tlf. 40423685 
  1stn@youmail.dk 
                                                                                   
                                                              
  Kristian M. Pedersen 
  kristian@mvpdata.dk 
  Tlf.46363047             
     
  

Fra venstre:  Rohland –Larsen , Keld Christensen, , Kristian Pedersen. Alex M. Jensen, 
Mogens Andersen, Poul Pedersen, Bo Aabenhuus, Søren Nielsen. 
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Formanden har ordet 

Keld Christensen 

Så gik sommeren på hæld, og vi fik afviklet både sommerfest 
i grillens tegn, samt vor traditionsrige Fregatskydning. Begge 
arrangementer var dog i Coronaens skygge, og det må vi nok 
vænne os til i den nærmeste fremtid. Kammeratskabet er dog 
stadig intakt, og alle som besøger marinestuen, tager fint af-
stand og efterlever de regler som nu den forbandede virus 
kræver, godt gået alle, men der kan sagtens være flere i åb-
ningstiden, hvor vi også har været rimeligt heldige med vej-
ret, og har kunnet sidde ude, hvor smitte risikoen er mindre, 
men nu nærmer den kolde tid sig, hvor vi trækker indendørs, 
og her vil jeg lige appellerer til at man undgår at sidde for 
tæt, og passer på sig selv og kammeraterne, ved god håndhy-
giejne med afspritning af hænderne. 
Husk at støtte op om foreningens arrangementer, selv om det 
kan være en mørk tid, men vi har alle brug for lidt kammerat-
ligt lys i den mørke tid. Hold øje med tavlen i Marinestuen, 
for der kommer sikkert nogle spontane arrangementer og 
events, måske med lidt musik og sang. 
Lad os forlade 2020 med maner, og lad os komme flot ind i 
2021, og i den forbindelse ønskes i alle et godt efterår, samt 
en god Jul og et lykkebringende Nytår. 
 
Formanden. 
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Mærkedage 2020 

MARINESTUENS  

ÅBNINGSTIDER 

Onsdage                          11 - 15 
 
Lørdage                          11 - 15 
 
Tlf. 46 36 99 75 svarer i åbningstiden 

 

Fødselsdage: 
 
60 år                          75 år 
 
70 år                          80 år 
 
85 år  
 

                         Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til Roskilde Marinestues ordinære generalforsamling, 
der afholdes i Marinestuen lørdag den 6. februar 2021 klokken 10.00 
 

                                       Dagsorden 
 1.  Valg af dirigent 
 2.  Bestyrelsens årsberetning 
 3.  Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4.  Indkomne forslag 
 5.  Valg af bestyrelse og suppleanter 
 6.  Valg af revisorer og suppleanter 
 7.  Valg af sendemænd 
 8.  Valg af flagbærer og suppleant 
 9.  Eventuelt 
      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal   
      Være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder Skytteforeningen generalfor- 
Samling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Beretningen ligger til gennemlæsning i Marinestuen fra lørdag den 1. februar. 
Efter generalforsamlingen er der normalt lørdagsåbent 
 

Husk ar der vil være morgenkaffe med rundstykker fra klok-
ken 9.00 
Bestyrelsen håber på en god deltagelse 
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    Fregatskydning i Marineforeningen

Så er Roskilde Marineforening igen i gang efter nedlukningen. Den 
8, august blev der afholdt fregatskydning nr. 88 i foreningens have  
Fregatkaptajn Paul Bøggild ankom i brandvæsenets gamle stige-
vogn, og blev modtaget af 23 skytter. Efter flaghejsning og uddeling 
af medlemsnål til Basse og 60 års foreningstegn til Bent Johansen, 
affyrede fregatkaptajnen det første skud mod fregatten. Efter froko-
sten, hvor familien var mødt op, blev skydningen genoptaget og ef-
ter 328 skud sank fregatten. Ny fregatkaptajn blev Bent Johansen. 
Blændsejl blev skudt ned af Basse, Fore Bramsejl af Freddy Poul-
sen, Store Bramsejl af Basse, Berginersejl af Keld Christensen, Fore 
Mærssejl af Alex Jensen, Store Mærssejl af Jan Nyqvist, Mesanen af 
Mogens Andersen, Fokken af Michael Telsing, Storsejl af Kristian 
M. Pedersen, og Skroget af Alex Jensen. 
Skiveskydning nr. 1 Jan Nyqvist, nr. 2 Kiss Nyqvist, nr. 3 Jørgen. 
Følgende vandt præmier der var købt hos Importøren: Jan Nyqvist, 
Majbrit Jensen, Alex Jensen, Jette Trolle, Basse, Annette Christen-
sen, Søren T. Nielsen, Poul Pedersen, Bent Johansen. Følgende 

vandt en flaske vin: Henning Skjoldby, Michal Telsing, Hanne Ras-
mussen, Ivan Hansen, Ole Ørts, Bodil Svendsen, Ib Trolle, Dorte 
Trolle, Jogvan.   
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Billeder fra fregatskydningen 
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                Billeder forsat fra fregatskydningen 

      Paul Bøggil    Bent Johansen   Keld Christensen 
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Første skaffeaften i efteråret 2020   

Torsdag den 24. september startede vinterens arrangementer med god 
corona afstand. 
Menuen var stegt flæsk og bagefter blev der vist en film om Øks Kam-
bodia, som er bygget på B og W til Hamborg/Amerika linen, søsat 1943 
som Brandenburg, Skulle derefter ændres til moderskib for ubåde. På 
grund af materialemangel og langsomt arbejde blev det aldrig færdig. I 
maj 1945 overtaget af den danske stat i ufærdig tilstand. Solgt til ØK 
1946, færdigbygget og afleveret juli 1947 og døbt Kambodia. 6 lastrum, 
3 på hver side af midskibsbygningen. 12400 tons dw. 2 stk. 10 cylinders 
diesel 13900 HK. 2 skruer, 18 knob, besætning 48 mand og 12 passage-
rer. Længde 155 meter, bredde 19 meter dybdegang 9 meter. Sejlede 
fast på Østen i alt 42 rejser ophugget 1985 i Qinhuandao i Kina. 
Vi fulgte skiber på en rejse fra København gennem Middelhavet og Su-
es til Indien og Japan og retur over Stillehavet og gennem Panamakana-

len til København. Filmen er optaget af forskellige besætningsmedlem-
mer og var interessant især for tidligere ØK-sejlere, der mindedes alle 
værtshusene på turen. Der deltog 14 medlemmer i arrangementet. 

Kristian Henning 
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Roskilde Marineforening. Barvagter og akti-
vitet 2020 (nr.7) 
DAG DATO VAGTHAVENDE AK-
TIVITET  

On 21.10. Rohland Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00   
Lø 24.10. Søren Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
On 28.10. Jann Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
To 29.10. Bo og Kristian Skafning kl. 18.30 stuen er åben fra kl. 
18.00     
Lø 31.10. Mogens Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
On 04.11. Per Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Lø 07.11. Bo Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
On 11.11. Per Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Lø 14.11. Rohland Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00   
On 18.11. Søren Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Lø 21.11. Bo Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
On 25.11. Mogens Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Fr 27.11. Bo og Kristian Julefrokost  kl. 18.30 stuen er åben fra kl. 
18.00     
Lø 28.11. Poul Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
On 02.12. Keld Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Lø 05.12. Kristian Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Ti 08.12. Alle fra Bestyrelsen  Bestyrelsesmøde kl. 18.30  (inkl. mad ved 
Keld)                                   
On 09.12. Jann   Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00  
Lø 12.12. Mogens m.fl. Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 
15.00            
1 gl. GRATIS gløgg m. æbleskiver mellem kl. 12.00 og 14.00 på grund af Marine-
stuens 30 års fødselsdag.   
BEMÆRK:    Denne liste er kun vejledende, der kan komme evt. rettelser og tilfø-
jelser.                          
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                Lokale lokkede ikke til stranding

HISTORIE 
 

Fra gammel tid har folkelige overle-
veringer berettet om indbyggere i 
små samfund langs farlige og afsides 
kyster, der lokkede skibe på grund 
for at plyndre og ligefrem myrde de 
skibbrudne. 
 
- Der findes dog ikke sagligt forsk-
ning, der kan bevise, at noget sådant 
nogensinde har fundet sted i Dan-
mark, fastslår den bornholmske mu-
seumsinspektør Jakob Seerup i den 
netop udkomne ”Søfartshistorier—
Danmarkshistorien til søs”. 
 
Hermed afliver han en bornholmsk 
skrøne, der har ingen ringere end den 
verdensberømte Martin Andersen 
Nexø som ophavsmand og blev bragt 
til torvs i hans mesterlige 
”Bornholmernoveller”. 
 
VRAGRØVERE 
I novellesamlingen om menneskelig 
nød og fattigdom til alle tider giver 
Martin Andersen Nexø folkeoverle-
veringer stemme i scenerier, hentet 
fra Snogebæk og fra Nexø-kanten, 
hvor han jo var opvokset. 
 
I novellen ”Når nøden er størst” ud-
stiller Martin Andersen Nexø nær-
mest sydbornholmerne som lumske 
og umælende rovdyr, der bevist dri-
ver skibe til stranding, så de kan mæ-
ske sig ved vraggodset. 
Hvis forfatterens samtid opfattede 

fortællingerne som autentiske egns-
beskrivelser, så forstår man udmær-
ket, at de ikke kunne døje ham. De er 
næsten uden undtagelse ganske ham-
per læsning: Om råhed, afstumpethed 
og stupiditet. 
 
”EN STRANDING” 
Novellesamlingen har givet været 
stærkt medvirkende til, at Martin An-
dersen Nexø først blev udnævnt til 
æresborger i byen, hvis navn han 
bragte verden rundt, i 1996 -42 år 
efter sin død -efter flere forsøg og en 
indædt offentlig debat. 
 
Så hjalp det ikke, at Andersen Nexø i 
sit berømteste værk ”Pelle Erobre-
ren” har iscenesat en dramatisk stran-
ding, hvor to unge fiskere heltemo-
digt får redningsstolen ud til en forlist 
skude og redder de fem ombordvæ-
rende, mens den ene redningsmand 
drukner. 
 
Et uddrag af ”En stranding” bruger 
Jakob Seerup i sit bornholmske kapi-
tel til at illustrere datidens primitive 
redningsudstyr i en tid, hvor der ale-
ne mellem 1830 og 1921 blev regi-
streret ikke færre en 151 strandinger 
ved Snogebæk og Dueodde. 
 
DE DØDES ODDE 
 
Netop denne kyststrækning var skue-
plads for langt de fleste af øens stran-
dinger.  
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Seerup anfører, at lokale overleve-
ringer kaldte Dueodde for 
”Dawaudinj” - de dødes odde, og i 
1850 beskriver den officielle kom-
mission strækningen således: 
”Due Odde anses som det farligste 
punkt på øen, karakteren af kysten 
er her aldeles forskellig fra de øv-
riges, idet det her er flyvesand, 
som danner rev ud på flere steder, 
og på grund af kviksand synker de 
grundløbne skibe i meget kort tid. 
 
Salthammer og Broens Rev ved 
Snogebæk er meget farlige punk-
ter. Da strandingerne på disse rev 
sker i længere afstand fra selve 
kysten, vil, foruden raketapparatet 
her finde god anvendelse for at 
komme de skibbrudne til hjælp 
 
Maleriet ”The Life Line” fra 1884 
af en amerikansk maler illustrerer 
det sene 1800-tals ideal om en sø 
redning. Helten har hverken ansigt 
eller navn, han gør blot sin pligt 
og redder den nødstedte kvinde. 
Der findes dog ikke saglig forsk-

ning, der kan bevise, at noget så-
dant nogensinde har fundet sted i 
Danmark. 
 
Jakob Seerup 
Museumsinspektør, Bornholms 
museum. 
 
En nat i begyndelsen af oktober 
1905 strandede den finske fuldrig-
ger ”Earl of Zetland” på de born-
holmske klipper syd for Vang. 
Mandskabet blev reddet i land. 
Man håbede også på, at skibet 
kunne reddes, men efter et par 
uger med hårdt vejr flød lasten i 
land i store mængder. 
 
Jakob Seerup korrigerer Andersen 
Nexø-skrøne: 
 

Af Peter Tiemroth 
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              Forsætelse af strandinger på Bornholm 

HISTORIE 
 
I Danmark er det traditionelt den 
grumme kyst langs Vesterhavet, 
der forbindes med skibskatastrofer. 
Men rent faktisk kan antallet af 
strandinger ved kysten mellem 
Snogebæk og Dueodde måle sig 
med antallet i det jyske. 
Alligevel havde det officielle Dan-
mark i første omgang ”glemt” 
Bornholm, som i så mange andre 
tilfælde igennem historien. 
Men lokale embedsmænd, der selv 
i 1846 havde overværet en forfær-
delig stranding med ni druknede ud 
for Svaneke Havn, gjorde en aktiv 
indsats for, at Bornholm i sidste 
ende også kunne blive en del af 
loven. 
Det fortæller Bornholms Museums 
maritime specialist med en fortid 

på Orlogsmuseet, Jakob Seerup, i 
den indholdsrige og netop på Gads 
Forlag udkomne Søfartshistorier  - 
Danmarkshistorien til søs”, hvor 
han står for et bornholmsk kapitel. 
 
DANNEBROG PÅ KRYDS 
 
Titlen er ”Redningsvæsenet - en 
maritim infrastruktur set fra en 
klippeø”, der i ord og billeder be-
retter om redningsvæsenet på 
Bornholm gennem tiden, hvor sø-
farten med øens centrale beliggen-
hed altid har betydet liv og død og 
velstand. 
I 1852 oprettedes fem stationer på 
Bornholm med de karakteristiske 
grønne porte med dannebrogsflag 
på kryds. Snogebæk fik såvel red-
ningsbåd som raketapparat, Rønne, 
Allinge, Gudhjem og Svaneke fik 
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              Forsættelse af strandinger på Bornholm 

kun raketapparater. Men i 1863 fik 
også Rønne redningsbåd. 
Senere oprettes stationer i Hasle 
og på Christiansø samt en bistati-
on med redningsbåd ved Boderne. 
Der etableredes redningsstier 
langs kysterne, hvor mandskab 
patruljerede i dårligt vejr, og sene-
re suppleredes med særlige tele-
fonstationer. 
 
FYR, BÅDE OG RAKETTER 
 
Med i sikkerhedsbilledet skal og-
så, at der siden 1830’erne blev op-
ført et fintmasket net af fyr i de 
danske farvande. Blandt højde-
punkterne anses Skagens Fyr fra 
1858, Dueodde Fyr fra 1879 og 
Hammerens Fyr fra 1892. 
Snogebæk Redningsstation var fra 
starten naturligt den største af de 
bornholmske stationer og den ene-
ste, der også havde redningsbåd. 
Stationen varetog redningstjene-
sten fra Nexø i nord til Sose i syd. 
Man nåede at deltage i 65 alvorli-
ge redningsaktioner, 51 med båd 
og 14 med raketapparat. 
361 mennesker blev bjerget i land. 
Ved stationen var ansat en opsyns-
mand, en bådformand og 11 båds-
mænd. 
 
HESTETRUKNE 
 
Fra det danske redningsvæsens 

start i 1852 og indtil 1914 anvend-
te man kun tiårers robåde i red-
ningsvæsenet. Fra da af begyndte 
man også at anvende motorbåde. 
Bådene var synkefrie med lufttæt-
te kasser og selvlænsende med 
ventiler i bund og på sider. Men de 
måtte ikke være særlig tunge, idet 
de skulle kunne trækkes på en 
vogn af heste gennem vanskeligt 
terræn. 
Redningsbåden i Snogebæk fra 
1852 blev først udskiftet i 1907.  
Det var så den båd, der blev an-
vendt lige til stationen blev ned-
lagt i 1964, og som er bevaret og 
netop er vendt tilbage til Snoge-
bæk. 
Fra først i 1960’erne blev red-
ningsaktionerne stadigt hyppigere 
overtaget af søværnets redningshe-
likoptere eller redningsfartøjer sta-
tioneret i Rønne og Nexø. Nu om 
dage har teknologiske fremskridt 
som radar og gps gjort strandinger 
forholdsvis sjældne. 
Jakob Seerups bornholmske bi-
drag rummer bl.a. en beskrivelse 
af en dramatisk redningsaktion 
ved et forlis vest for Arnager i 
1914 og en efterfølgende gribende 
mindehøjtidelighed og begravelse 
af de omkomne i Nylars Kirke 
 
  En stor tak til Peter Tiemroth 
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2020 Efterår. 

Oktober       den 12–den  28 

November    den  9– den  23 

December     den 7. 

 

Nye datoer kommer i bladet  no 1  

Januar 2021. 

 

 

Tid  Fra klokken 19.00-20.00 

Derefter kaffe m. brød. HUSK in-

dendørs spillesko 

 

 

 

ROSKILDE MARINEFORENINGS-

KEGLEKLUB  
Nye medlemmer er meget velkomne - kontakt formanden:  

                   Henning Skjoldby. Tlf.: 46 32 12 88  

Kasser  Bo Hermansen 

B. Medlem  Kristian. M Pedersen 

Spillested: Roskilde Keglecenter  

Th. Nielsens vej 8. 4000 Roskilde  
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Alt malerarbejde udføres 

Malermester 

BO JØRGENSEN 
Strandparken 15, 4000 Roskilde 

Telefon 46 37 07 46 . Mobiltlf. 22 33 29 98 
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OBS! 
Der kan nu betales med mobilpay i baren, både til alm. 
barkøb, effekter og skafning m.v. 
 
BEMÆRK: Medlemmerne må acceptere, at det er en for-
udsætning, for brug af ”mobilpay”, at barvagten er infor-
meret og fortrolig med brug af ”mobilpay” før brug af 
denne mulighed, i stedet henvise til bl.a. en nærliggende 
pengeautomat. Der kan kun bruges mobilpay, på det ek-
sakte købte beløb. 
 
MARINEFORENINGENS MOBILPAY-NUMMER ER   
82 62 30  
F.F.F.Jann 

Der er kun en som er gået fra borde i dette kvartal og det er. 

      John Hammershøj Vi vil ære hans minde. 
 

 Bestyrelsen  ønsker alle en glædelig Jul og et Godt nytår, og benytter 
samtidig lejligheden til at takke alle, der på den ene eller den anden 
måde, har været med til at gennemføre de forskellige arrangementer, 
det forløbne år 
Ligeledes sender vi annoncørerne  de bedste hilsner og håber på et godt 
samarbejde i det kommende år.                         
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FOR DEN KRÆSNE 
FORBRUGER 

KIG IND OG FÅ ET- 
GODT TILBUD 
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Elisagårdsvej 10  
4000 Roskilde Tlf. 
46369975                                                    

Roskilde den 14. Oktober 2020 
 
 

Referat bestyrelsesmøde d. 
13.10.2020 
 
Afbud: Alex 
 
Velkomst ved Formanden. 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 
01.09.2020 godkendt. 
 
Orientering fra Formanden: 

• Orientering om afholdt og vellykket 
Ålegilde. 
Orientering om status på Banjemester-
funktionen. 

 
Bo: 

• Udskiftning af havemøbler/stole ud-
sættes ind til videre. 

• Orientering om Tyverialarm. Ind til 
videre fastholdes eksisterende funktion. 

• Orientering om ”Mobilpay” og ny 
telefon (tak til Søren). 

• Tak til Per for ”Lys på Danmark”. 
(Jann mangler at lave opslag til montren). 

• Penge retur vedr. Sendemandsmøde. 

• Kostpris for Julefrokost fredag d. 27. 
November: 150 kr. Skaffelisten er gæl-
dende. 
Fremover opkræves 90 kr. ved udeblivelse 
eller manglende afmelding til skafning. 

 

Søren: 

• Orientering om PC problemer og blad 
(bladet kan forventes inden 1. November). 
Spørgsmål om køb af farvepatron til prin-
ter (godkendt). 

 
Poul: 
Rosende ord og tak til Kristian for hans 
mange gøremål for foreningen. 
 
Mogens: 
orientering om, at Marinestuen er lukket 
lørdag d. 17. Oktober. 

 
Kristian: 

• Orientering om Marinestuen fylder 30 
år den 8. December. 
Spørgsmål om renovering af ventilation 
(godkendt). 
 
Jann: 
Efterlysning af nøgle til skur (i pengekas-
sen). Keld fremskaffer. 
 
Konklusion:  
Lørdag d. 12. December, mellem kl. 
12.00 og 14.00 serveres 1 kop GRATIS 
gløgg m. æbleskiver p.g.a. Marine-
stueens 30 års fødselsdag. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. 
December kl. 18.30.    Aktivitets og bar-
vagtliste medsendt 
 
 
For referatet:  Jann C. Persson        tlf.: 
46 37 35 30 eller 23 66 55 97      E-mail: 
himmelev@mail.tele.dk  
 

mailto:himmelev@mail.tele.dk
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 Støt vores annoncører da de støtter os 

BUTIKKEN FOR LIVSNYDERE 
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George’s Bodega 

 
Hestetorvet 7 

4000 Roskilde  Tlf.: 46357133 
4001  

 
 
 
 

Skytteforeningen 
Formand: 

Keld Christensen 
Brønsager 15 
4000 Roskilde 

Tlf. 20 74 27 86 
Knast@christensen.mail.dk 

 
Kasserer: 

Brian Svendsen 
Bh.svendsen@mail.tele.dk 

 
Bestyrelsesmedlem: 
Mogens Andersen 

millesnedker@gmail.com 
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Afsender:  
Roskilde  Marineforening 
Elisagårdsvej 10 st.  
4000 Roskilde 


