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Jeg håber på et godt efterår, på vej mod vin-
teren.
 
Vi er nu på vej ind i en anden tid – tiden, 
hvor vi skal leve med COVID-19. I nogle 
perioder med meget hårde retningslinjer fra 
Regeringen, og andre tider med nogle mere 
opblødte måder at være sammen på. Vi vil, 
til alle vores kammeratskabsaftner og fore-
drag, altid være opmærksomme på, at vi har 
personsikkerheden i orden, AFSTAND OG SPRIT (til hænderne). Vi må på nuværende 
tidspunkt være ca. 35 personer i vores lokale, hvilket også betyder, at det er ’først til 
mølle’, når vi har vores spændende foredrag. Ligesom vi vil arbejde på, at vores altid 
populære julefrokost kan afholdes i ’Bræddehytten’, så vi kan skabe mere plads til alle 
og holde en julefrokost, som vi ’næsten plejer’.
Jeg vil også her gøre lidt reklame for, at vi i år afholder juleaften i marinestuen. Hvis 
du sidder alene, eller I er to, så skal man være velkommen til at fejre julen i Marine-
stuen sammen med os. Og hvem er ’os’? Det er mig, siger formanden, samt min frue 
+ tre børn. For ingen skal være alene juleaften. Og du skal være velkommen til at 
deltage, der er tilmeldingsfrist den 1. december til formanden.
 
Jeg vil ønske jer alle et godt efterår, og jeg håber, at vi kommer til at se rigtig mange 
af jer, til vores kammeratskabsaftner, julefrokost, nytårsmønstring, eller til vores super 
spændende foredrag. God læselyst til dig, der nu sidder og skal i gang.
 

Med de bedste Marineforeningshilsner
Formand Københavns Marineforening

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

Foto som modtages af UDKIGGEN til offentliggørelse 
i UDKIGGEN, vil efterfølgende indgå i UDKIGGENS 
fotoarkiv.

Jeg håber på et 
godt efterår - på 
vej mod vinteren

Foto: UDKIGGENs fotoarkiv.



70213 ARNDT ADRIAN 95 ÅR 21. DEC
81687 CHRISTIAN KJELLERUP HANSEN 90 ÅR 21. DEC
69411 FINN HANSEN 85 ÅR 07. FEB
79976 GUNNAR TOFTEGAARD MARCUSSEN 80 ÅR 23. NOV
73073 JOHN DALVAD MUNKSTRØM 80 ÅR 12. JAN
78189 IB JENSEN 75 ÅR 22. NOV
45605 KURT A. SJØGREN 75 ÅR 29. NOV
84202 TOKE BRUNO NIELSEN 75 ÅR 12. DEC
81813 MOGENS LARSEN 75 ÅR 25. DEC
83667 DENNIS LJUNGBECK 75 ÅR 28. JAN
84345 JAN SAMUEL 70 ÅR 27. NOV
57858 EINAR BOLT 70 ÅR 06. JAN
69489 OLE SØRENSEN 70 ÅR 14. FEB

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN
76427 OLE ROTHMANN UDMELDT SEP 20
74478 VAGN BACHER JACOBSEN A.V.D. AUG 20

PER JETTING                             OVERFLYTTET FRA KG. LYNGBY AUG 20          

SOM BEKENDT ER JUBILARSTÆVNET I 2020 AFLYST/UDSAT TIL NÆSTE ÅR, 
MEN 2020 JUBILARERNE VIL OGSÅ BLIVE INVITERET I 2021

78801 SVEND AAGE NIELSEN INDKALDT 1950
81687 CHRISTIAN KJELLERUP HANSEN INDKALDT 1950
38389 KNUD DEKOV INDKALDT 1955
45917 JOHNNY BANNOW INDKALDT 1955
69637 SVEND ERIK WARMING INDKALDT 1955
72806 JOHN ALFRED WERGE INDKALDT 1955
69411 FINN HANSEN INDKALDT 1955
69409 FLEMMING STEEN ANDERSEN INDKALDT 1960
49001 BJARNE KAMPER INDKALDT 1960
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 THOMAS MØRKEBERG ROMMEL INDKALDT 1980

FØDSELSDAGE 
1. NOVEMBER 2020 - 15. FEBRUAR 2021

HJERTELIG TILLYKKE
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DATO BEGIVENHED KL.

12. NOV FOREDRAG V/ JAGTKAPTAJN, CHEFEN FOR ’DANNEBROG’ 
KOMMANDØR PETER SCHINKEL STAMP, ENDNU EN GANG 
ER DET LYKKEDES JOHNNY BANNOW AT ETABLERE EN GOD 
AFTALE. MON IKKE, DET BLIVER EN SPÆNDENDE AFTEN.

1800

26. NOV KAMMERATSKABSAFTEN 1800
05. DEC OM CORONA-KRISEN TILLADER DET, VIL DER ATTER EN 

GANG BLIVE LEJLIGHED TIL AT NYDE ÅRETS JULEFRO-
KOST I VORES MARINESTUE- M-E-E-E-N VÆR OPMÆRKSOM 
PÅ, AT DER STADIG KAN HERSKE STRIKSE REGLER FOR, 
HVOR MANGE VI MÅ SAMLES I STUEN,

1300

24. DEC JULEGUDSTJENESTE I HOLMENS KIRKE 1030
24. DEC HØJTIDELIGHED VED MINDEANKERET I NYHAVN 1200   
09. JAN           NYTÅRSMØNSTRING I STUEN 1300     
10. JAN DET BLÅ DANMARKS NYTÅRSGUDSTJENESTE I HOLMENS 

KIRKE
1400

14. JAN FOREDRAG V/ JURIST BJARNE GRØNFELDT MED EN LANG 
KARRIERE BAG SIG BL.A. VED HOFFET, HAR VÆRET FULD-
MÆGTIG I GRØNLAND, HAR VÆRET CHEFKONSULENT I 
STATSMINISTERIET OG ENDELIG CHEF FOR ORDENSKA-
PITLETS SEKRETARIAT. DET SKAL NOK BLIVE ET INTERES-
SANT FOREDRAG. 

1800   

28. JAN KAMMERATSKABSAFTEN 1800   
11. FEB FOREDRAG V/KOMMANDØRKAPTAJN JAN BØGSTED. JAN 

HAR TIDLIGERE HOLDT FOREDRAG HOS OS.  JAN HAR TIL-
BRAGT EN STOR DEL AF SIN TJENESTETID I GRØNLANDSKE 
FARVANDE OG I GRØNNEDAL. HANS INTERESSE FOR DEN 
GRØNLANDSKE NATUR, HVOR HAN HAR TURET DEN MEGET 
OG ALTID MED MEDBRAGT FOTOUDSTYR, HAR FÅET HAM 
TIL AT PRODUCERE EN MEGET SMUK KALENDER MED 
GRØNLANDSKE MOTIVER. DET SKAL NOK BLIVE ET FLOT 
OG SPÆNDENDE GENSYN

1800       

AKTIVITETSKALENDER 
1. NOVEMBER - 15. FEBRUAR 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



6

KVARTALSOVERSIGT
3. KVARTAL 2020

18. JULI: Den lange COVID-19 periode 
med aflyste arrangementer til følge har været 
mærkbar i foreningslivet overalt i det danske 
land, således også i Københavns Marinefor-
ening. De hen over sommeren slækkede ret-
ningslinjer for mødeaktivitet bevirkede hel-
digvis, at der på denne solrige lørdag i juli 
kunne afholdes det årlige grillarrangement 
ude på Takkeladsvej. Omkring 30 M/K glæ-
dede sig over at møde op og fik sig – efter den 
nøje med tommestok udmålte bord/stoleop-
stilling – placeret i de tilladte små grupper, 
hvorfra stemningen snart bredte sig på lystig 
vis, mens grill-fyrbøder Mogens Larsen snart 
sikrede sig den rette temperatur i den fra PE-
DER SKRAM lånte store grill, hvorfra der 

snart bredte sig en liflig duft af tilberedte bøf-
fer og pølser. Efter adskillige timers hyggeligt 
samvær var vi enige om, at det var en glædelig 
oplevelse atter at mødes under hyggelige for-
mer og få snakket lidt om oplevelser gennem 
den lange periode, hvor CORONA bestemte 
dagsordenen.   

11.-12. AUGUST:  Der var også i år pebet til 
pudsedage på disse to datoer, oven i købet på 
et helsidesopslag i UDKIGGEN, men blot fire 
m/k reflekterede på denne opfordring, så det 
var begrænset, hvor meget der blev pudset, 
men dertil skal siges, at på grund af den mi-
nimale anvendelse af stuen det sidste halve år, 
var det da også begrænset, hvor stor nødven-

Af Leif Larsen
Foto: Karl-Erik Knaack
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digheden var at bruge pudsecreme og kræfter 
på forskønnelse af vore mange messingeffek-
ter, der stadig står i deres fulde glans efter sid-
ste års pudseværdige indsats.

27. AUGUST:  Så kom dagen, hvor vi atter 
kunne mødes i Marineforeningen. Det var 
godt at se et lille antal (15) igen, for mødet 
blev naturligvis afholdt med COVID-19 i 
baghovedet, så alle holdt behørig afstand og 
sprittede af. Vi havde fornøjelsen af at optage 
to nye medlemmer, så velkommen til Bent og 
Flemming. Vi ser nu frem til at mødes igen d. 
10. september, hvor landsformanden kommer 
på besøg.  Af  Per Vilstrup

10. SEPTEMBER:  Efterårets første foredrag 
blev heldigvis ikke mødt af afbud, og til stor 
glæde for de 35 fremmødte, hvad der må være 
til en foredragsaften, mødte landsformand for 
Danmarks Marineforening kommandørkap-
tajn Steen Engstrøm frisk og veloplagt op, og 
fastholdt efter skafningen de fremmødtes op-
mærksomhed med et velklingende foredrag.     

24. SEPTEMBER:  Hyggelig kammerat-
skabsaften med 15 deltagere.

26. SEPTEMBER:  Lykkedes det at få afvik-
let årets fregatskydning, der ellers normalt fin-
der sted sidst i maj måned, men som på grund 
af COVID-19 blev udsat. Årets fregatkaptajn 
blev formanden i Københavns Marinefor-
ening Per Vilstrup Olesen. 

Tillykke!
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’NYE KOSTE’
Det Herrens år 2020 var ikke ret gammelt, da 
der indløb de første meldinger om, at en ny og 
alvorlig virus  havde holdt sit indtog i en kine-
sisk by, og verdens opmærksomhed blev hen-
ledt derpå. Fjernt fra denne by i Kina forblev 
tankerne nok deri, at dens tidlige opdagelse 
kunne begrænses til, at virussen forblev der-
ude østpå, men ak, med nutidens befordrings-
midler skulle det snart vise sig, at Europa blev 
tilført den næsten uundgåelige smitte med 
efterfølgende langvarige  ubehageligheder i 
mange lande.

Foreningslivet i Danmark blev fra denne 
tidlige martsdag lammet på grund af de af 
statsministeriet m.v. indførte restriktive ret-
ningslinjer i det ganske samfund, og således 
blev Københavns Marineforenings  general-
forsamling d. 27. februar det sidste medlems-
møde i det første halvår af 2020. Generalfor-
samlingen afstedkom et formandsskifte, der af 
bestyrelsen var vel forberedt.
 
Nyvalgte formand Per Vilstrup Olesen blev 
nu hovedkulds kastet ind i en udfordrende 
position, der i hans debut betød adskillige 
nødvendige beslutninger. Fra sidelinjen blev 
han fulgt af en opmærksom bestyrelse, uden 
hvis hjælp det kunne have artet sig anderledes. 
Men fra mig som afgående formand skal der 
lyde en stor ros for Pers entusiasme i tackling 
af de nødvendige beslutninger, der indebar, at 
vi hen over den lange periode blev vidne til 
en synlig forandring i Københavns Marinefor-
ening.

Per fik inden for tilladelighedens rammer 
foranstaltet en kærkommen oprydning i vores 
marinestue, der afstedkom ved hjælp af di-
verse bestyrelsesmedlemmer, at nok op imod 
halvandet tons unødvendigt opbevaringsma-
teriale blev skrottet i løbet af en weekend, 
materiale, der havde hobet sig lidt rigeligt op 
gennem mine år som afdelingsformand.

I karantæneperioden er der dog blevet af-
holdt to bestyrelsesmøder, der på fortrinlig 
vis blev ledet af formanden, og hvor vigtige 
emner blev drøftet, så foreningens status er 
blevet ajourført, og vi er i begrænset omfang 
blev klar til at indlede den nye sæson torsdag 
d. 28. august.

Desværre blev årets jubilarstævne i første 
omgang udsat til sidst i oktober for kort tid 
efter helt at blive aflyst i år, men nu således, 
at dette års jubilarer (årgange med 0 og 5 i års 
endetal) også vil blive inviteret til deltagelse 
i 2021. 

Dette års sendemandsmøde planlagt afholdt 
i Svendborg lørdag d. 9. maj blev som be-
kendt også aflyst og udskudt til afholdelse d. 
19. september i Svendborg, men igen greb den 
ubarmhjertige coronahånd ind, således at mel-
dingen bød på aflysning / udsættelse af dette 
års sendemandsmøde.                         

Københavns Marineforenings medlems-
tal er desværre dalet drastisk i det forgangne 
halvår. Dette fald skyldes forskellige årsager, 
men desværre har det været nødvendigt at 
slette et antal på grund af manglende kontin-
gentbetaling. I skrivende stund er vort med-
lemstal stadig lidt over de 200. 

Af Leif Larsen
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MARINEFORENING ÅR 1012.

De gamle vikinger drak altid en til, før de gik, og før de gik, rejste de sig op 
for at se, om de var i stand til at gå, og hvis de var det, satte de sig ned igen og 
drak videre, og når de så rejste sig op igen for at gå og så, at de ikke var i stand 
til at drikke videre, så gik de hjem.

Af Jens Svendborg
Tegning fra ’nettet’

EFTERLYSNING

Jeg savner kendskab til, hvem der har lånt KARL DØNITZ bog, der for nogle 
år siden blev skænket til vort bibliotek. 
Bogen’s titel er DET TREDJE RIGES SIDSTE DAGE.
Endvidere er der en, der har ’lånt’ min håndskrevne dagbog fra mit togt med 
opmålingsskibet ’HVIDBJØRNEN’ i 1965.
Begge disse bøger håber jeg da dukker op igen, tak.      

Leif Larsen

ÆRESMEDLEMMER: 
H.K.H. KRONPRINS FREDERIK - 

LEIF LARSEN - JOHNNY BANNOW - NS PHILIPSEN
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I DISSE ELEKTRONISKE TIDER INDEBÆRER DETTE, AT DER VED UDSEN-
DELSE AF VORT AFDELINGSBLAD UDKIGGEN KAN SPARES PENGE TIL 
TRYKNING OG FRANKERING, HVIS DU KAN KLARE DIG MED AT FÅ BLA-
DET TILSENDT PR. MAIL.

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

TAK    LEIF LARSEN 

JULEFROKOST 
2020

LØRDAG DEN 5. DECEMBER
I MARINESTUEN KL. 13.00 

TIL EN STOR LÆKKER
JULEBUFFET

TIL 200 KR. PR. DELTAGER
TILMELDING TIL BANJERMESTEREN
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Sidder du hjemme og mangler selskab, eller 
er I to og mangler julehygge, så kom med os 
i Marineforeningen og fejre din juleaften.

Stegt And, Rødkål, brune kartofler, hvide 
kartofler og brun sovs.

Risalamande og kirsebærsovs.

Københavns Marineforening

Bindende tilmelding senest den 1. december i Marinestuen 
eller til formand Per: pvo@ncc.dk eller på mobil 31 60 67 68.

Grafik: Per Vilstrup.
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Flensborgerne kalder den 
pompøse kæmpebygning med 
sine 800 rum og værelse ’Det 
røde slot ved havet’. Bygnings-
værket blev - højt hævet over 
fjordens sydside - opført på or-
dre fra kejser Wilhelm i 1906-
10 i Mürwik (dansk: Mørvig) 
som uddannelsessted for den 
kejserlige marine.

23. maj var det slut, 
Dönitz og hans stab 
blev fængslet af de al-
lierede.
Siden da har bygnings-
komplekset ført en 
omskiftelig tilværelse 
og er dermed blevet et 
kulturminde. 
Det tredje Riges sid-
ste regering med sto-
radmiral Karl Dönitz 
i spidsen som Hitlers 
arvtager havde til huse 
i områdets sportsskole 
i de første majdage i 
1945, da Berlin var 
bombet sønder og 
sammen. Området har 
en overgang rummet 
toldskole, og tusindvis 
af flygtninge fra rigets 
østlige områder blev 
indkvarteret i barak-
ker fra 1945 og helt op 
i 1950’erne. I februar 
1944 havde Flensborg 
59.500 indbyggere, i 
slutningen af juli 1945 
var der 102.000.  
I dag er bygningerne 

ramme om forbundsværnets søofficersskole 
med plads til op mod 1200 under uddannelse 
indenfor en lang række af sømilitære fag.
Det skinner igennem, når man kommer med 
på en af de få rundvisninger, at man har udfor-
dringer med de unges evne til at indrette sig 
efter de militære standarder - det, man før bl.a. 
andet kaldte disciplin. Jo, jo der er stueinspek-
tion for at se om orden, rengøring og hygiej-
niske regler overholdes, ligesom der er hilse-
pligt og meldepligt. Og man møder punktligt 
til undervisningen, hvortil og -fra man færdes 
i grupper, som marcherer i takt og geled. Ikke 

Det røde slot, hvor det tyske rige døde

Hovedindgangen til marinekasernen, bygget i ”Nordtysk mur-
stensgotik”.
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noget med at slentre slapt afsted. Noget af en 
omvæltning for vissse unge, der kommer lige 
fra skolebænken.
Det er desuden iøjnefaldende hvor mange 
kvindelige elever, skolen rummer. Der er fak-
tisk 20 %, og forbundsværnet sætter stor pris 
på dem, vil gerne have flere.
På skolen lægger man ikke skjul på, at de 
kvindelige elever anses for at være mere or-
dentlige, ansvarsfulde og pligtopfyldende end 
de mandlige elever.

Her underviser man efter moderne metoder 
i pagt med gode søværts traditioner og krav. 
Der en moderne sejlerskole, som i sommer 
fik seks nye sejlbåde, en teknikskole, en helt 
moderne bro-simulator, planetarium og selv-
følgelig navigationsuddannelse.
Kadetterne får deres grundlæggende militære 
træning her; andre undervisningsområder er 
for eksempel vejlederuddannelse, søkund-
skab, sømandskab samt jura. Der foregår også 
en vis efter- og specialuddannelse.

Med sin mere end 200 m lange havnefront og 
sit ca. 60 m høje tårn dominerer den Flens-
borgfjordens sydlige bred. Fra Flensborgs in-
dre by kan man nå frem til den ad Mürwiker 
Straße på 10 minutter.
Den forhenværende kommandørbygning hu-
ser militærhistorisk uddannelsescentrum med 
en historisk undervisningssamling, der skil-
drer det tyske søværns historie fra 1848 til i 
dag. Der er som regel adgang tirsdage kl. 14-
19, men ikke i denne corona-tid.
 
På området er rejst en 25 meter høj øvemast, 
hvor kadetterne kan forberede sig på at at 
håndtere sejl på marinens skoleskib ”Gorch 
Fock” (23 sejl på tilsammen 2000 kvm, stam-
besætning på 83 personer).

I 1930’erne var der en massiv udvidelse af de 
militære faciliteter. Under Anden Verdenskrig 
boede militæret i Mürwik. De mindre vellyk-
kede allierede luftangreb på Flensborg gik 
heller ikke nævneværdig ud over Mürwik. Så 
faciliteterne var sikkert tilfredsstillende, da 
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Hitlers efterfølger som rigskansler, storadmi-
ral Dönitz rykkede ind med sin håndfuld mi-
nistre - en regering, der ikke længere havde så 
meget at regere over - og talte ialt 250 mand 
fra det hidtidige hovedsæde i Pløn.
Det var den 3. maj 1945.

Herfra ledede Dönitz kapitulationsforhand-
lingerne, først med feltmarskal Montgomery 
(for Holland, Nordvesttyskland og Danmarks 
vedkommende) på Lüneborg Hede, siden med 
de allieredes øverstbefalende på vestfronten, 
general Eisenhower (for alle fronter i Europa) 
i Reims. Kapitulationerne blev underskrevet 
henholdsvis den 4. og den 7. maj
Den 23. maj blev Dönitz-regeringen arresteret 
og dermed sluttede 2. Verdenskrig i Europa. 

Den amerikanske avis Times rapporterede 
dette noget uempatisk med ordene: 
”Det tyske rige døde en solskinsdag, den 
23. maj nær den baltiske havn i Flensborg.” 
(Østersøen hedder The Baltic Sea på engelsk).

Indtil da var der yderligere forhandlinger, bl.a. 
med Sovjetunionen, som skulle inddrages i 
kapitulationsbetingelserne og forestå en større 
ceremoni i Berlin.

Samtidig væltede det ind med flygtninge fra 
de tysk besatte østområder, civile og mili-
tære. Det var noget af et problem og  balan-
ceakt også for de vestallierede at tage sig af 
tusindvis af forhutlede mennesker, som Dö-
nitz lagde stor vægt på kom væk fra de frem-
rykkende russere i østområderne. Ja, Dönitz 
trak forhandlingerne ud for at give tid til at 
få flygtningene bragt i større sikkerhed. En 
stor del af transporterne foregik med skib over 
Østersøen, og det foregik under alt andet end 
velordnede forhold; mange skibe blev sænket 
og tusinder omkom.

Det var Dönitz’ sidste operative indsats. Om-
kring to mio civile og sårede soldater kom 
vestover. Også Danmark blev ”fodret” med 
flygtninge, dels fra denne operation over 
Østersøen, dels over land. Vi modtog 230.000 
- mere eller mindre frivilligt. 

35.000 af dem blev interneret i en lejr i Oks-
bøl, hvor der i 2021 ventes åbnet et museum, 
hvis tema bliver flygtninge i Danmark i bre-
dere perspektiv.
Efter arrestationen af Karl Dönitz blev han 
stillet for domstolen i Nürnberg og fik 10 års 
fængsel i Spandau, Berlin, en mild straf sam-
menlignet med andre topnazisters. 

Derefter levede han en stille tilværelse til 1980 
i en lille by udenfor Hamborg. Han blev 89 år 
og brugte de fleste af dem på en lang sømili-
tær karriere begyndende under 1. verdenskrig, 
hvor han havde kommando over en ubåd. Han 
avancerede til chef for først hele ubådsvåbnet, 
som han udviklede teknisk og strategisk med 
stor effektivitet og dødelig virkning for mange 
krigssejlere og arbejdere på værfterne, siden 
hele marinen. Inden Adolf Hitler tog sit liv og 
dermed undgik at blive stillet til ansvar den 
30. april 1945, udpegede han Dönitz til sin ef-
terfølger som rigskansler. Efterhånden stolede 
Hitler ikke på så mange af sine topfolk, og 
Dönitz var den, han dog havde mest tillid til 
kunne videreføre - ja hvad mon Hitler troede, 
der blev det videre forløb? Der var en betyde-
lig rivalisering mellem de tyske ledere, nogle 
troede ikke længere på Hitlers (og deres eget) 
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projekt, andre mente sig berettiget til at efter-
følge Hitler. Så denne forvirring skulle Dönitz 
også navigere i.

Det var ham, der opfandt ulvekoblerne, en 
samling af ubåde, som angreb og sænkede 
mange skibe i konvojerne med forsyningerne 
fra USA til England. Det foregik nogle få må-
neder i foråret 1943, inden de allierede fik ta-
get luften ud af initiativet, da ubådene fik så 

store tab, at Dönitz afbrød operationerne og 
kastede sig over udvikling af nye ubåde, f.eks. 
med snorkel og Walterubådene.
Militærhistorikeren Marco Smedberg skriver 
i ”Om Sjökriget”: ”Dönitz og hans ubåde var 
det, som kom nærmest at besejre Storbritan-
nien under 2. Verdenskrig”.

Tekst og fotos: Erik Staffeld samt pressefoto 
fra Gyldendal.
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Så kom vi også i gang med vo-
res foredragsserie, og vi begynd-
te med ikke mindre end vores 
egen ’nye’ landsformand Steen 
Engstrøm.

Som vanligt begyndte vi med lidt hyggesnak 
inden flaget blev hejst kl. 18, og vi fik lidt til 
maven og ganen inden landsformanden kl. 19 
begyndte sit foredrag.

Det blev et foredrag, hvor vi lærte Steen lidt 
bedre at kende, men også en aften, hvor vi 
blev sat lidt ind i, hvad formanden havde af 
langsigtede visioner for vores forening, og 
hvad vi som lokalforening skulle være op-
mærksom på. 

Vi blev som lokalforening opfordret til at kik-
ke indad, se på os selv og ud fra det vurdere, 
om det tilbud vi har til medlemmerne, også 
svare til den tid vi lever i. Som Steen så ram-
mende udtrykte det vi er nok ikke en forening 
for dem der er 20 år, men når vi ser på hvornår 
man melder sig ind i en Marineforening er det 
nærmer dem som er 50 år, og der kan vi som 
lokal forening gøre en større aktiv indsat for 
at få den aldersgruppe ind i Danmarks Mari-
neforening. 

Hvem er så Danmarks Marineforening for, 
hvor skal vores medlemmer komme fra. Her 
kom Landsformanden også med et par hold-
ninger. Vi er jo som en selvfølge for søværnets 
folk, men vi har nok glemt lidt, at vi også er 
en forening for ’søens folk’. De civile, der sej-
ler  i handelsflåden og dem fra fiskeriet, her er 
der mange, der arbejder, og dem skal vi også 

Foredrag med Landsformanden
    torsdags, den 10. september 2020
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huske, når vi snakker fremtidens medlemmer. 
Og så skal vi som lokale foreninger også være 
ude og lave vores egene reklamer, når der er 
lokale civile søfartsarrangementer      

Vi blev også ført ind i nutiden på IT-fronten, 
hvor landsforeningen har skiftet hjemmeside 
udbyder, og det betyder at vi har fået et mere 
tidssvarende system og en mere indbydende 
hjemmeside. Men også en side hvor Lands-
kontoret kan lægge ’ting’ direkte op selv, og 
ikke skal over en udbyder. IT Medlemssyste-
met blev vi også indviet lidt i, og her er det 
også et spring vi fortager os i marineforenin-
gen, nu vil der være mulighed for at de enkle 
foreninger kobler sig på et centralt mailsy-
stem, så det ikke er den enkle foreningen, der 
skal opfinde et mail system, men det kan vi nu 
købe centralt fra, hvilket også er en forbed-
ring, hvis man skifter ud i bestyrelsen hedder 
mailen det samme, men den skal nu gå til en 

ny person. Og der vil være mulighed for at 
de enkle kasserer kan trække de lister de skal 
bruge mere enkel og nemt. 

Vi kom over mange ting denne torsdag aften, 
og kom bredt rundt omkring vores forening, 
en aften hvor vi også lærte Landsformanden 
bedre at kende. Så en god og hyggelig aften 
der forsatte et par timer efter at foredraget var 
slut, så alle fik tid til at hilse på, og bruge tiden 
til at snakke lidt med de kammerater man ikke 
havde set længe.

Tak for en god aften, og jeg håber at se jer 
igen, enten til et foredrag eller en kammerat-
skabsaften.

De bedste Marineforeningshilsner
Per Vilstrup

Foto: Karl-Erik Knaack & HF

På side 16 en engageret Landsformand for Danmarks Marineforening, Steen Engstrøm, og 
herover tilsvarende inderesseret lyttende medlemmer.
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MINDEORD
Torsdag d. 6. august måtte afdelingen atter sige farvel til et af dens trofaste 
medlemmer. Meddelelsen om, at Vagn Bacher Jacobsen var afgået ved døden, 
blev naturligvis modtaget med vemod, men i de næsten tyve år, jeg har kendt 
Vagn, ved jeg, at der et par gange år tilbage har været bud efter ham, men hvor 
han heldigvis var kommet til behandling i kyndige hænder, som han efterfølgende 
gladeligt berettede om.                  
Vagn, der i sin værnepligtstid tilbage i 1955, havde gjort tjeneste i en sundbåd,  
blev medlem i Københavns Marineforening i 2001, hvor han hurtigt gled ind i 
skaren af aktive medlemmer og deltog med stor flid i aktiviteterne. Snart blev 
han et meget aktivt medlem af skyttelavet, hvor han med stor glæde deltog i de 
ugentlige skydninger samt i distrikts- og landskyttestævner, hvor han førte sig 
frem med gode resultater. Vagns tilstedeværelse såvel ved mødeaftenerne som ved 
skyttelavsaftenerne vil blive savnet.

ÆRET VÆRE VAGN BACHER JACOBSEN’S MINDE

MINDEORD
Det er med stor sorg, at jeg må meddele UDKIGGEN’s trofaste læserskare, at 
min, kære elskede hustru gennem over 51 år onsdag d. 23. september desværre 
ikke længere havde kræfter til livet. Efter dage med smertefulde pinsler fik hun 
den ventede fred på Hvidovre Hospital. Jeg havde lovet hende at passe og pleje 
hende, men til sidst var det  desværre så smertefuldt, at jeg måtte bryde et løfte 
og fik hende indlagt. Tulle, som Jette måtte finde sig i at blive kaldt af alle, der 
har været i Københavns Marineforening, vil helt sikkert blive erindret som den 
hjælpende fe, der altid tilbød sin assistance, når der var jubilarstævne, fregat-
skydning, arrangementer af forskellig art m.v. Den store støtte, jeg fik af hende 
gennem min årrække som formand, kan slet ikke beskrives med ord. Tulle vil 
blive savnet i familien, af hendes mand men ikke mindst af de mange orlogs-
gaster, der gennem 20 år kom henover Københavns Marineforening, hvor hun 
gladeligt uddelte sine varme kram.
 

ÆRET VÆRE MIN TULLE’S MINDE
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§ 2 i Danmarks Marineforenings vedtægter fortæller at:
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, 
samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem perso-
ner, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller 
har haft ansættelse til søs.

§ 5 i Danmarks Marineforenings vedtægter  fortæller at:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godken-
delse, optages myndige danske mænd og kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmevær-
net eller
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer inte-
resse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

VED EN UTROLIG SMUK HØJTIDELIGHED BLEV TULLE 
BISAT FRA HOLMENS KIRKE FREDAG D. 2. OKTOBER 2020. 

FRA MIT HJERTE SKAL DER LYDE EN UTROLIG STOR TAK FOR AL DEN 
STØTTE, JEG MØDTE GENNEM MIN KÆRE HUSTRU TULLES SIDSTE 
SVÆRE TID. DEN BARSKE PERIODE GAV MIG BEVIS PÅ, HVAD BETYD-
NING DET AFSTEDKOMMER AT VÆRE MEDLEM AF EN KAMMERATLIG 
FORENING.
TAK FOR MANGE FLOTTE BLOMSTER UNDERVEJS OG STOR TAK TIL 
ALLE JER, DER DELTOG VED BISÆTTELSEN FRA HOLMENS KIRKE, 
TAK TIL ORLOGSPROVST EJGIL BANK OLESEN, VORE FLAGBÆRERE 
SAMT HORNBLÆSER STIG JES NIELSEN FRA SØVÆRNETS TAMBUR-
KORPS AT TULLE KOM SMUKT FRA BORDE.

LEIF LARSEN

ÆRET VÆRE MIN TULLE’S MINDE
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Tre gasturbiner - tak!

Indsejling til Gåløbasen.
En håndfuld veteranskibe ligger i Gåløs sydhavn. I midten ’Ystad’ med sin 57 mm kanon, ’Spica’ 
bagved.
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Hvad gør man, når man mangler tre gasturbi-
ner til et veteranflådefortøj i Sverige?
Man ringer til England og forhører sig. På den 
måde fik missiltorpedobåden ’Ystad’ installe-
ret sine ’nye’ gasturbiner, som kom fra et ned-
lagt atomkraftværk i Storbritannien..

’Ystad’ har hjemhavn på Gåløbasen 40 mi-
nutters kørsel syd for Stockholm og tæt på 
den store Muskö-base, som er bygget ind i et 

bjergmassiv under Den kolde Krig, der også 
gav anledning til anskaffelse af ’Ystad’ - og 
dens danske pendent SEHESTED. De er byg-
get samtidig, i 1975.

’R142 Ystad’ og 11 andre Norrköping kl. 
blev bygget i 1971-75 på Karlskronaværftet. 
I 1980-erne modificeredes de til missilbåde og 
i 1990-erne fik de en ny modificering og ty-
pebetegnelse: Ystad kl. Inden de otte ramper 

Radar til raketstyring.

Raketrør.

Rorgængerens plads - ret traditionelt, idet den 
svenske flåde stadig bygger på kendt, sikker tekno-
logi kombineret med helt nutidig.
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til sømissiler (RBS15) kom på skibet var der 
bestykning af dybvandsbomber og søminer. 
To torpedorør er bevaret.

Bevæbningen er en 57 mm automatkanon 
(200 skud /min) og to maskingeværer, samt 
granataffyringsinstallation til midler, der kan 
forstyrre fremmede radar signaler.

Når man slipper molen med det 44 år og 60 
dage gamle fartøj (guiderne har fuldstændig 
styr på damens alder) en lun efterårslørdag 
med køligblå, klar, skyfri himmel, er der tale 
om en ret sjælden begivenhed - især i disse 
coronatider, der har aflyst de fleste rejser med 
passagerer for rederiet bag ’Ystad’, for et re-
deri må man etablere for at få lov at sejle med 
betalende gæster.

Vi er 35, som fik lov at komme med, foruden 
15 til at sejle skibet. 30 mennesker er med i 
gruppen, som deltager i skibets vedligehol-
delse og drift, og de dækker alle funktioner 
ombord. 150 medlemmer har skibets venne-
forening.

Turbinerne buldrer og sætter hvidgrå røg 
bagud, og da skibet bakker kommer røgen op 
til gæsterne på dækket, fortyndes og farer vi-
dere. Vi skal holde os på dæk og bakke under 
hele sejladsen, bortset fra rundvisningen i små 
hold iført mundbeskyttelse inden afsejlingen, 
da der også er sikkerhedsinstruks.

Allerede ved ankomsten blev der budt på 
kaffe/te, flaskevand og en lun kanelsnegl, én 
af svenskernes foretrukne nationalbagværk, 
samt rundvisning på basen fulgt af ny-grill-
stegte burgere inden ombordstigning og hav-
nemanøvre.

Sejladsen varer halvanden time, ca. 47 kilo-
meter på Hårsfjärden og Mysingen, rundt om 
Muskö på hvis nordøstside vi når topfart for 
dagen, 38 knob efter den berømte burnout-
start, som giver et ryk i hele skibet. Men så 
skal man også holde fast, især på bakken, hvor 
vinden er stærkere. Lufttemperaturen var for 
høj til at nå topfart.

Blandt andet passerede vi Märsgarn, hvor 

Luftindtag til turbinerne,100 kubikmeter i sekundet.
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En del af maskinrummet i ’Ystad’.

en katastrofal kampulykke fandt sted i 1941, 
videre forbi Berga Örlogsbase, som har over-
taget en del af Gålöbasens funktioner, og 
Muskö-basen med deres skibsporte ind i klip-
pen, før den tredje gasturbine blev tændt og 
gav os fuld fart over Mysingen med det næ-
sten spejllignende hav tilbage til Gålö.
Under fortøjning var der få, der ikke viste det 
klassiske ’missiltorpedobådssmil’, som er en 
reaktion på en sejlads med ’Ystad’, sagde pro-
jektleder  Johannes Nordgren ved landgangen.

Gåløbasen er et orlogsmaritimt kulturcenter 
med skibe i søen og på land for restaurering. 
Der er flere motortorpedobåde og en enkel 
mahognibåd, bygget af skibsdesigneren til 
torpedobådene som prototype samt mindre 
forsynings- og slæbebåde.

Foruden på Gålö er der veteranskibe i Karls-
krona og Göteborg, med tilhørende aktive 
vedligeholdere og venneforeninger.
De er samlet i en paraplyorganisation, Vete-

ranflottiljen, som tæller ialt syv fartøjer og en 
amatørradiostation på Gålö. ’Ystad’ og andre 
fartøjer ejes af Statens Maritime Museer (Sve-
rige er ikke så meget ramt af museumscentra-
lisme som Danmark), mens andre skibe er i 
privat eje.

Fremtiden tegner tåget. Vil nogen passe på 
disse velholdte og udmærkede fartøjer i frem-
tiden? Spørgsmålet kan man godt stille, når 
man ser aldersfordelingen hos de entusiastiske 
vedligeholdere og driftere, hvor der er plads 
til yngre kræfter.

Størstedelen af vedligeholderne har selv sejlet 
med fartøjerne og kender derfor deres funktio-
ner og måden at håndtere dem og deres meka-
nik. Deres engagement og faglighed risikerer 
at gå tabt, hvis der ikke oplæres nye kræfter.

Tekst og fotos: Erik Staffeldt.



53 cm torpedorør på ’Ystad’.
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’Ystad’ SEHSTED
40 maks knob 38

44,5 længde 46
7,1 bredde 7,4
30 besætning 24

2006 ud af flådens tal 2000
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Som erstatning for tjenstligt forhindret or-
logskaptajn Ditte Dyreborg lykkedes det 
Bannow at få etableret kontakt til orlogs-
præst Henning Nielsen, der har været med-
lem af menighedsrådet i Holmens Kirke.

Lidt forsinket nåede han frem, men et par ti-
mer fik han til rådighed. Henning aftjente sin 
VP i Søværnet  bl.a. som korporalselev sanitet 
på Kasernens Sygeafdeling men fik også sej-
lende tjeneste på HVIDBJØRNEN som doc’s 
højre hånd.

Aftenens foredrag kom mest til at omhandle 
hans halve års udstationering til Afghanistan, 
hvor han havde meldt sig frivilligt som ’felt-
præst’, og hvor han med billeder gav os et ind-
blik i denne barske periode, hvor han var til-

kommanderet Camp Warehouse. Han fortalte 
også om specielle hjælpetjenester blandt den 
lokale befolkning.
Bl.a. om kontakten til et pigehjem og et dren-
gehjen. Henning fortalte om, hvordan han via 
sin kontakt til en skole i danmark, der fik ind-
samlet 12 tons tøj og legetøj til pigehjemmet, 
og med hjælp fra Materieltjenesten fik fragtet 
det til Afghanistan, så det kunne fordeles det 
til pigerne.

Som udsendt orlogspræst var det primært i 
korvetterne, at han forrettede tjeneste, og var 
således både med i Dubai og i Middelhavet.

Hennings lange periode som præst (36 år) i 
Hyllested på Djursland var et stabilt støtte-
punkt, men tjenesten i Forsvaret forklarede 

han som en god afveks-
ling. 

Vi var 24 M/K, der flit-
tigt interesseret lyttede 
til Henning i to timer, 
og endnu en gang blev 
det bekræftet, at det er 
muligt at fremskaffe 
spændende emner til et 
foredrag i Københavns  
Marineforening.

Af Leif Larsen.
Foto: HF.

ORLOGSPRÆST 
                       & FELTPRÆST

Et spændende engageret foredrag, om bl.a. sine tjenesten på skibene og 
som feltpræst i Afghanistan.

En veloplagt Henning 
Nielsen tryllebandt 
tilhørerne om sine tje-
nester ikke mindst det 
halve år i Afghanistan.
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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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Generalforsamling
Skyttelavet

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 18:00 i Marinestuen

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmertællere.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Bestyrelsens forslag.
 5. indkomme forslag
 6. Budget og kontingent for 2021 og 2022
 7. Valg af bestyrelsen og suppleanter
 8. Valg af Revisioner og suppleant 
 9. Valg af flagbære og suppleanter
 10. Eventuelt.
                                               På bestyrelsens vegne
                                                        Ole Reese 
                                                         Formand

Regnskab vil ligge skriftligt på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal værre bestyrelsen i hænde 
senest mandag d. 1. februar 2021.

Efter generalforsamlingen serveres der lidt mad. Drikkevare kan købes til rimelig pri-
ser.

Tilmelding skal ske til næstformanden Solveig K. Unø på sku@live.dk eller på mobil: 
26286514.                                                 

HUSK at det skal senest mandag d. 1. februar 2021 efter denne dato kan man 
ikke bestille mad… 

Skyttelavet
Hermed indkaldes til 

ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 9. februar 2021 

kl. 18:00
i Marinestuen
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Skyttelavets formand, Ole Reese, afgående fregatkaptajn Maja Jensen og den nye fregatkaptajn, 
Per Vilstrup Olesen før overdragelsen af banderoléren. 
Tekst & foto: Erik Staffeldt.

Det lykkedes Maja Jensen at 
blive den formentlig længst sid-
dende fregatkaptajn, i hvert fald 
i Københavns Marineforenings 
Skyttelav. 16 måneder gik der 
fra hun fik æren til hun måtte 
give banderoleren videre. Den 
26. september mødte Per Vil-
strup Olesen, afdelingens nye 
formand, op for første gang til 
fregatskydning og affyrede bl.a. 
det afgørende skud mod krudt-
kammeret, som fører til fregat-
kaptajntitlen. Maja Jensen blev 
fregat-kaptajn den 1. juni 2019.

Efter den rutinemæssige plan 
skulle årets fregatskydning 
være afholdt den 16. maj, men 
en vis Kong Corona og den så-
kaldte nedlukning stillede sig i 
vejen. Efter den vel gennemfør-
te skydning under den tidligere 
søofficersskole på Nyholm be-
gav skytterne sig til marinestu-
en for at indtage en velfortjent 
og veltillavet skafning og nyde 
hinanden selskab samt præmie-
uddeling.

Af Erik Staffeldt

Længst siddende fregatkaptajn
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DATO AKTIVITET STED KL. UGE SKYDELED.
25.08.2020 Opstart til ny sæson Holmen 18.00 35 Ole Reese
01.09.2020 Rensning af våben og træning DGI. 17.00 36 S.K.Unø
08.09.2020 Træning DGI. 17.00 37 Ole Reese
15.09.2020 Træning DGI. 17.00 38 S.K.Unø
22.09.2020 Træning DGI. 17:00 39 Ole Reese
26.09.2020 Fregatskydning Holmen 08:00 40 Ole Reese
29.09.2020 Træning. DGI. 17.00 40 S.K.Unø
3.-4.-10.2020 Landsskyttestævne e.n.o ? 40 Ole Reese
06.10.2020 Træning DGI. 17.00 41 S.K.Unø

13.10.2020 Træning DGI. 17.00 42 Ole Reese
20.10.2020 Træning DGI. 17.00 43 S.K.Unø
27.10.2020 Træning DGI. 17.00 44 Ole Reese
03.11.2020 Træning. DGI. 17.00 45 S.K.Unø
10.11.2020 Træning. DGI. 17.00 46 Ole Reese
17.11.2020 Træning. DGI. 17:00 47 S.K.Unø
24.11.2020 Træning. DGI. 17.00 48 Ole Reese
01.12.2020 Træning. DGI. 17.00 49 S.K.Unø
08.12.2020 Juleafslutning DGI/holmen 17.00 50 Ole Reese
05.01.2021 Opstart efter juleferie DGI 17.00 1 S.K.Unø
12.01.2021 Træning DGI. 17.00 2 S.K.Unø
19.01.2021 Snapseskydning DGI 17.00 3 Ole Reese
26.01.2021 Træning DGI. 17.00 4 S.K.Unø
02.02.2021 Træning DGI. 17.00 5 Ole Reese
09.02.2021 Generalforsamling Holmen 18.00 6 Ole Reese
16.02.2021 Træning DGI. 17.00 7 S.K.Unø
23.02.2021 Træning DGI. 17.00 8 Ole Reese
02.03.2021 Træning DGI. 17.00 9 S.K.Unø
09.03.2021 Træning. DGI. 17.00 10 Ole Reese
13/14-03-21 Landsskyttestævne ?? ? 10 Ole Reese
16.03.2021 Træning DGI. 17.00 11 S.K.Unø
23.03.2021 Træning DGI. 17.00 12 Ole Reese
30.03.2021 Træning DGI. 17.00 13 S.K.Unø
06.04.2021 Træning DGI. 17:00 14 Ole Reese
13.04.2021 Træning. DGI. 17.00 15 S.K.Unø
20.04.2021 Træning. DGI. 17.00 16 Ole Reese
27.04.2021 Træning. DGI. 17.00 17 S.K.Unø
15.05.2021 Fregatskydning Holmen 09.00 19 Ole Reese

AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2020 - 2021
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Bemærkninger til side 30:
Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2020 og foråret 2021.
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

GÆT et skud før Fregatten bliver sænkes
Navn Gæt 1 Gæt 2 Gæt 3

Flemming A. 165 175 185

H. Larson 229 197 267

John Larson 302 367 401

Maja Jensen 317 217 330

Renè W. 268 313 365

Per Wilstrup 250 330 190

Gunnar M. 299 388 417

Erik (Basse) 145 210 331

Karl-Erik 272 214 317

Niles F. 204 222 333

Solveig Unø 138 202 297

Fregatten blev skudt ned på det 91. skud.



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

B
Returneres ved adresseændring

Københavns Marineforening
Takkeladsvej, opg. 3
1439 København K

Efter ’lang’ tids venten grundet COVID-19 lykkes det endelig at få uddelt medlemstegnet til Jørgen 
H. S. Holm, som er et af vores aktive medlemmer, vi ser til alle sammenkomster. Jørgen fik sit tegn 
samt de tre skæpperær som sig hør og bør.
Fortællingen om vores emblem: Dannebrog i emblemet symboliserer vort gamle Danmark. Dernæst 
ser man ankeret, der symboliserer vort Søværn, det store ’M’ står for Marineforeningen, og kronen 
øverst symboliserer vor tilknytning til, og respekt for Kongehuset. Det hele er omkranset af en gyl-
den kordélstrop (tovværkskrans), der vidner om vores gode kammeratskab.
Af Per Vilstrup - Foto: HF.


