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Foto som modtages af UDKIGGEN til offentliggørelse i UDKIG-

GEN, vil efterfølgende indgå i UDKIGGENS fotoarkiv. Foto uden 

angivelse, er fra Forsvarets Billedarkiv. 

Velkommen til sensommeren. 

Solen sænkes gylden ude i horisonten, når aftenvagten går på hæld. 

Vi har nu fået afholdt vores generalforsamling og vores sommer 

grill arrangement, og nu er vi på vej mod sæsonstarten 

”efteråret 2021”, hvor jeg glæder mig til at se jer alle til et 

efterår, hvor vores program er, som vi alle kender det, med både kammerat-

skabsaftner og foredragsaftner. 

Corona er på retur, og vi håber at se mod tider, hvor vi alle lever med coronaen, 

men ikke er begrænset af coronaen. Derfor vil jeg glæde mig til, at vi igen kan 

mødes. 

Når vi går sensommeren i møde, har vi også to store arrangementer. Først kom-

mer Havnefestivallen, hvor der er aktiviteter i hele Københavns havn, også på 

Holmen hvor vi, Skibene på holmen og modelbyggerene, vil præsentere os for 

alle gæster på Holmen. Dette forgår i slut august (se aktivitets kalenderen) sam-

men med Jubilarstævnet, så denne weekend kommer der til at ske meget på Hol-

men. I er altid velkommen til at kigge ud, og senere på efteråret kommer vi til 

kulturnatten i København, hvor vi har marinestuen åben og telt på kajen. Disse 

to arrangementer er også her, vi vil arbejde på at få flere nye medlemmer, og 

ligeledes håber vi i bestyrelsen, at vi alle vil hjælpe med at skaffe flere medlem-

mer i jeres egen omgangskreds.  

 

 

Med de bedste Marineforenings hilsner 

Formand Københavns Marineforening 

Per Vilstrup 
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FØDSELSDAGE  

1. AUGUST 2021 - 15. NOVEMBER 2021 

HJERTELIG TILLYKKE  

 

67127 Edvin Skourup 95 år 15 august 

84094 Henning Hundahl Faddersbøl 80 år 23 august 

78202 Leif Bjørn Pedersen 75 år 29 august 

68526 Ernst Bergmann 75 år 15 oktober 

82115 Christian Nielsen 70 år 16 september 

80426 Michael Sam Nielsen 65 år 12 november 

60424 Claus Hendriksen 60 år 26 september 

85680 Rene Westerdahl ( glemt i UDKIGGEN 
2/21 ) 

65 år 16 juni 

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN 

 

  Maria Ellyton Indmeldt Maj 2021 

86518 Leif Mikkelsen Indmeldt Maj 2021 

78801 Svend Aage Nielsen Udmeldt Juni 2021. 

78260 Palle Jessen Overflyttet 
til Frederiks-
værk 

Juni 2021 

74213 Mogens Anker A.V.D. Dato ukendt 

47481 Flemming Hansen        A.V.D. 08 juni 2021 
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75099 Jørgen Bjerregård Larsen   Juni 2021 

77432 Niels Nielsen   Juni 2021 
67907 Preben Christian Jensen   Juni 2021 
78607 Finn Lasse Olsen   Juni 2021 

68902 Henning Karleby   Juni 2021 
81471              Benny Skipper Andersen    Juni 2021 

85592      Henrik Gamst-Pedersen Overflyttet 
fra Kgs. 
Lyngby 

Juni 2021 

OVERFLYTTET FRA FREDERIKSBERG  

(NEDLAGT ) 

SOM BEKENDT ER JUBILARSTÆVNET I 2020 

AFLYST/UDSAT TIL NÆSTE ÅR, MEN 2020 JUBI-

LARERNE VIL OGSÅ BLIVE INVITERET I 2021 

OG DET ER NEDENNÆVNTE  

 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 

71483 Poul Palmdorf Indkaldt 1960 

69409 Flemming Steen Andersen Indkaldt 1960 

49001 Bjarne Kamper Indkaldt 1960 



6 

 

 
 

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 

70035 H.K.H. Kronprins Frederik Indkaldt 1995  

TJENESTEÅRSJUBILARER I 2021 

 

67127 Edvin Skourup IndKaldt 1946 
84071 Bent Jørgensen Indkaldt 1956 

78119 Bjarne Birger Andersen Indkaldt 1956 

60424 Claus Hendriksen Indkaldt 1956 

45645 John Nielsen Indkaldt 1956 

77744 Henning Steffen Pedersen Indkaldt 1956 

84846 Keld Krause Indkaldt 1961 

73250 Leif Larsen Indkaldt 1961 

64029 Ole Hans Reese Indkaldt 1961 

78260 Palle Jessen Indkaldt 1961 

68527 Kai Bent Guldbech Jensen Indkaldt 1961 

73788 Bernt Erik Hansen Indkaldt 1961 

85353 Ole Edholm Pedersen Indkaldt 1971 

79688 Hans Christian Adelfest Indkaldt 1971 

78621 Henrik Bo Jørgensen Indkaldt 1981 

69444 Henrik Jensen Indkaldt 1981 

85353 Dan Schønning Andersen Indkaldt 1981 

69507 Jonni Sprang Indkaldt 1981 

85770 Søren Nørby Indkaldt 1996 
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AFDELINGSJUBILARER 2021. 

 

45331 Jens Christian Bygum Optaget Januar 1971 

45415 Bent Schwaner Optaget Januar 1971 

59419 Bjarne B. G. Hansen Optaget Januar 1981 
70035 H.K.H. Kronprins Frederik Optaget Januar 1996 

70213 Arndt Adrian Optaget Januar 1996 
70214 John Borregaard Pedersen Optaget Januar 1996 
70215 Ivan Frisch Optaget Januar 1996 

70581 Ole Richter Larsen Optaget Januar 1996 

 

 

 

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Københavns marineforening har pr. 01-06-2021 fået ny mailadresse. 

koebenhavn@marineforeningen.dk 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

mailto:koebenhavn@marineforeningen.dk
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AKTIVITETSKALENDER 

01. AUGUST 2021 – 15 NOVEMBER 2021  

 

DATO                                          BEGIVENHED        KL. 

17 august Opstart i Skyttelav Kl. 1800 

26 august Sæsonstart KL 1800 

29 august Jubilarstævne på Nyholm Kl. 1000 

09 september Medlemsmøde. Foredrag v/ kontreadmiral K.B. Jensen. 
K.B. vil ganske givet fortælle om sin mangeårige karrie-
re , bl. a. som chef for Søværnets Operative Kommando i 
perioden i starten af dette århundrede, hvor implemente-
ringspla-nen ( store ændringer i Søværnets anvendelse ) 
blev iværksat. 

 Kl. 1800 

23 september Kammeratskabsaften  Kl. 1800 

14 oktober Medlemsmøde. Foredrag v/ kommandørkaptajn Jan 
Bøgsted. Jan har tidligere holdt foredrag hos os. Jan har 
tilbragt en stor del af sin tjenestetid i grønland-ske far-
vande og i Grønnedal. Hans interesse for den grønland-
ske natur, hvor han har turet meget rundt og altid med-
bragt fotoudstyr, har fået ham til at pro-ducere en meget 
smuk kalender med grønlandske motiver. Det skal nok 
blive et flot og spændende gensyn. 

 Kl. 1800 

 28 oktober Kammeratskabsaften  Kl. 1800 

 11 november Medlemsmøde. Foredrag v/ jagtkaptajn, chefen for 
DANNEBROG, komman-dør Peter Schinkel Stamp. 
Endnu en gang er det lykkedes Johnny Bannow at etab-
lere en god aftale. Mon ikke det bliver en spændende 
aften. 

 Kl. 1800 

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. 28 37 84 27  

ELLER MAIL: kbhmf@outlook.dk TAK 
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KVARTALSOVERSIGT 

2. KVARTAL 2021. 

                                                                                                                            

 Frem til datoen d. 21 maj er samtlige arrangementer på grund af COVID-19 

restriktionerne sat i bero. 

01 maj- 15 august 

 
§ 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 personer, 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 godkendelse, optages 

myndige danske mænd og kvinder:1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet 

eller Marinehjemmeværnet eller 2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet 

eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.  

Af Leif Larsen 
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MINDEORD. 

Det sker af og til at meddelelse om dødsfald i medlemsskaren først kommer mig for øre læn-

ge efter, at vedkommende er a.v.d. Endnu en gang blev jeg udsat for dette, da jeg først i star-

ten af maj fik at vide, at 74213 Mogens Anker, medlem af Københavns Marineforening si-

den 2001, var gået bort for måneder siden. Mogens var ikke et medlem, der deltog i aktivite-

terne. Så vidt jeg ved, havde han også andre interesser f.eks. lystfiskeri, men han synliggjor-

de sig dog i afdelingen, da han i en årrække var en af afdelingens revisorer. Mogens var efter 

sin tjeneste i Søværnet ansat som vagtmester i Værftsbrovagten. 

ÆRET VÆRE MOGENS ANKER’s MINDE 

Bestyrelsen 

MINDEORD. 

D. 08 juli modtog jeg meddelelse om, at 78543 Ina Bruhn Sørensen ( dog udmeldt i 2020 på 

grund af svaghed ) var afgået ved døden d. 07 juli. Ina’s lange karriere i Marinehjemmevær-

nets flotille 369 startede helt tilbage i 1969, hvor hun var særdeles aktiv, indtil en alvorlig 

sygdom satte en stopper for dette for en halv snes år siden. Ina blev medlem af Københavns 

Marineforening som et af de første kvindelige medlemmer i 2007, hvor hun også snart blev 

indmeldt i Skyttelavet, hvor hun ivrigt deltog i dettes aktiviteter. Ina var også flink til at tage 

en tørn, når der var arrangementer i Marineforeningen, hvilket glædede banjermester Tonny 

Jochumsen meget. Hendes store flid bevirkede, at hun ved generalforsamlingen i 2010 blev 

kåret som årets mariner, en hædersbevisning, hun var meget stolt over at modtage. På grund 

af sit helbred deltog hun ikke de sidste 5-6 år i afdelingens aktiviteter, og  vi er mange, der 

har savnet hendes behagelige selskab. Ina blev 84 år. 

ÆRET VÆRE INA BRUHN SØRENSEN’S MINDE 

Leif Larsen 

 

obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs obs 

Det skal herved meddeles, at banjermester Leif Larsen pr. 1 juli 2021 kun kan kontaktes på 

tlf. 28 37 84 27, 

men han kan dog stadig kontaktes på den sædvanlige mailadresse:       kbhmf@outlook.dk 

mailto:kbhmf@outlook.dk


11 



12 



13 



14 

Corona-pandemien greb som bekendt ind i 
mange forhold og vendte op og ned på man-
ge vante rutiner. Næsten alle menneskers 
tilværelse blev berørt, for nogle blev det 
mere end man havde ønsket eller forestillet 
sig. Hverdagen på land var én ting, men på 
søen skete der også mere end sædvanligt. 
Den indskrænkede rejseaktivitet fik flere 
mennesker ud på vandet. Mange købte båd 
og drog ud, en del med livstruende følger, 
som også berørte andre aktiviteter til havs. 
Det kan SAR-tjenesterne tale med om. 
Den årlige redegørelse fra Skibsfartens og 
Luftfartens Redningsråd lægger tallene på 
bordet. 
 
Eftersøgnings- og redningstjenesten, SAR-
tjenesten (Search And Rescue) ligger hos 
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)  i 
Nationalt Maritimt Overvågningscenter 
(NMOC) ved Søværnskommandoen. 
 
JRCC Danmark har, i dansk eftersøgnings- 
og redningsområde, ansvaret for at assistere 
nødstedte personer, skibe, havanlæg og luft-
fartøjer. SAR-tjenesten består endvidere af 
en struktur med permanente statslige res-
sourcer samt bidrag fra såvel kommunale 
myndigheder som private og frivillige orga-
nisationer. 
 
De faste operative indsatsenheder omfatter:  
Flyvevåbnets redningshelikoptere, Søvær-
nets Kystredningstjeneste, Søværnets mariti-
me indsatsenheder, Marinehjemmeværnets 
og Fiskeristyrelsens skibe, og Søfartsstyrel- 
sens inspektionsfartøjer. 

Sø- og flyveredningstjenesten udfører opga-
ver i tre hovedgrupper: 
 
1) Egentlige redningsoperationer, herunder 
patientevakueringer fra skibe og offshore-
installationer.   
 
2) Støtte til politiet i form af assistance ved 
blandt andet humanitære eftersøgninger på 
land, hvor politiet har den koordinerende 
ledelse. 
 
3) Støtte til sundhedsvæsenet i form af am-
bulanceflyvninger fra mindre sygehuse til de 
større regionssygehuse samt til større hæn-
delser med flere og/eller svært tilskadekom-
ne.    
 
642 SAR-operationer i 2020 var fordelt med 
638 søredningsoperationer og fire flyvered-
ningsoperationer. Tallet for 2020 ligger såle-
des på et højere niveau end gennemsnittet 
for de foregående år. De fire flyverednings-
operationer i 2020 var på niveau med de 
foregående fire år. 
 
Antallet af personer i fare for at omkomme 
ved søulykker er steget fra 534 personer i 
2019 til 662 personer i 2020. 
 
I alt blev 638 personer reddet ud af de 668 
personer, som var i fare for at omkomme. Af 
de 30 personer, som ikke blev reddet, er 26 
konstateret omkomne – enten i forbindelse 
med eftersøgningsoperationer eller efterføl-
gende ved fund og identifikation af politiet. 
Der savnes fortsat fire personer for 2020. 
 
De 642 redningsoperationer er opdelt i for-
skellige kategorier. I 2020 er der gennemført 
i alt 178 operationer, hvor det, på trods af 
anmeldelse herom, ikke har været muligt at 
konstatere tegn på ulykke. Det svarer til lidt 
under en tredjedel af det samlede antal 
iværksatte operationer.  
 
Af Erik Staffeldt. 
 
 

SAR-tjenesten fik et travlt corona-år 
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Af de 178 operationer stammer 23 fra an-
meldelser om observationer af nødraketter, 
hvilket svarer til ca. 13 procent. Som oftest 
sker disse anmeldelser i god tro, men ob-
servationen kan hidrøre fra andre lysfæno-
mener, eller fra nødraketter, som er af-
skudt, uden at der er tale om en nødsituati-
on. 
I fjor kom en markant stigning på næsten 
50 procent i iværksatte operationer i for-
hold til 2019. Stigningen skyldes primært 
en markant forøgelse af søredningsoperati-
oner relateret til fritidssejlere. Endvidere 
ses mere end en fordobling af iværksatte 
operationer, hvor man ikke har konstateret 
en reel søulykke. Begge forhold vurderes 
at være en følge af den øgede aktivitet på 
havet og ved strandene blandt danskere, 
som har opholdt sig i Danmark grundet 
corona-pandemien. 

 
Assistancerne med helikopter til Politiets 
eftersøgninger steg fra 18 til 53, en tredob-
ling, også af antal timer, som steg fra 20 til 
60. 
 

Marinehjemmeværnet har med deres 27 
fartøjer leveret 9.778 beredskabsdøgn i 
forhold til resultatkravet på 9.362 bered-
skabsdøgn. Den maksimale reaktionstid 
for disse enheder er fastsat til 60 min., men 
den gennemsnitlige reaktionstid var op til 
45 min. Marinehjemmeværnet var involve-
ret i 85 redningsaktioner. Den gennemsnit-
lige reaktionstid var 20,9 minutter! 
 
Corona-pandemien har haft en negativ 
indflydelse på mulighederne for at gen-
nemføre flere af de planlagte øvelser og 
uddannelse.   
I Grønland har skærpede rejseregler som 
følge af corona-pandemien medført langt 
mindre aktivitet og nødsituationer, især for 
turistsejlads. Antallet af SAR-operationer 
faldt fra 53 i 2019 til 30 i 2020. 
  
Af Erik Staffeldt 
 
 

 

Halløj læsere ! Jeg kan herved meddele, at mine to efterlyste bøger er dukket op igen. 

Min dagbog fra min tjeneste på HVIDBJØRNEN i 1965 samt bogen om KARL DØ-

NITZ og DET TREDJE RIGES SIDSTE DAGE.   Takker. Leif Larsen. 
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BLIV MEDLEM AF  

KØBENHAVNS MARINEFORENING  

Er du kvinde eller mand, som har været tje-

nestegørende i Søværnet, Marinehjemme-

værnet , Handelsflåden eller Fiskeflåden 

eller har interesse for Orlogs- eller handels-

flåden og dermed beslægtede erhverv, bør 

du overveje at blive medlem af Marinefor-

eningen. Hver md. har vi foredragsaften og 

kammeratskabsaften, ligeledes afholder vi 

en del flere sociale sammenkomster i løbet 

af året. Københavns Marineforening er en 

stærk forening, som prioriterer kammerat-

skabet og interessen for det maritime med 

bl.a. foredrag. Vi har også et skyttelav, hvor 

de interesserede har mulighed for at dyrke 

interessen for våben og konkurrence på sky-

debanen.  

Marineforeningens formål er at styrke natio-

nens interesse for Søværnet og Søfarten, 

samt at vedligeholde forbindelsen og kam-

meratskabsfølelsen mellem personer, der er, 

eller har været tjenestegørende under orlogs-

flaget, eller har haft ansættelse til søs. Læs 

mere om os på www.kbh-marineforening.dk 

eller på Facebook: københavns marinefor-

ening Københavns Marineforening har do-

micil på Takkeladsvej nr. 5, 1439 Holmen.  

Du kan kontakte banjermesteren  

Leif Larsen på mobil nr.: 28 37 84 27 eller 

på mail: koebenhavn@marineforeningen.dk 
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Lørdag den 29. maj er det den internationale 
dag for FN’s fredsbevarende – International 
Day of United Nations Peacekeepers. Og 
som traditionen forskriver det mødtes Dan-
marks Veteraner (Blå Baretter) op på Kastel-
let for at fejre denne dag, hvor hele verden 
takker de soldater der stiller sig i mellem de 
stridende parter ude i verden. Vi er et lille 
land, men også et aktivt land som har haft 
mange soldater ude i verden under det blå 
flag. Dagen i dag blev bl.a. brugt til at 
hylde de soldater, der var i Congo, på Cy-
pern, på Balkan og i Gaza, samt mange 
flere missioner ude i verden. Hvor man 
finder enkle danske soldater eller større 
kontingenter, der er udsendt af FN. Dan-
marks Marineforening deltog på dagen 
med flag på Kastellet for at hylde disse 
soldater Vi bakker op om den verden, 
hvor demokratier stiller sig op mellem 
parterne og danner linen mellem krig og 
forhandling. Det var første gang jeg selv 
var deltagende med Danmarks Marinefor-

enings flag, og jeg er stolt over, at vi i mari-
neforeningen støtter op om denne dag, hvor 
demokratiet hylder alle disse stolte soldater.  

Billede og tekst af Per Vilstrup 

 

 

Marineforeningen støtter op om Danske Veteraner 
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22.000 ansatte på Forsvarsministeriets områ-
de fik for første gang en seniorpolitik. Det 
skete i slutningen af april. 
Med seniorpolitikken får medarbejderne ret 
til en bedre planlægning af deres senkarriere. 
 
Forsvarsministeriet står over for stadig flere 
og mere komplekse opgaver. Derfor er det 
afgørende at bringe erfaring fra et langt ar-
bejdsliv på Forsvarsministeriets område bed-
re i spil, selv om pensionsalderen nærmer sig 
– eller måske allerede er passeret.    
  
Den nye seniorpolitik er blevet til i et tæt 
samarbejde med de faglige organisationer, 
der repræsenterer både militære og civilt 
ansatte. Den tager udgangspunkt i, at medar-
bejderne på området er meget forskellige og 
har forskellige ønsker til deres senkarriere. 
  
Tidlig planlægning er afgørende for, om 
senkarrieren bliver god – og om medarbejde-
ren ønsker at blive længere end datoen for 
pension. Derfor gives en ny ret til planlæg-
ning af senkarrieren fra det fyldte 55 år. Det 
har været afgørende, at karriereplanlægnin-
gen kommer til at indeholde muligheder for 
alt fra uddannelse, nye arbejdsfunktioner, 
ændrede arbejdsvilkår eller et egentligt bran-
cheskifte. 
 
Seniorpolitikken bygger på fem grundsten: 
  

Årlige seniorsamtaler for ansatte over 55 år, 
som skal afdække medarbejderens 
ønsker og muligheder. 

Tilbud om seniorudviklingsplan, som skal 
imødekomme individuelle ønsker. 

Central rådgivningsfunktion for ledere og 
chefer. 

Vejledninger der afspejler seniorpolitik og 
statslige regler. 

Arbejdsulykker og sygefravær skal mindskes 
ved øget monitorering af arbejds-
miljø. 

Bag dette link kan man se hele seniorpolitik-
ken: https://fmn.dk/globalassets/
fmn/dokumenter/nyheder/2021/
forsvarsministeriets-faelles-
seniorpolitik-.pdf 

  
Forsvarsminister Trine Bramsen, sagde: 
"Alder giver erfaring, som vi har brug for 

både på Forsvarsministeriets område og som 
samfund. Vi skal passe på, at vi ikke døm-

mer gode medarbejdere ude på baggrund af 
årstal på en dåbsattest.  Vi sender et klart 
signal til medarbejderne om,  

Ældre medarbejdere skal 
værdsættes mere 
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at vi gerne vil have, at de bliver længere." 
  
Jesper Korsgaard Hansen, formand for Cen-
tralforeningen af Stampersonel (CS): ”Det 
er vigtigt, at Forsvaret tager hånd om alle 
medarbejdere, og medarbejdersamtaler – i 
dette tilfælde seniorsamtaler – er et rigtig 
godt værktøj til det. Nu gælder det om at få 
det til at fungere ude på tjenestestederne.”  
  
Niels Tønning, formand for Hovedorganisa-
tionen af Officerer i Danmark (HOD): ”Vi 
er glade for, at der endelig er en seniorpoli-
tik. Forsvaret har brug for alle tiltag, der kan 
forbedre fastholdelse, og det her er et af 
redskaberne. Samtidig er det socialt ansvar-
ligt at tage stilling til, hvad medarbejdere 
skal bruges til, når pensionsalderen hele 
tiden stiger, og det ikke længere er muligt 
for den enkelte at være med ude på slagmar-
ken. De overenskomstansatte går ikke på 
pension som 60-årige, som tjenestemænd 
tidligere har gjort, så der skal laves karriere-
muligheder, og det skal både Forsvaret og 
den enkelte medarbejder forholde sig til. Vi 
skal bruge de erfaringer og kompetencer, 
som officerer har efter mange år i Forsvaret. 
  
Tom Block, formand for Hærens Korporal- 
og Konstabelforening (HKKF): ”Seniorerne 
skal for eksempel have tilbud om nye job-
funktioner eller efteruddannelse, så vi kan 
fastholde dem og deres uvurderlige viden og 
erfaringer i Forsvaret. Men de skal også 
have mulighed for at få støtte til at skabe en 
karriere uden for Forsvaret, hvis det er det, 
de ønsker.” 

  
Tina Pihl Tingberg, formand for HK For-
svarets Landsklub: ”Vores erfarne kolleger 
har en kæmpe viden om Forsvaret, og de får 
nu et klart budskab om, at også deres kom-
petencer og viden har en værdi, og at man 
gerne vil beholde dem. I HK Forsvaret glæ-
der vi os også over, at der kommer mere 
fokus på, at uddannelse sker gennem hele 
arbejdslivet, og at der følger penge med fra 
en central pulje, så myndighederne har øko-
nomi til at indgå aftaler med medarbejder-
ne.” 
Yderligere tre faglige foreninger med med-
lemmer ansat i Forsvaret ser positivt på den 
fælles seniorpolitik: Foreningen af Ingeniø-
rer i Forsvaret, 3F og Forsvarsarbejdernes 
Landsorganisation. 
 
Af Erik Staffeldt 
 

Kære alle. 

Jeg har lovet Hans at overtage ”layoutet” på Udkiggen. Og det har ikke været 

nemt, men det har dog været lærerigt og interessant. I må bære over med foran-

dringer/ændringer, men jeg laver det ikke i samme program som Hans, for det 

er jeg slet ikke skrap nok til. Til gengæld vil jeg love at gøre mit bedste, så I 

forhåbentligt alle sammen kan blive glade for medlemsbladet. 

Med venlig hilsen Lone. 
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Den 3. august 1996 styrtede et Gulfstream-
fly fra Forsvaret ned under indflyvning til 
Vágar under vanskelige vejrforhold. I alt 
omkom alle ni personer om bord, herunder 
forsvarschef admiral Garde og hustru. 

Hændelsen er den største enkeltstående 
flyulykke i Forsvarets historie, og de om-
komne var personel fra alle tre værn. 

I forbindelse med 25-årsdagen for ulykken 
har Forsvaret bedt en færøsk kunstner ud-
færdige et mindesmærke, der vil blive pla-
ceret i Sørvågsfjorden overfor ulykkesste-
det.  

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, 
har godkendt udformning og placering af 
mindesmærket, og forklarer baggrunden for 
markeringen: – Det er vigtigt at mindes 
denne tragiske hændelse både for de afdø-
de, de pårørende og det omgivne samfunds 
skyld. Ulykken understreger de barske vil-
kår og voldsomme naturkræfter, som her-
sker i Nordatlanten og Arktis, og som For-

svarets ansatte og regionens øvrige beboere 
færdes i og opererer under til dagligt.” 

Efter ulykken er sikkerhedsprocedurerne for 
især landinger i Vágar blevet skærpet, og 
lufthavnen er siden blevet bedre teknisk 
rustet med bl.a. vindmålere. 

Udspillet til mindesmærket og placering er 
blevet til i et samarbejde mellem lokale 
myndigheder, Arktisk Kommando, kom-
mandoens Forbindelseselement på Færøer-
ne og Forsvarsakademiet. Den tiltænkte 
placering af mindesmærket kan ses nederst. 

Hvis COVID-19 forholdene på Færøerne 
tillader det, forventes mindesmærket at bli-
ve afsløret den 3. august. 

Ved samme lejlighed udgives en bog om 
ulykken og dens efterfølgende påvirkning 
af Forsvarets øverste ledelse. Bogen er 
skrevet af de to historikere Søren Nørby og 
Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet. 

(Kilde og foto: Forsvarskommandoen) 

Mindesmærke for flyulykken i 1996 på Færøerne 
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Vi havde fornøjelsen til vores sæson afslut-
ning at have Palle med, som er et af vores 
medlemmer, men også var den person i Sø-
værnet, der fik opgaven at sikre søværnets 
folk hvis de faldt overbord, og skulle findes 
både nat og dag. Opgaven blev stillet efter at 
Søværnets redningsudstyret svigtede i det 
hårde vejr, og en marinekonstabel omkom 
under redningsaktion ved Island. Palle ind-
førte os i sikkerheden omkring de indkøbte 
redningssendere, som vil starte, når red-
ningsvesten blev oppustet, den kom i vand, 
eller man kunne manuelt aktivere den. For-
delen ved den model søværnet indføre er, at 
den både kommer automatisk op på de elek-
troniske søkort, men også at de sender signal 
over VHF, så redningsstationer kan se, at 
der er en person i nød. Under testen i Godt-
håbs-fjorden blev der udlagt to test 
”bjergemærs med sender” på i bunden af 
fjorden, og så sejlede de ud af fjorden. Her 
blev signalet stadig opfanget af forsøgsski-
bet, men også af den canadiske kystvagt. Og 
her kom der en lille sjov historie, for plusli-
ge bevægede den ene bjergemærs sig med 
25 knob og var på vej mod Nuuk Signalet er 
så præcist, at da den uheldige ”lommetyv” 
lagde til i Nuuk, blev han modtaget af en af 
forsvarets ansatte, som fik deres sender til-
bage. Efter denne lille fortælling er vi sikker 

på at søværnets folk er i gode hænder, når 
senderen er monteret på redningsvestene, og 
her skal man også huske, at sådan en sikker-
hed må være en hver fritidssejlers drøm, den 
skulle efter sigende koste ca. 4000,- men 
dette er en billig pris, når man er nødstedt 
alene på havet. 

Redning udstyr til Søværnets folk. 
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 Forsvaret har også sine kampe indadtil 
Nogle problemer et sværere at få styr på 
end andre. For eksempel kommer der fort-
sat rapporter om krænkende adfærd overfor 
andre i Forsvaret.  
En grundig undersøgelse afdækkede proble-
met for et par år siden, men den har ikke 
fået problemet til at gå væk.  
I slutningen af januar viste en undersøgelse, 
at langt de fleste medarbejdere i Forsvaret 
ikke har oplevet kønskrænkende adfærd på 
deres arbejde eller set andre være udsat for 
kønskrænkende adfærd, eller at kulturen 
generelt opleves som kønskrænkende.  
Men undersøgelsen viser også, at der er 
medarbejdere og værnepligtige, som har 
oplevet forskellige former for kønskræn-
kende adfærd, fremgik det af ministeriets 
konklusion. 
 
”Det skal være tydeligt for alle, at vi ikke 
accepterer nogen form for kønskrænkende 
adfærd i Forsvaret. Vi skal være en god og 
tryg arbejdsplads. De værdier, vi kæmper 
for ude i verden, kæmper vi også for her-
hjemme, herunder ligebehandling mellem 
kvinder og mænd. Det er først og fremmest 
chefernes ansvar at sørge for, at kønskræn-
kende adfærd ikke finder sted. I efteråret 
lancerede jeg sammen med forsvarschefen 
en større pakke af initiativer på området. De 
initiativer arbejdes der nu med i hele orga-
nisationen, og det arbejde fortsætter”, sagde 
forsvarsminister Trine Bramsen i januar. 
 
Der kommer dog fortsat meldinger om 
krænkende adfærd, især overfor kvindeligt 
personel. Den slags eksempler får en del 
kvinder til at holde sig fra Forsvaret som 
deres erhvervsvalg. Og det beklager en del 
mennesker, politikere, organisationsfolk, og 
andre både i og udenfor Forsvaret. 
De nye meldinger om krænkelser, som kom 
frem i foråret, og de fik folketingsmedlem 
Anne Honoré Østergaard (V) til i april at 
spørge forsvarsminister Trine Bramsen (S): 
Hvordan vil ministeren konkret tage initia-
tiv til at komme de vedvarende problemer 

med seksuelle overgreb og krænkelser m.v. 
i Forsvaret til livs? 
Anne Honoré Østergaard er valgt til Folke-
tinget i 2019 i Nordjylland. Hun er bl.a. 
ordfører for arbejdsmiljø for Venstre og 
bl.a. næstformand i Tingets beskæftigelses-
udvalg. 
Ministerens svar efterlader ingen tvivl om 
hendes holdning. 
 
- Det er afgørende for mig, at alle Forsvars-
ministeriets medarbejdere er trygge på ar-
bejdspladsen. Derfor lancerede den davæ-
rende forsvarschef og jeg i september 2019 
en større indsats, der skal dæmme op for 
krænkende adfærd. Indsatsen er struktureret 
i fem spor og rummer 17 konkrete og mål-
rettede tiltag, hedder det i ministerens svar.  

Tiltagende er beskrevet på Forsvarsministe-
riets hjemmeside: https://fmn.dk/
globalassets/fmn/dokumenter/
nyheder/2021/-forsvarsministerens-
initiativer-kraenkende-adfaerd-.pdf. 
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Med indsatsen blev det understreget, at der 
er nultolerance og handlepligt over for alle 
typer af krænkende adfærd på hele For-
svarsministeriets område.  

Forebyggelse og håndtering af krænkende 
adfærd er først og fremmest en ledelsesop-
gave, som der arbejdes med på alle niveau-
er, men alle medarbejdere opfordres til at 
gribe ind og handle, hvis man bliver kræn-
ket eller oplever en kollega blive krænket. 
Til at understøtte indsatsen mod krænkende 
adfærd er der bl.a. udarbejdet plakater, fol-
dere mv. ligesom der er oprettet en hjem-
meside, respektforhinanden.dk, med værk-
tøjer til både chefer og medarbejdere.  

Kulturændringer tager tid. For at sikre, at 
indsatsen virker og har den rigtige retning, 
følger Forsvarsministeriet løbende op på, 
hvordan det går med at skabe en endnu 
bedre arbejdsplads, hvor alle passer på hin-
anden.  

Forsvaret og Beredskabet skal være mang-
foldige og inkluderende arbejdspladser med 

plads 

til alle. Derfor er jeg glad for, at der fx er 
en stigende andel kvindelige ansøgere til 
Forsvarets uddannelser og til værnepligts-
uddannelsen. Det glæder mig, at Forsvaret 
fortsat tiltrækker nye kompetente kvindeli-
ge kollegaer – og flere end nogensinde før.  

- Jeg opfatter nultolerancen over for kræn-
kende adfærd som et grundlæggende prin-
cip, der også skal overholdes i resten af 
samfundet. Regeringen har ændret vold-
tægtslovgivningen, der fra 1. januar 2021 
gør det strafbart at have sex med en person, 
der ikke giver samtykke. Lovændringen har 
naturligvis også effekt på Forsvarsministe-
riets Auditørkorps’ strafferetlige vurderin-
ger af seksuelle overgreb. Lovændringen 
sender et tydeligt signal til alle om både mit 
og regeringens ståsted, når det kommer til 
seksuelle overgreb og krænkende adfærd, 
skrev ministeren i svaret 

Af Erik Staffeldt 

 

Fotos: 

Anne Honoré Østergaard, MF. Foto: Steen 
Brogaard. 

Forsvarsminister Trine Bramsen. Foto: 
Keld Navntoft.  
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Danmark skal have ny skibstype til Søværnet 
medd. Forsvarsministeriet. 

28. juni, 2021 - Kl. 12.00 

 

De nye skibe vil kunne løse langt flere typer 
af opgaver end de nuværende, og vil derfor 
styrke Søværnets opgaveløsning. Forsvars-
ministeriet igangsætter nu et udviklingspro-
jekt af den nye skibstype. 

Forsvarets patruljefartøjer varetager i dag 
patruljering, farvandsovervågning og med-
virker til redningsopgaver. Samtidig løser et 

antal ældre miljøskibe opgaven med opryd-
ning i forbindelse med havmiljøulykker. 

Til at løse de stadig mere komplekse opgaver 
som Danmark står overfor, er der brug for 
skibe, som med større fleksibilitet kan løse 
flere typer af opgaver og ikke mindst sikre 
dansk suverænitetshævdelse på havet. Derfor 
ønsker regeringen, bakket op af forsvarsfor-
ligskredsen, at anskaffe en ny type patrulje-
skibe, som udover de militære opgaver også 

kan løse havmiljøopgaver. 

 

SØVÆRNET SKAL HAVE NYE 

PATRULJESKIBE.  
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Forsvarsministeriet indleder nu et forpro-
jekt, der skal sikre et stærkt design af den 
nye skibstype. Processen vil indebære en 
omfattende inddragelse af danske virksom-
heders viden og kompetencer indenfor ud-
vikling af skibe og anvendelse af teknologi. 
Forprojektet skal samtidig sikre, at den nye-
ste viden om klimaløsninger indtænkes i 
anskaffelsen af skibene. 

Design af de nye skibe skal danne baggrund 
for beslutning om den videre anskaffelse og 
produktion i forbindelse det kommende 
forsvarsforlig. 

Forprojektet afholdes inden for Forsvarsmi-
nisteriets samlede ramme. 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger: 

”Danmark er omgivet af hav, hvilket stiller 
store krav til vores tilstedeværelse på van-
det hvad angår den militære opgaveløsning, 
redningsopgaver og indsatser ved havmiljø-
ulykker. Med den nye type af skibe vil vo-
res evne til at løse opgaver blive markant 

styrket. 

Udviklingen af en ny skibstype er væsentlig 
for Danmarks sikkerhedsinteresser, men vil 
også styrke vores erhvervsliv og give et 
stort eksportpotentiale for danske virksom-
heder, da viden og teknologier vil blive 
kombineret på en helt ny måde.” 
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LAVFORMAND 

Ole Reese 

Ryparken 160, 1.th., 2100 København Ø 

Mobil: 22 94 60 83 

Mail: olereese@gmail.com  

 

NÆSTFORMAND 

Solveig Kühnell Unø 

Højdevej 21A, st.tv., 2300 København S 

Mobil: 26 28 65 14 

Mail: sku@live.dk 

 

KASSERER 

Pierre Morten Jensen 

Humlehaven 24, 2500 Valby 

Mobil: 51 59 33 72 

Mail: pmmj1961@gmail.com  

 

SEKRETÆR 

Solveig Kühnell Unø 

Højdevej 21A, st.tv., 2300 København S 

Mobil: 26 28 65 14 

Mail: sku@live.dk 

 

BESTYRELSESMEDLEM 

Jens Svendborg 

Øresundsvej 138 Y, 2300 København S 

Mobil: 20 61 90 88 

Mail: lcs@mail.tele.dk 

 

BESTYRELSESMEDLEM 

Erling Huusfeldt 

Randkløwe Allé 142, 1.tv., 2770 Kastrup 

Mobil: 22 40 46 05 

Mail: erlinghuusfeldt@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

SKYTTEUDVALGSFORMAND 

Pierre Jensen 

 

AFDELINGSFORMAND 

Per Vilstrup Olesen 

 

FLAGBÆRER 

Erik Povlsen, Amager Afdeling 

 

ÆRESMEDLEM 

John Werge 

 

FREGATUDVALG 

Ole Reese, formand 

Erling Huusfeldt 

 

BESTYRELSESSUPPLEANT 

Leif Larsen 

Mobil: 28 37 84 27 

Mail: kbhmf@outlook.dk    

 

Skyttelavets bestyrelse  
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AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2020-2021 
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Hjemmebaneskydning afvikles i efteråret 2021 og foråret 2022. 

Som det fremgår af skemaet, skydes der hver tirsdag. 

I alle ugerne skydes der fra kl. 17.00 til kl. 19.00. 

Bestyrelsen ser gerne, at man møder i uniform ved de særlige lejligheder, der er. 

M.v.h. Bestyrelsen 

 

MINDEORD. 

Overmekaniker i torpedokorpset, medlem af Københavns Marineforening siden 1973, 

47481 Flemming Hansen blev ikke helt uventet taget fra os d. 7 maj 2021. Da var det 

ikke længere nogen hemmelighed, at Flemming var ramt af alvorlig sygdom. Flem-

mings mangeårige karriere startede, da han blev indkaldt til Hæren, men efter endt tje-

neste der, blev han interesseret i Søværnet og fik job som jakkeklædt mekaniker. Her 

begyndte den lange tjenestetid med skiftende tjenestesteder bl. a. Korsør, Kongsøre og 

København. Flemming var en trofast deltager i afdelingens aktiviteter, og at han var en 

af skyttelavets bedste skytter, er der mange, der kan nikke anerkendende til. Flemmings 

interesse for sang bragte ham også ind i Havnens Sangforening af 1892, hvor han del-

tog i mange år. Flemming og hustruen Joan tilbragte mange år sammen i det velholdte 

hus på Nokken nær Islands Brygge, og det var også her i disse idylliske omgivelser, at 

han måtte give op d. 7 maj. Flemming blev bisat på sin 89 års fødselsdag d. 23 

juni. 

ÆRET VÆRE FLEMMING HANSEN’s MINDE 

Bestyrelsen 

 

Hej Skytter. 

Ved opstarten d. 17. august, starter vi op lidt før med lidt godt at spise og en lille 

enkelt øl eller vand. 

Da vi skal have skudt hjemmebaneskydningen i gang inden for måneden, håber vi 

at se så mange som muligt til en hyggelig dag. 

Med venlig hilsen 

Skyttelavet. 



29 



30 

 

 



31 



32 

BReturneres 

ved adresseændring 

Københavns Marineforening 

Takkeladsvej nr 5  - 1439 København K  

UDKIGGEN UDKOMMER 

Nr. 4 / 2021 udkommer november 2021 deadline 1. oktober 2021 

Nr. 1 / 2022 udkommer februar 2022 deadline 2. januar 2022 

Nr. 2 / 2022 udkommer maj 2022 deadline 1. april 2022  

Nr. 3 / 2022 udkommer august 2022 deadline  1. juli 2022 

 


