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Med formandens øjne
Det er dejligt, at vi nu er tilbage til normale tilstande, og igen 
kan mødes uden begrænsninger for det antal medlemmer, som 
vi må være i stuen, og at vi ikke behøver, at skulle bruge mund-
bind. Det hjælper på stemningen i Stuen. 

Under hele nedlukningen har der været foretaget pasning og 
vedligeholdelse af inventar, bygning og omgivelser, således det 
hele fremstår på bedste vis. Vores matros på gårdspladsen er 
ligeledes blevet levetidsforlænget med to-komponent plastpro-
dukter afsluttet med et par gange Gori 88. 

Vores sommertur med Caroline og Viking gik til Marstal, hvor 
vores gode venner i Marstal Marineforening beværtede os på 
bedste vis. 

Vi startede vores lørdagsaktivitet op med en lørdagstallerken. Vi vil fremover tilbyde vore 
medlemmer tilsvarende i de måneder, hvor der ikke er andre spisearrangementer i stuen. 
Der var mange positive tilbagemeldinger fra det første arrangement. 

Fregatskydningen i Skyttehuset i Christiansminde blev gennemført på bedste vis. Den sven-
ske fregat blev sænket ved Henning Larsens skud mod krudtkammeret, og han har hermed 
gjort sig fortjent til at bære titlen af fregatkaptajn det næste år. Tillykke med titlen.

Generalforsamlingen blev hurtigt overstået. Der var kun få justeringer til dagsorden. For-
eningen var herefter vært ved et måltid mad. Vor banjermester Finn Nielsen, blev af en enig 
bestyrelse valgt som ”Årets Mariner 2020”, en velfortjent hæder. Tillykke med titlen.

29. august var vi 16 marinere der deltog i Jubi-
larstævnet på Holmen, hvor 150 jubilarer hav-
de sat hinanden stævne. I stævnet deltog Hans 
Harboe-Hansen, som blev indkaldt i 1941 og 
hermed 80-årsjubilar. Hans deltog selv aktivt i 
flådens sænkning i 1943, og hermed kunne han 
komme med en øjenvidneberetning. 

Vintersæsonens skydning starter op med fæl-
lesspisning i Marinestuen. Der kunne godt 
bruges flere skytter, så overvej, om det skulle 
være noget for dig at deltage. Mød op i Tåsin-
gehallen onsdag kl. 19.00 og prøv at deltage.
Rejseudvalgets første tur gik til Årø med start 
og morgenkaffe i Marinestuen, herefter besøg 
i Haderslev Marineforening og sejlads med 
turbåden på Haderslev fjord til Årø.

Erik Bodal
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De maritime foredrag starter den sidste torsdag i september og herefter sidste torsdag i ok-
tober, november, januar, februar, marts og april. Programmet er omtalt andet steds i bladet.

Umiddelbart før coronaen lukkede ned for aktiviteterne 2020, sendte Jens Møller Madsen 
et forslag om, at oprette en gruppe med den primære opgave, at forsøge at opretholde kon-
takten til medlemmer, som af den ene eller anden grund, ikke kan opretholde kontakt til 
omverdenen og derfor sidder alene. Vi har derfor besluttet, at indkalde til møde for interes-
serede torsdag, den 18. november 2021 kl. 18.30 i Marinestuen. Her vil Jens introducere 
tankerne bag forslaget. Det er tanken, at der skal samles et hold, som skal prøve at skabe 
kontakt med målgruppen. Vi har igen modtaget en del effekter fra medlemmer, som kan 
pynte op i vores stue.

En stor tak for alle effekterne, de vil blive anvendt på bedste vis til gavn for foreningen.
Som afslutning på dette indlæg, vil jeg igen opfordre Jer alle til at tænke på, hvor meget 
glæde et medlemsskab af Svendborg Marineforening kan give, og hvilket fællesskab I er en 
del af. Når I kigger rundt i bygningen ude og inde, så kan I glæde Jer over hvilken dejlig 
ejendom, I er medejere af. Husk at vi alle stadig skal passe på hinanden, selvom myndighe-
derne har fjernet kravene til antal mødedeltagere til antal lmødedeltagere.

Med venlig hilsen
Erik Bodal - Formand

Alt på papir 
Vi leverer digitaltryk såvel 

som offsettryk i høj kvalitet.

Kontakt os for 
professionel rådgivning 

eller klik ind på 
www.mark-storm.dk

Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9  | 5750 Ringe

Tel. 62 62 22 77 

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal

Tel. 62 53 11 53 
www.mark-storm.dk

Ordinær Generalforsamling
LØRDAG DEN 19. FEBRUAR, 2022, KL. 16.00 

I MARINESTUEN, FÆRGEVEJ 5. SVENDBORG

Dagsorden følger i næste nummer af bladet.
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• Dørtelefon
• Adgangskontrol
• Videoovervågning
• Låsesystemer
• Tyverisikring
• Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
 Nyborgvej 111 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk

En del af Odense Låseservice

For at sikre at  
medlemskartoteket 

altid er a jour, er det 
vigtigt at du med

deler formanden, hvis 
du har fået ny post
adresse, mailadresse 
eller telefonnummer.

Send en mail til: 
erik@bodalenergi.dk 
eller tlf. 40 45 30 11.

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til de nye medlemmer,

som er indmeldt siden sidste bladudgivelse:

Patrick Holst Madsen, Arne Carl Nielsen, Hanne Amstrup,
Lene Weber Jensen og Kim Kruuse.



6

Onsdag den 23. juni: 
Første større arrangement, efter 
den lange nedlukning, var en 
vellykket Sct. Hansfest. 

Marinestuen var fyldt med 
medlemmer og ledsagere, der 
hyggede sig til musik fra ”Syv-
soverne”, og ikke mindst en 
helstegt pattegris med tilbehør 
og dessert.  Der var bål på p-
pladsen og båltale ved Niels 
Marcussen.

Søndag den 11. juli: 
Den årlige sejltur gik i år til 
Marstal, med både ”Caroline 
S” og ”Viking”. Vejret var det 
bedst tænkelige, og efter 3 ti-
mer var vi fremme i Marstal. 
Her stod Marineforeningen klar 
med en lækker frokost. Efter 
nogle hyggelige timer, måtte vi 
igen forlade Marstal og påbe-
gynde hjemturen.

Lørdag den 7. august: 
I dag var der premiere på kabyssens udvidede 
lørdags menu. Omkring 50 medlemmer og 
ledsagere deltog i dette fine arrangement, med 
lækker mad og tilbud på drikkevarer. 

Efterfølgende var der lejlighed til at følge 
Danmarks håndboldholds finalekamp ved 
OL, der endte med sølv til Danmark.

I pausen fik Peter Garde overrakt sit tegn for 25 
års medlemskab af Marineforeningen.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse
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Torsdag den 12. august: Pudseaften m.v. 
Sommeren går nu på hæld, og vi starter op på sæsonen aktiviteter – Pudseaften med efterføl-
gende spisning. Ni medlemmer havde sat hinanden stævne, for at give vore kobber og mes-
sing ting en opfriskning. Kongeskibet Dannebrog havde midt på eftermiddagen lagt til kaj 
ved Honnørkajen i byen.  Bestyrelsen havde holdt bestyrelsesmøde og godkendt optagelse 
af Patrick Holst Madsen, som nyt medlem. Patrick er værnepligtig på Dannebrog, og det var 
derfor en passende lejlighed, til give ham hans medlemsemblem. 

Ved lidt telefonaktivitet lykkedes det, at få Patrick til at aflægge besøg i Marinestuen.
Patrick havde følgeskab af 11 værnepligtige fra Dannebrog, og vi benyttede lejligheden til at 
vise, hvordan nye medlemmer bliver optaget af Marineforeningen.
Efter en times hyggeligt samvær, lidt snak med de tilstedeværende i stuen, rundvisning i huset 
og en forfriskning fra baren, samt fotografering foran vort kongeflag, returnerede gasterne til 
kongeskibet.

Mvh. Erik Bodal

Søndag den 15. august:
Blev der i Skyttehuset i Christiansminde afholdt den traditionsrige Fregatskydning. På trods 
af eftervirkningen af Covid 19, blev det som vanligt et vellykket arrangement hvor der var 
tilmeldt 19 skytter og 7 af vore damer. En stor tak til skyttelavets bestyrelse, og ikke mindst 
til marineforeningens næstformand Bjarne Jensen, der havde sørget for, at stævnet forløb til 
alles tilfredshed. Da røgen efter sænkningen af den Svenske fregat havde lagt sig, og ska-
derne gjort op. Så resultatet ud som følger:

Fregatkaptajn Henning Larsen Kommandør Steen Molnit
Topgast Erik Bodal Kanoner Frede Kristiansen
Sejlkvartermester Erik Bodal    Signalgast Niels Rasmussen
Krudtlanger Steen Molnit Bådsmand Henning Køhler
Lanternegast Torben Nielsen Kadet Erik Bodal

Ved dameskydningen blev vinderne:  
Helle Larsen med 65 point, Lene Siers med 62 point og Karin Ibsen med 58 point.

 Niels Marcussen - Formand
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Tirsdag den 24. august: Generalforsamling.
Så lykkedes det at få afviklet den corona-udsatte generalforsamling.
Mødet indledtes med at formanden oplæste navnene på medlemmer der var gået fra borde, 
siden sidste generalforsamling, disse mindedes med et minuts stilhed.   
Finn Nielsen blev udnævnt til årets mariner 2020. 
Jørgen Kaj Hansen fik overrakt tegn for 40 års medlemskab af marineforeningen, og 4 nye 
medlemmer fik overrakt medlemstegn. Generalforsamlingen blev med sikker hånd styret af 
dirigent Torben Tranberg. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Regnskabet, der 
viste et lille overskud, blev godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet er uæn-
dret 350 kr. Alle der var på valg, blev genvalgt. Efter generalforsamlingen var der spisning: 
sild, skipperlabskovs og oste.

Søndag den 29. august: Jubilarstævne på Holmen. 
Fra Svendborg deltog 15 jubilarer i stævnet. Her i blandt Hans Harboe Hansen, der kunne 
markere 80 års dagen for indkaldelse til søværnet.

Onsdag den 1. september: Bustur til Årø: 
Efter morgenkaffe i marinestuen, tog 39 medlemmer og ledsagere kurs mod Haderslev, til 
et besøg hos den lokale marineforening. Middagen blev indtaget på fjordbåden ”Helene” 
under sejladsen gennem Haderslev Fjord til Årø. Vejret viste sig fra den fineste side, med flot 
sensommersol. Efter en tid på egen hånd til at udforske øen, gik turen med færgen tilbage til 
fastlandet, hvor bussen ventede.

Søndag den 5. september: Flagdag.
Svendborg Kirkegårde, Svendborg Marine-
forening og Svendborg kommune stod for 
et arrangement ved ”Fønixreden” på Assi-
stens Kirkegård.
Chef for Hjemmeværnsdistrikt Fyn, Oberst-
løjtnant Ulrik Arensbach talte, der var kran-
senedlægning og fællessang. 

Endvidere medvirkede Peder Most Garden.
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Lørdag den 2. oktober. kl. 12.15. Frokost i Marinestuen: 
Kære Marinekammerater og ledsagere. Husk at tilmelde Jer til fælles frokost, tilmelding må 
ske på opslagstavlen senest 7 dage før, = lørdag den 25. september. Frokosten består af Sø-
mandens drøm og Pandekager med is. Sømandens drøm er en hakkebøf, ½ æg, skinkesovs 
med sennep, serveres med kartofler og karotter som tilbehør. Prisen er kr. 45,00. Rød-og 
hvidvin kan købes for 60 kr. pr. flaske. 
 Kabysholdet.

Torsdag den 14. oktober kl. 13.00: 
Kammeratskabsaften for medlemmer. Menu: Stegte ål.
Påklædning fri. Deltagerpris 150,00 kr. Tilmelding og betaling senest lørdag den 2. oktober. 
Betaling til foreningens konto reg, nr. 1551 konto 3224636393 eller til Bjarne Jensen

Torsdag den 11. november kl. 18.00: Pudseaften.

Søndag den 14. november kl. 14.00: Bankospil med mange fine sponsorgevinster og ænder.
For medlemmer og ledsagere. Dørene åbnes kl.13.00. Skriv Jer på listen på opslagstavlen, så 
vi ved hvor mange der kommer.

Torsdag den 18. november kl. 18.30: 
Medlemsmøde, se invitation fra Jens Møller Madsen, andet sted i bladet.

Lørdag den 27. november kl. 13.00 Julefrokost for medlemmer. 
Påklædning helst uniform. Deltagerprisen er på nuværende tidspunkt ikke fastsat, men vil 
blive bekendtgjort på opslagstavlen snarest. Tilmelding og betaling senest lørdag den 13. no-
vember. Betaling kan ske til Bjarne ved det runde bord, eller ved indbetaling til foreningens 
konto: reg, nr. 1551, konto nr. 324636393

Lørdag den 18. december kl. 11.00: 
Julegløgg og æbleskiver i Marinestuen. 3 æbleskiver og 1 glas gløgg, kr. 25,00
Nærmere oplysninger kan altid fås hos formand for aktivitetsudvalget Bjarne Jensen, der træf-
fes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158. Mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk

Kommende aktiviteter

Regler for tilmelding til arrangementer, arrangeret af aktivitetsudvalget:
Først tilmelding i Marinestuen eller på hjemmesiden, derefter betales i Marinestuen eller 
på nettet, og før sidste frist for tilmelding. Når man har skrevet sig på listen til et arrange-

ment, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.
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Nogen af os er så heldige, at vi har en livs-
ledsager at dele problemerne med. Nogen 
vi kan dele minderne om et begivenhedsrigt 
liv med. – Andre sidder alene med tankerne. 
Nogen sidder isoleret på plejehjem, uden til-
ladelse til besøg.

Marineforeningen er for mange af os ram-
men om et forpligtende kammeratskab, men 
i øjeblikket er foreningen delvis lukket grun-
det regeringens restriktioner. 

Forståeligt nok. Vi er vel den gruppe, man 
især søger at beskytte. Heldigvis er vi så 
gamle, at vi erfaringsvis ved, at solen står op 
i morgen igen. Når så ” solen står op”, skal 
vi måske erindre os begrebet ” forpligtende 
kammeratskab”. 

Har vi ikke i netop vores forening en særlig 
forpligtigelse til at hjælpe os selv og de af 
vore kammerater, som sidder alene og måske 
har mistet livsgnisten, til igen at glædes over 
livets forunderlighed.

Jeg ved godt, at der findes telefonkæder, be-
søgsvenner og lignende. Skabt af velmenen-
de ældreorganisationer. Men hvem kender 
marineforeningens medlemmer bedre end 
vi selv? Hvem forstår vores barokke humor 
bedre end vi? Hvem er bedre til at genskabe 
den kontakt, vi har i foreningen.? Bedre end 
os, som gennem årene har nydt gavn af netop 
dem, som nu sidder alene. 

Alene i coronaens skygge?
Derfor. Når denne forbandede tid snart er 
forbi, vil jeg foreslå, at de, som er enige med 
mig, mødes en eftermiddag og sammen bry-
der vore hoveder, for at finde en måde, hvor 
vi kan være med til at støtte dem, som har 
støtte behov. 

Måske med et aftalt besøg, en aftalt telefon-
samtale, en kørsels- aftale til arrangementer 
i foreningen, eller måske helt andre tiltag, 
som kan vise, at Marineforeningen består 
af mennesker, som vil livet og kammerat-
skabet.

Således skrev jeg for lang tid siden. 
Endelig er de fleste corona regler ophævet. 
Men den lange, lange periode, hvor vi mere 
eller mindre har været isoleret, har ikke 
gjort forslaget mindre aktuelt.

Derfor: Hvis du også mener, vi bør gøre en 
indsats for at hjælpe os selv og andre, så 
inviteres du til et opstartsmøde, hvor vi kan 
drøfte muligheden for at hjælpe os selv og 
andre i gang igen.

Torsdag aften kl. 18.30. den 18. november vil 
foreningen være vært med en kop kaffe, og 
Inga med lidt hjemmebag. 
Efter et kort oplæg kan vi drøfte, hvordan vi 
griber sagen an.  

JensMM 

Engang forbandt man Corona med en god cigar eller en Mexikansk øl.  
I dag forbinder man ordet med ensomhed, isolation, sygdom, depression, apati.

”Det hele kan også være lige meget”.
Corona
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2021/2022
Maritime fordrag

30 september 2021:
'Fra Babydoc til Papadoc - 30 år som læge 
i forsvaret. Overlæge Kr. Aagaard Poulsen 
beretter som sine mange udsendelser i 12 
missioner med hæren og søværnet i bl.a. Ju-
goslavien, Afghanistan, piratjagt ved Afri-
kas horn m.v.

28 oktober 2021:
Forhv. chefredaktør ved Fyens Amts Avis, 
Ole C. Jørgensen fortæller om 'Træfnin-
gen ved Paknam' mellem Siams flåde og 
den franske kolonimagt i juli, 1893, hvor 
franskmændene overtrådte siamesisk terri-
torium og det kom til væbnet kamp mellem 
de to lande.

25. november 2021:
Tidligere ejendomsmægler Lars Dreyer 
fortæller om sin hemmelige aktivitet under 
den kolde krig, hvor han som ganske ung 
deltog aktivt i at forsøge på at ændre den 
sovjetiske befolknings syn på det kommu-
nistiske styre, en opgave, der på alle måder 
kunne have fået meget fatale konsekvenser 
for ham og hans fremtid.

27. januar 2022:
Dir. Martin Stockholm fra DanaDynamics 
fortæller om iværksætteri, om arbejdet med 
udviklingen af den maritime drone til bl.a. 
sø opmåling samt om de fremtidige planer 
og perspektiver om autonom maritim navi-
gation, miljøovervågning m.v.

24. februar 2022:
Poul H Kamban beretter om 'Tre generatio-
ner til søs for sejl, damp og diesel".

Om familiens lange traditioner inden for 
søfarten, bl. a. om morfaderens fiskeri i 
Nordatlanten, sejlads under 1. verdenskrig, 
senere om faderens tid til søs som matros 
under 2. verdenskrig og mange flere inte-
ressante og spændende historier fra de tre 
generationers mange år på havet.  

Max begrænsning af tilhørere: 35 personer.

31. marts 2022:
Rasmus Nygaard fra 'Friends of NELLA 
DAN' beretter om det berømte polarskibs 
togter til Sydpolen, om hele sammenholdet 
ombord og de mange spændende ekspediti-
oner med forsyninger og videnskabsfolk til 
et af klodens mest fjerntliggende og ugæst-
frie områder. 

Endelig fortælles også om skibets tragiske 
endeligt og forlis ved sydpolen i december 
1987.

28. april 2022:
Besøg og rundvisning på SIMAC i deres ny 
indviede faciliteter på Svendborg havn. 

Som altid finder foredragene sted i Svendborg Marineforenings lokaler, Færgevej 5, 
Svendborg. og er åbne for alle interesserede, entre 60 kr. Med mindre andet annonce-

res i dagspressen eller i andre offentlige medier m.v. er tilmelding ikke nødvendig.

Ret til programændringer forbeholdes.
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Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk

Morten Bytoft 
Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os

Den lokale bedemand® 

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Tony Borglum, Ejvind Palle Bille Palsgaard, 
Henning Wiik og Evald Thomsen gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Ved begravelser eller bisættelser
Når et medlem af Svendborg Marineforening er gået fra borde,  

kan Marinestuen lånes gratis til en mindesammenkomst. 

Bestilling hos banjemester Finn Nielsen, Tlf. 28 34 99 21. f.u.nielsen@gmail.com

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk 
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS
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 5. oktober Jørgen Bendt Andersen 80 år
 7. oktober Troels Ankerstjerne 70 år
 7. oktober Jan Magne Jørgensen 70 år
10. oktober Peter Garde 75 år
11. oktober Hugo Kristensen 75 år
17. oktober Frode Jensen Maate 80 år
24. oktober Hasse Wulff Christensen 75 år
29. oktober Thorbjørn B. Kragesteen 65 år
 9. november  Leif Richardt Vork 80 år
24. november Erling Huusfeldt 80 år
25.november Erland Christensen 75 år
26. november Christian Kromann Wiik 70 år
26. november Niels Aage Jensen 80 år
28 november Erik Gammelgaard 85 år
 1. december Jørgen Nielsen 75 år
 4. december Finn Morten Drost 70 år
11. december Erik Johannes Krøll Schmidt 50 år
12. december Erik Jørgen Bodal 75 år
22. december Erik Bent Andersen 80 år
24. december Niels Kristian Nielsen 70 år
27. december Kaj Rasmussen 70 år
29. december Gisli Gudjonsson 70 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2021:

Det kunne eksempelvis, men ikke begrænset til, være en spændende, sjov, måske 
dramatisk oplevelse, en udfordrende opgave til søs, kort sagt, noget der kunne 
være interessant for andre at høre om. I opfordres hermed alle til at give det en 
tanke, husk: der er hverken rigtigt eller forkert, blot at det kan være til almen 

interesse og sjov læsning for vore medlemmer mv.

Håber at høre fra jer, og I er meget velkomne til at kontakte Henning Ibsen  
forlods på telefon 20 60 01 70 eller henningibsen@hotmail.com

Dig der sidder med den gode, sjove, spændende historie fra  
den maritime verden og de 7 verdenshave i øvrigt:

I forbindelse med ovenstående, har vi fra Poul Ellehammer,  
modtaget følgende beretning om en ukendt u-båd i dansk farvand:

Invitation til dig!
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MIN U-BÅD.
Poul Ellehammer.og hans fartøj

Nogen tid efter jeg tiltrådte min tjene-
stegøring som søløjtnant af reserven på 
Langelandsfort i august 1959, indledte 
man installeringen af et ” O-rum” i kom-
mandobunkeren for 150mm skytset, hvor 
et lokale var blevet ledigt som følge af den 
indledte mølposelægning af kanonerne, 
hvorfra de næppe ville blive taget ud. 

Hidtil var farvandsovervågningen gen-
nemført fra marineudkigsstationen ”MU-
SEN” ved Føllesbjerg, men nu ville man 
altså have et rigtigt ”O-rum” med plot-
terbord med projise-ring af radarbilledet 
fra kystradaren på Fakkebjerg og fjern-
skriverforbindelse til Søværnskommando-
ens Meldecentral og Flyverkommandoen i 
Karup.

Omkring juletid blev anlægget meldt 
driftsklart, og til indkøringen blev der op-
rettet et midlertidigt vagthold bestående 
af undertegnede og min løjtnants-kollega, 
Jens (rekrutkammerat), der var blevet 
overflyttet til Langeland efter nedluk-
ningen af Bangsbofort, samt fortets 3die 
kommanderende (Søløjtnant af linien) og 
en signaloverfenrik, der fortrinsvis tog sig 
af dagvagten, vi andre havde andet at passe 
om dagen.

Det skulle hurtigt vise sig, at aften- og nat-
tevagterne var jævnt-hen en kedsommelig 
affære, uden at der skete særligt meget at 
tage action på. Radarmålene, der bevægede 
sig op og ned i sejlruten langs Langeland, 
tiltrak sig kun særlig opmærksomhed, hvis 
de opførte sig mærkeligt eller bevægede 
sig med 15 knob eller derover, hvilket som 
regel indikerede, at der her var tale om flå-
defartøjer. Identifikationen af disse foregik 
fra ”MUSEN” i klart vejr om dagen med 
kikkert og fjernkendingsbog, og i mørke var 
de ansatte lokale udkigsmænd – på grund 
af ærme-distinktionerne kaldet ”husmands-
matherne” – blevet fabelagtigt dygtige til at 
genkende skruestøjen, som de fik gennem 
de udlagte hydrofoner, fra de hyppigst for-
bisejlende sovjettiske flådeskibe. 

Hvis dette glippede, havde vi mulig-
heden for at guide et opankret patrul-
jefartøj af ”Næs”-klassen ud til visuel 
observation af det pågældende far-
tøj. Så endelig på en af mine aften-
vagter skete der noget, der vagte røre.  
Et radarekko, der bevægede sig mod syd i 
farvandet mellem Als og Ærø, blev i tus-
mørket identificeret af udkiggen på kyst-
radarstationen på Fakkebjerg som en mu-
lig U-båd.
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På mine opklarende spørgsmål beskrev 
han silhuetten som dybtliggende skrog 
med tårnopbygning midtskibs og uden 
synlig lanterne-føring. Dette var nok for 
mig til at vove det ene øje og rapportere: 
Uidentificeret U-båd observeret sydgåen-
de på position…. med fart 7-8 knob. Og 
så skal jeg lige love for, at der kom gang 
i sagerne! Næsten øjeblikkelig efter kom 
der en telefonopringning fra Søværnskom-
mandoen. 

De var virkelig alarmerede ved meldingen, 
idet de kunne fortælle, at de havde ingen 
indikationer på tilstedeværelsen af hver-
ken danske- eller NATO-ubåde i dette om-
råde, og om jeg virkelig mente, at der her 
var tale om en ubåd? 

Jeg kunne kun svare, at jeg havde grundigt 
udspurgt udkiggen, og på hans beskrivelse 
blev rimelig sikker på, at det var en ubåd 
af en slags, som vi her havde at gøre med. 

Der kom flere opringninger, og man var 
meget ivrige efter, at jeg skulle opgive 
min mening, at det observerede radarmål 
var en ubåd. Men nu havde jeg fået min 
egen ubåd, og den skulle de ikke tage fra 
mig! Og det kunne de i øvrigt heller ikke, 
da ”MUSEN” kun kunne detektere trafik i 
Langelandsbælt. 

Opringningerne ebbede ud, de havde nok 
opgivet mig – men jeg fortsatte troligt med 
jævne mellemrum at opgive position kurs 
og fart af ”Submarine”, mens jeg begyndte 
at spekulere på, hvordan jeg skulle komme 
ud af denne sag med skindet på næsen. 
Her kom heldet mig til hjælp: Da målet 
nærmede sig ekkoet af den store lysbøje, 
der markerer skellet mellem sejlruten til 
Kieler-kanalen og ruten op langs Lange-
land, forsvandt radarekkoet af den formo-
dede ubåd og kom ikke igen, og så kunne 
jeg med sindsro komme med min sidste 
endelige og befriende melding: ”Sub now 
dived!” Jeg havde egentlig forventet efter-
følgende at modtage en eller anden form 
for reprimande eller belæring, men jeg 
hørte ikke et ord fra nogen side!

Sagen er nok endt i samme skuffe som 
episoden fra Øresund, hvor kaptajnløjtnant 
Nelson – på grund af ringe kropshøjde kal-
det ”halv-Nelson” – pådrog sig mistanke 
for at have kigget lidt dybt i glasset, da han 
fra Middelgrundsfortet meldte:” Flytte-
vogn A. Nielsen, Korsør” observeret syd-
gående med fart 2 knob!”
Han kom senere ud af mistanken ved op-
lysningen om, at der den foregående aften 
var blæst en flytte-trailer overbord fra en af 
Helsingørfærgerne.

Poul Ellehammer

Leje afMarineforenings lokaler
Leje eller lån af Marineforeningens lokaler, til medlemmernes egne arrangementer, skal altid 

først aftales med banjermester Finn Nielsen, som også oplyser om priser og betingelser.

Finn træffes på Tlf. 28 34 99 21.

Ønsker om andre arrangementer skal forelægges for bestyrelsen.

Svendborg Marineforening - Bestyrelsen.
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Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Lundby Kiosken ApS
Sundbrovej 96 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 54 18 68
www.lundbykiosken.dk
• Kylling m. pommes frites
• Pølser / Hotdog
• Burger / Sandwich
• Gammeldags isvafl er... Vi dobler op

Åbent alle dage fra kl. 11.00 
Tlf. 62 54 18 68 - www.lundbykiosken.dk

• Pølser / Hotdog

• Burger /Sandwich

• Gammeldags isvafler

• Gigantkugler

•  Kylling  
m. pommes frites
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Vedligeholds- og rengøringsfolkene:
Rengøringsholdet er i gang igen hver tirsdag formiddag fra kl. 9 til kl. 11. 

Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

L´hombrespillerne:
Vi er i gang igen hver onsdag kl. 14.00 i Marinestuen. 

Vi kan sagtens være flere medlemmer, så hvis du har lyst til at være med til dette ”herre-spil”, er 
du velkommen.

Kontakt Frede Kristiansen på tlf. 40 13 11 14.

Travaljeroerne:
Travaljelauget fortsætter med roture om tirsdagen kl. 16.00 (efter overgang til vinter-
tid kl. 15.00), så længe vejret tillader det, og der er stort nok fremmøde. 

Forventer at afslutte med den traditionelle æggekage en gang i november måned. KK
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Skyttelavet:

Referat af en parodi på en generalforsamling Onsdag den 18. august.

Deltagere fra bestyrelsen: Niels Marcussen – Steen Molnit – Frede Christiansen  
– Arne Lund – Erik Baagøe – Niels Rasmusssen – Erik Andersen – Per Ingemann.

1.  Formanden bød velkommen til tre fremmødte 

2.  Valg af dirigent:  
Per Ingemann (ingen andre forslag). 

3.  Valg af referent:  
Formanden (ingen andre meldte sig)

4.  Per Ingemann konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig, 
hvorefter ordet blev givet til formanden for aflæggelse af årsberetning.

5.  Forelæggelse af det reviderede ved kassereren. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

6.  Fastsættelse af kontingent:  
Kontingent uændret

7.  Behandling af indkomne forslag:  
Ingen

8.  Valg af kasserer:  
Steen Molnit blev genvalgt

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Arne Lund – Erik Baagøe – Niels Rasmussen  
(alle blev genvalgt)

10.  Valg af suppleanter:  
Per Ingemann – Henning Pehrson (begge genvalgt)

11.  Valg af revisorer:  
Doris Lindegård – Joan Andersen blev valgt

12.  Valg af revisorsuppleant:  
Annelise Hovmand

13.  Eventuelt:  
Der blev drøftet muligheden for kontrol af regnskab og konti, i tilfælde af 
kassererens bortgang, samt mulighed for at få adgang til konti og regnskaber.

14.  Formanden afsluttede med tak til de fremmødte – dirigent – og bestyrelse.



Statsautoriserede revisorer
Torben Tranberg Jensen, 

Morten Heitmann og Thomas Kaysen

Ryttervej 4, 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2140 · www.tranberg.nu

 

70cl 40%  

Special  
Navy   

Selection  
Rom 

Lagret i        
12 år på    

egetræsfade   
i Caribien 

Medlemspris 300,-



Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

 Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

TONNY MADSEN

A
/S

Vi kan løse mange  
transport-opgaver 
med vores lastbiler

Vi tilbyder transport af materialer 
som sten og grus mm. i vores tip-
sættevogne samt containerkørsel, 
ligesom vi råder over to kran-grab-
biler, og vi kan løse opgaver med 

specialtransporter ved 
hjælp af vores blokvogn.

62 22 14 14
www.tonny-madsen.dk

e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

Støt vores  
annoncører

- De støtter os!


