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Med formandens øjne
Sommeren er gået på hæld og temperaturen er kommet ned i nor-
malt leje. Dog kunne vi godt trænge til lidt stille nedbør, således 
støvet kan lægge sig.
Der er normale tilstande i Marinestuen med godt fremmøde om 
lørdagen. De mange aktiviteter hen over sommeren er gennemført. 
Gammel Torvedag blev gennemført som planlagt, dog kan det mær-
kes, at der ikke var den interesse som tidligere. Der mangler an-
noncering og orientering om arrangementet, hvilket tydeligt kunne 
mærkes på besøgsantallet. 
Resultatet af vor deltagelse i Gammel Torvedag er, at fryseren rum-
mer en del pølser, hvilket vi alle kan få glæde af fremover.

Svendborg Marineforening er en forening som fungerer ved, at 
vi passer og vedligeholder vort dejlige hus både ude og inde. Vi 
hjælper til ved arrangementerne efter bedste evne, således alle med-

lemmerne føler sig vel tilpas ved fremmøde i foreningen. Enkelte medlemmer har påtaget sig 
opgaven med at stå til rådighed med løsning af opgaver, såvel som vedligehold af huset, samt 
servicering af os alle sammen om lørdagen og ved arrangementer. Det er tit en utaknemmelig 
bunden opgave, som kræver en stor arbejdsindsats med mange arbejdstimer forbundet hermed. 
Det er tit drøftet, at der kan ”købes” hjælp udefra, og at omkostningerne hertil kan pålægges 
prisen for det enkelte arrangement. Jeg er ikke tilhænger af denne løsning med flg. begrundelse:  

1.  Der stilles ikke krav til arbejdsindsatsen og hastigheden, hvormed den løses.
2.  Løsningen af de enkelte opgaver medvirker til socialt samvær og styrker sammenholdet.
3.  Der er dog opgaver med vedligehold af bygningen og omgivelser, som der nødvendigvis 

skal udføres af håndværkere for ikke at forringe bygningens værdi.
4.  Der udføres et stort ikke synligt stykke arbejde af de fleste af bestyrelsesmedlemmerne.
5.  Alt arbejde er ulønnet og udføres med den begrundelse, at arbejdet bærer lønnen i sig selv.  

Når alt det her nu er skrevet, skal det nødvendigvis bemærkes, at vor kabys er meget hårdt bela-
stet grundet arbejdspres ved arrangementer. Vi mangler frivillige, som vil indgå i kabysholdet, 
således arbejdet kan fordeles på flere hænder, således de enkelte ikke føler sig så hårdt belastet 
med mange arbejdstimer ved arrangementerne.

Vi mangler en kok/hovmester, som kan påtage sig at stå for indkøb og planlægning ved arrange-
menter. Vi håber, at dette lille indlæg vil medvirke til, at vi kan mande op i kabyssen til glæde for 
os alle, i modsat fald må vi nødvendigvis tilpasse ydelserne herefter.
Med dette blad vedlægges program for de Maritime Foredrag 2022/2023. 
Kim Kruuse og Torben Andersen har udarbejdet et interessant program, og vi glæder os til at 
deltage i foredragene hen over vinteren. 

Med disse ord går vi vintersæsonen i møde og glæder os til de forskellige arrangementer frem 
til nytår.

Med venlig hilsen 
Erik Bodal – formand

Erik Bodal
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Torsdag den 23. juni: Sct. Hansfest i Marinestuen. 
60 Medlemmer og ledsagere hyggede sig med god mad, musik og bål på p-pladsen, med 
båltale ved Henning Pehrson. En vellykket Sct. Hansfest.

Søndag den 10. juli.   
Målet for årets sejltur med ”Caroline S ” og ”Viking”, var Faaborg, hvor kollegerne i marine-
foreningen var klar med en lækker frokost.

Efter nogle hyggelige timer blev kursen igen sat mod Svendborg.

Torsdag den 4. august.  
Efter nogle års corona pause, var der igen Gammel Torvedag på torvet i Svendborg.  Marine-
foreningen var på plads med boder med salg af mad og drikkevarer, i det fineste sommervejr. 

Lige ved siden af, på trappen ved Vor Frue Kirke, underholdt Caroline Koret flere gange med 
sange fra havet, til stor fornøjelse for tilhørerne.

Aktiviteter  
siden sidste bladudgivelse

Søndag den 14. august, 
Fregatskydning i Christiansminde: 
Man indledte med et veldækket morgenbord 
i Skyttehuset, hvorefter kampen mod fregat-
ten blev skudt i gang. 

Der var tilmeldt 26 skytter, og 10 af vore da-
mer. Der måtte mange skud til, før det lyk-
kedes for Ole C. Jørgensen at ramme krudt-
kammeret med skud nummer 115. 

Han blev derved årets Fregatkaptajn.

De der nedskød fregattens sejl fik følgende titler:
Kanonkommandør Arne Lund. Topgast Niels Fog.
Kanoner Erik Baagøe. Sejl kvartermester Jacob Benda.
Signalgast Arne Lund. Krudtlanger Kim Kruuse.
Bådsmand Henning Pehrson. Lanternegast Niels Rasmussen.
Kadet Claus Derlien.

Dameskydningen blev vundet af Lene Siers med 46 point, andenpladsen fik Stella Fog,  
med 40 point, og tredje pladsen fik Annelise Bodal med 33 point.

Da skydningen var afsluttet, var der en velfortjent frokost og præmieuddeling i Marinestuen. 
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Søndag den 28. august. 
Jubilarstævne på Holmen. 

7 jubilarer fra Svendborg 
deltog i stævnet. 

Der var arrangeret bus-
transport for deltagerne 
dertil.

Mandag den 5. september:
Flagdag for Danmarks udsendte. Svendborg Kirkegårde, Svendborg Kommune og Marine-
foreningen stod for arrangementet på Assistens Kirkegård ved ”Fønixreden”. 
To søskendepar fik tildelt en børnemedalje, som tildeles børn af udsendte forældre, som er-
kendelse af det afsavn det må være at have en forældre unsendt i tjeneste for Danmark.
Der var tale ved sognepræst Mathias Kærup, fællessang og der blev lagt kranse ved skulpturen. 
Endvidere medvirkede Peder Most Garden.
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Torsdag den 29. september Kl. 19.00: 
Foredrag. Jay Bruun Jensen kommer og fortæller om de 40 år han har stået for Fyn rundt for 
bevaringsværdige sejlskibe. 
Deltagerpris 60 kr. 

Torsdag den 13. oktober kl. 17.00: 
Kammeratskabs eftermiddag med ålespisning og gammel ost. Deltager pris kr.175,00.
Påklædning fri. Tilmelding senest lørdag den 1. oktober. Betaling lørdage ved det runde bord, 
eller ved at indbetale beløbet til foreningens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 3224636393

Torsdag den den 20. oktober: Pudseaften kl. 18.00 

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00:
Foredrag. Pensioneret havnekaptajn Knud Erik Møller beretter om sin lange maritime løbe-
bane. Opvæksten i Svendborg i en sømandsfamilie, samt egne oplevelser til søs og på land i 
det maritime miljø. Deltagerpris 60 kr. 

Søndag den 6. november kl. 14.00: 
Bankospil for medlemmer og ledsagere. Der spilles om mange fine sponsor gevinster samt 
ænder og stege. Dørene åbnes kl. 13.00. 

Skriv Jer på listen, så vi kan se hvor mange der kommer. Husk brikker til at lægge på.

Kommende aktiviteter

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® 
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Torsdag den 24. november kl. 19.00: 
Foredrag. Tom Christensen, pensioneret politimand, fortæller om sine 40 år i dansk politi, 
herunder små 30 år i rigspolitiets rejsehold., hvor han udelukkende var beskæftiget med op-
klaring af drabssager. Deltagerpris 60 kr. 

Fredag den 25. november: 
Julefrokost for medlemmer kl. 13.00: Deltagerprisen er 175.00 kr. Påklædning fri. Tilmel-
ding og betaling senest lørdag den 12. november. Betaling kan ske til Bjarne ved det runde 
bord, lørdage, eller ved at indbetale beløbet til foreningens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 
3246636393.

Lørdag den 17. december kl. 11.00: 
Julegløgg og æbleskiver i Marinestuen. 3 æbleskiver og et glas gløgg, kr. 25,-

Lørdag den 7. januar 2023, kl. 11.00: 
Nytårsmønstring i Marinestuen.

Nærmere oplysninger kan altid fås hos formand for aktivitetsudvalget Bjarne Jensen, 
der træffes på Telefon 62251794 / Mobil 23345158. Mail: gudbjerg-auto@mail.tele.dk 

 
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 

arrangement, og ikke er afmeldt til tiden, skal man betale.

Statsautoriseret revisor
Morten Heitmann

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

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

 
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

Invitation til dig!

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
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28. oktober Jørn Gustafson 65 år.
29. oktober Søren Hansen 80 år.
 4. november Einer Villy Madsen 80 år.
14. november Kjeld Bähring 80 år.
14. november Hans Henrik Rasmussen 70 år.
20. november  German F. Gaardholm 80 år.
29. november Erik Baagøe Larsen 70 år.
10. december Finn Nielsen 75 år.
22. december  Torben Axelsen 85 år.
27. december Tage Sylvester Eriksen 90 år.

Foreningen ønsker hjertelig tillykke.

RUNDE FØDSELSDAGE I
OKTOBER KVARTAL 2022:

DØDE
Siden sidste bladudgivelse er vore medlemmer

Leif Kurt Larsen og Jørgen Jørgensen
gået fra borde.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

VELKOMMEN
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,  

som er indmeldt siden seneste bladudgivelse: 

Niels Exner Kock, Torben Wellan, Christian B.F. Fischer, Bjarne Anderskov,
Jacob Zebe Benda og Jim Lund Andersen.

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
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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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SAMOA
Her bringer vi sidste afsnit af Henning Pehrsons oplevelser i 1963, da han var 

forhyret som telegrafist på ØK`s ”Samoa” og var mistænkt i en drabssag,  
og derfor blev fotograferet til Scotland Yards forbryderalbum.

Første afsnit var i blad no. 117.

Perth –Sydvestaustralien

I Genua kom det italienske politi i store 
mængder og spærrede skibet af. Ingen 
måtte gå i land. Det havde nok noget med 
teorien om et ”mafia mord” at gøre. Alle 
blev afhørt igen, og også politiet her ro-
dede hele skibet igennem uden at finde 
noget..Den sidste aften opgav de, og vi 
kunne gå i land. 

I Swansea i Sydwales skulle vi losse de 
6000 tons blymalm, så jeg var klar over, 
at det ville tage nogen tid. Så snart jeg 
havde udbetalt penge til besætningen, tog 
jeg min taske og gik i land. På banegår-
den købte jeg billet til Newcastle, hvor 
jeg efter at have rejst hele natten ankom 
ved 7 tiden om morgenen. Min kæreste, 
Mary, skulle på arbejde, så jeg sov hele 
dagen i den tomme seng.
 
Da hun kom hjem, besluttede vi at rejse 
til Edinburgh. Hun ringede til hospitalet 
og fortalte oversygeplejersken, at hendes 
bedstemoder var blevet syg, og derfor rej-
ste hun hjem.

Efter et par dage i Edinburgh ringede jeg 
til agenten i Swansea, som kunne fortælle 
mig, at losningen ville være færdig næste 
dag. 

Togrejse til Newcastle, hvor Mary blev 
sat af, videre over London til Swansea, 
hvor jeg ankom næste eftermiddag. 

Mary græd, da vi skiltes og det passede 
jo fint med, at bedstemoderen havde det 
skidt. Oversygeplejersken var meget rørt. 
Da jeg gik op ad landgangen, var der en, 
der råbte: ”Der er han.”

Jeg blev noget forbavset og specielt, da 2 
store betjente tog fat i mig og førte mig 
til officersmessen. Man måtte som uden-
landsk sømand ikke fjerne sig mere en 20 
miles fra skibet, så jeg spekulerede over, 
hvem der kunne vide, at jeg havde været i 
Skotland. Men det var slet ikke det, man 
var interesseret i. Umiddelbart efter at jeg 
var gået i land, var Scotland Yard ankom-
met og havde spærret skibet af. 
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Alle blev igen afhørt af Chief Detective 
Inspector Morse, eller hvad han nu hed, 
og et hold detektiver fra Yarden. Men der 
manglede en mand! Han måtte være mor-
deren!

Jeg blev anbragt ved et bord med Inspec-
tor Morse på den anden side. Jeg skulle 
så gøre rede for, hvad jeg havde lavet den 
aften, hvor mordet havde fundet sted. Det 
gjorde jeg så. Om jeg havde nogen vidner. 
Ja, alle de andre officerer. 2. styrmand 
blev hentet, og han kunne bekræfte min 
historie.

Om jeg havde et Ronson  Veraflame fyr-
tøj. Ja, det havde jeg. Hvor havde jeg købt 
det? På Grønland. Hvornår? For nogle år 
siden. Om jeg havde en kvittering? Nej, 
jeg kunne end ikke huske, om jeg havde 
fået en kvittering dengang. Om jeg kunne 
bevise, at jeg havde haft det inden ankom-
sten til Australien? 

Man havde fundet ud af, at det eneste, 
man manglede af jungmandens sager, var 
et sådant fyrtøj.  Han havde købt det på 
vejen derned. 

Jeg spekulerede lidt over det. Hvem læg-
ger mærke til hvilket fyrtøj, andre går 
rundt med? Jo måske 3. mester. Jeg havde 
fået en sten til fyrtøjet af ham, og måske 
han kunne huske, at jeg havde et sådant.
Jeg havde lukket mange øl op med mit 
fyrtøj, så de måtte da kunne se, at det ikke 
var nyt.

3. mester blev hentet i maskinen. Over-
detektiven spurgte ham, om han kendte 
noget til mit fyrtøj. 3. mester var ikke stiv 
i det engelske, så jeg oversatte i begyndel-
sen, indtil detektiven afbrød mig med den 
begrundelse, at det ikke duede, at jeg selv 
oversatte, når det var mig, der blev afhørt.
En af styrmændene blev hentet som tolk.

3. mester kunne godt huske, at jeg havde 
haft det inden ankomst til Australien, så 
fyrtøjet blev lagt i en plasticpose, som 
blev nummereret. Bevismateriale nr. et 
eller andet. Jeg blev stillet op for at blive 
fotograferet. Nogle fotos forfra og fra si-
den. Med et skilt med et langt nummer. 
Det hele endte med, at alle fik deres fyrtøj 
tilbage. Man var ikke kommet nærmere 
en løsning på mysteriet.
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Senere i livet, da jeg var lærer på Østre 
Skole her i Svendborg, fortalte jeg mine 
elever, at jeg havde været indblandet i en 
mordsag, og at jeg var i Scotland Yards 
forbryderalbum. 

Jeg måtte fortælle historien mange gange 
og i de forskellige klasser. Til skolefe-
sterne kom der altid en del forældre hen 
for at hilse på den af deres barns lærere, 
der var i Scotland Yards forbryderalbum i 
forbindelse med en mordsag. 

Jo da. Det gav mig vældig respekt.

Når jeg senere har mødt nogle af mine 
gamle elever, har de ikke kunnet huske, 
had jeg underviste i, men alle husker, at 
jeg står i Scotland Yards forbryderalbum.

Henning Pehrson.

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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Vedligeholds- og rengøringsfolkene: 
Rengøringsholdet er i gang hver tirsdag formiddag fra kl. 9.00 til kl. 11.00   
Efter arbejdet er der tid til kaffe og et rundstykke.

Travaljeroerne: 
Travaljelavet er ikke altid i stand til at mønstre den fornødne besætning til roning om tirsdagen, 
men når det lykkes, har vi nogle rigtig gode ture.

Det er stadig tirsdage kl. 16.00, eller lidt før, indtil sommertiden slutter ved udgangen af 
oktober måned. Derefter begynder vi kl. 15.00, hvis båden er i vandet og vejret tillader.

KK.

L´hombrespillerne: 
Vi er i gang 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.

Et smykke bringer altid lykke

Gnisten Marine A/S 
Din faste partner på vandet
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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

I Marinestuen, Færgevej 5. Svendborg.
 

Lørdag den 18. februar 2023 kl. 16.00.
 

Dagsorden følger i næste nummer af bladet.

Ordinær 
Generalforsamling



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!


