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Æresformand Hans 
Kongelige Højhed 

Kronprins Frederik 

Foreningens formål er 
at styrke nationens 
interesse for søværnet 
og søfarten, samt ved-
ligeholde forbindelsen 
og kammeratskabs– 
følelsen mellem perso-
ner, der er eller  har 
været tjenestgørende 
under orlogsflaget, 
ansat til søs eller næ-
rer særlig interesse 
for det maritime miljø 
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                  Undertegnede ønsker at blive medlem i 
                      ROSKILDE MARINEFORENING 
 

Har Du gjort tjeneste i Søværnet? ___________ 
Hvis JA – oplys indkaldelses år?  __________ 
Eller: Har sejlet i Handelsflåden?  _________ 
Eller: Har interesse for Søværnet og/eller Handelsflåden? _________ 
NAVN: _________________________________________________ 
Adresse: ________________________________________________ 
Fødselsdato: _____________________________________________ 
Telefon: ________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________ 
 

Denne anmodning om indmeldelse afleveres til: 
 
ROSKILDE MARINEFORENING 
ELISAGÅRDSVEJ 10 
4000 ROSKILDE 
 
 
PS: Marinestuen på Elisagårdsvej 10 i 4000 Roskilde er åben 
alle onsdage og lørdage fra klokken 11.00 til klokken 15.00. 

 

Klip sedlen ud og aflever den i Marinestuen. 
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                          Optagelsesparagraf 

Som medlem af foreninger kan, efter bestyrelsen god-
kendelse, optages myndige Danske mænd og kvinder: 
 
Der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller 
marinehjemmeværnet, eller 
 
Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet 
eller som  
Nærer interesse for orlogs, eller handelsflåden og be-
slægtede erhverv 
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Formanden har ordet 

Mørke skyer trækker op over Europa, og vi er 

ikke i stand til at gøre noget i en så 

kompliceret konflikt, som Putin har bragt ned 

over os, men visse ting kan vi dog gøre, 

nemlig at udbygge vort kammeratskab i 

marineforeningens ånd. 

Vi er en gammel søfartsnation med stolte 

traditioner, og vi bør værne om den ånd som 

hersker over vort samvirke og 

kammeratskab, og i samme forbindelse 

fremme kendskabet til det sø- militære virke, 

som vi i dette land så stolt har håndhævet i 

over 500 år. 

I Roskilde Marineforening holder vi også vore 

traditioner i hævd, men vi kunne godt bruge 

nogle flere til at dele vore traditionelle akter 

med, så derfor vil jeg hermed bede jer alle 

om at støtte op om vore arrangementer, og 

derved deltage i vore aktiviteter, som mange 

af medlemmerne bruger både tid og kræfter 

på. 

Der har i den seneste tid været en del 

nedgang i deltagelsen af fællesaktiviteterne, 

som til dels skyldes Coronaen, men det bør 

nok nu være ovre, så der er ingen grund til at 

blive hjemme og slide sofaen tynd, men i 

stedet bare komme ud og nyde samværet 

med gamle som nye medlemmer og venner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har hørt ord som, vi gider sgu ikke 

komme i stuen eller til arrangementerne, for 

der er ingen vi kender, men det syntes jeg er 

en dårlig undskyldning, for selvfølgelig 

kommer der nye kammerater, og nogen 

forlader foreningen og går til de evige 

farvande, men jeg syntes da i den forbindelse 

det er godt med nyt blod i foreningen. Vi må 

dog se i øjnene, at gamle kammerater gård 

fra borde, men det skal da ikke være en 

hæmsko for at lære nye mennesker at kende 

.Vi har i samme forbindelse ændret vore 

skaffeaftener en del, ved først at skifte 

leverandør til selve maden, i og med vore 

gamle ikke har været i stand til en vis 

fornyelse, samt at prisniveauet er blevet så 

stort, at vi mener det har nået et niveau, som 

ikke er passende for det vi ønsker, og det 

betyder i praksis, at vi lægger ud med en 

gang skipperlabskovs og  en sild til at lægge 

ud med , og en lille en til at skylle det hele 

ned md, efterfulgt af en kop kaffe med en 

skarp til. 

Dette betyder nu at vi kan holde prisen på et 

tåleligt niveau, og samtidig få en eller anden 

kulturel oplevelse til at skylle det hele ned 

med, så bare se at tilmelde dig, og få lidt 

åndelig føde, sammen med et godt 

velsmagende måltid. 

Støt op om foreningens aktiviteter, og bliv en 

del af fællesskabet. 
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               Fødselslsdage: 

 
  
  
    80 år.            
                    
    75 år. 
                  25/10   Søren B. Jensen 
                  21/11   Carit Volfing 
    70 år.            
  ————————————————                  
                  
                   

                  Skaffeaften. 
  Skaffeaften i oktober den 27. kl 18.30 
Foredragsholder er Erik Hansen 
Der vil fortælle om sin  tid i ubåden 

        Tjeneste år.  
Erik Ernst              70 år 
           
Bent Johansen        65 år 
. 
Erik N Hermansen  65 år. 
 
Svend Mølleskov    65 år. 
 
Bent Weinreich       60 år. 
 
Jim Leo Larsen       60 år. 
 
Bo Aa. Christensen 55 år. 
 
Poul Pedersen         55 år. 
   
Ole S Nielsen          55 år. 
 
Karl H.K Hansen    55 år. 
 
Alex Møller Jensen 35 år. 
 
Jubilæum i RMF. 
 
Freddy Voigt Poulsen  50 år 
 
Ib Klarskov Rasmussen 50 år 
 
TILLYKKE. 
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Skytteforeningen 

Formand: 
Keld Christensen 
Vissenbjergvej 29 

4000 Roskilde 
Tlf. 20 74 27 86 

 
Knast@christensen.mail.dk 

Kasserer: 
Brian Svendsen 

Bh.svendsen@mail.tele.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Mogens Andersen 

millesnedker@gmail.com 
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            Fregat skydningen den 6 august 
2022  

 

Foto Søren  Nielsen 

Den 6. august blev der afholdt Fregatskydning. Efter modtagelse af 
Fregatkaptajn Bjarne Jensen, blev de 20 skytere inspiceret. Derefter 
flaghejsning. Så blev Freddy Poulsen kaldt frem og fik tildelt 50 års 
foreningsemblem. Fregatkaptajnen afgav det først skud mod den 
Svenske fregat. Ved skud nr. 390 blev sidste sejl skudt ned og fregat-
ten overgav sig. Den blev derefter slæbt på værft for at få ny rigning, 
så den er klar til næste år. Ny fregatkaptajn blev vores forenings jubi-
lar Freddy Poulsen. 
 
Blænd sejl blev skudt ned af Henrik Hansen, For Bramsejl af Bri-
an Svendsen, Store Bramsejl af Ebbe Bødker, Begriner af Hen-
ning Skov, Store Mærssejl af Jogvan Olesen, Mærssejl af Kis 
Nykvist, Mesanen af Michal Olesen, Fokken af Brian Svendsen, 
Storsejl af Brian Svendsen. 
 
Kristian M. Pedersen 
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Historien om Grønnedal 
Del 1 af Rohland 

Amerikanerne 
 

Flådebasen i Grønnedal blev anlagt af USA under 
Anden Verdenskrig, i henhold til »Grønlandstraktaten” 
af 9. april 1941. Denne traktatmæssige overens-
komst, der blev indgået på årsdagen for Danmarks 
besættelse, gav bl.a. USA ret til at etablere 
»forsvarsområder« i Grønland i form af landingsba-
ner, flådebaser, radiostationer og meteorologiske ob-
servationsstationer. Til gengæld påtog USA sig at for-
syne det grønlandske samfund med føde- og for-
brugsvarer  
 
 

 
Ivigtut 

 
Hovedinteressen fra amerikansk side var anlægget af 
landingsbaner, der kunne sikre flyvning fra USA til 
England, men det var minen i Ivigtut, hvor der fra 
1856 blev brudt kryolit, der fik USA til at anlægge en 
lille base 5 km øst for  
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Ivigtut for at sikre udskibningen af kryolit. I starten blev 
kryolit anvendt til fremstilling af soda, men den største 
betydning, det har haft, er i forbindelsen med fremstil-
ling af aluminium og dermed afgørende for produktio-
nen af fly. 
 
 
Allerede i april 1940 var man i Washington opmærk-
somme på behovet for at sikre udskibningen fra Ivigt-
ut, og i maj måned ankom US Coast Guard skibet CO-
MANCHE til Ivigtut. Med ombord havde skibet den ny-
udnævnte amerikanske konsul, der som sin første op-
gave havde fået i opdrag at udarbejde en provisorisk 
plan for forsvaret af Ivigtut, inden turen gik videre til 
Godthåb for at oprette det omtalte konsulat. England 
og Canada var også interesserede i kryolitten, og i 
starten af juni ankom to skibe fra hhv. Canada og Eng-
land med militært personel til Ivigtut. En hurtig indgri-
ben fra amerikanerne støttet af de to danske landsfo-
geder sikrede dog, at det blev USA og ingen andre, 
der kom til at sikre minedriften. 
 
 
Den amerikanske flåde fik til opgave at forsvare skibsfor-
bindelserne Nordamerika – Grønland; Beskytte kyst-
trafik-ken i grønlandske farvande, og forhindre fjendtli-
ge styrker i at få adgang til territorialfarvand og territo-
rium. For at  
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varetage denne opgave havde man behov for en 
base, der kunne varetage forsyning af skibene med 
brændstof og reparationer samt drive en radiostation, 
og man mente, at Grønnedal, der ligger i bunden af 
Arsuk fjorden havde den rigtige beliggenhed. . 
 
 

 
 
 

Det amerikanske anlæg 
 

Den 1. april 1943 stod Grønnedal færdigbygget, og 
US Navy hejste kommando på stedet. Fra starten var 
det kun meningen, at stedet skulle bemandes med 1 
officer og 9 menige. Men da anlægget stod færdig 
med de store tankanlæg, kraner, ammunitionsmaga-
siner, køle-fryse-huse, fly-rampe, radiostation og alt, 
hvad der hører til en beboelse, såsom læge-
tandlægeklinik, kraftcentral, ferskvands og telesy-
stem, samt beboelse, kom de den ny bemanding til at 
bestå af 38 officerer og 168 befalingsmænd og meni-
ge. 
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Fra 1943 og til krigens slutning skete der ikke de sto-
re forandringer på stationen, men i slutningen af 1945 
opstod spørgsmålet om amerikanernes forbliven på 
Grønland. Efter forhandlinger enedes man om, at 
USA kunne fortsætte med at bruge de amerikanske 
baser på Grønland, som man fandt behov for. En del 
amerikanske anlæg blev hurtigt afviklet, mens andre 
som Grønnedal og Narsarsuaq forblev i drift, og i for-
året 1947 flyttede man hovedkommandoen, fra Nar-
sarsuaq til Grønnedal. Fra Grønnedal fortsatte man li-
geledes driften af loranstationen i Frederiksdal. 
 

 

 
Loranstationen i Frederiksdal 

 
Hurtig og sikker fysisk kontakt til omverdenen er altid vig-
tig for amerikanere, så det var naturligt, at anlægget ikke 
bare omfattede et kajanlæg, der kunne modtage store 
skibe, og som stadig er i brug. 
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Kajanlægget 
 

Man lavede også en fly-rampe, så Grønnedal kunne befly-
ves med de vandflyvere, man rådede over på den store 
base i Narsarsuaq, således at post, forsyninger og passa-
gerer kunne nå tørskoet frem. 
 
 

 
 

Flyrampen 
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Efter at Danmark i 1949 blev medlem af NATO, underteg-
nede Danmark og USA i april 1951 en overenskomst om 
forsvaret af Grønland. Selvom denne gav USA ret til at op-
retholde forsvarsområder, blev det inden for NATO-
kommandostrukturen chefen for Grønlands Marinekom-
mando, der ffik status som “Island Commander Green-
land.” Denne aftale betød, at man i Washington havde 
gjort sig overvejelser om yderligere afvikling af aktiviteter i 
Grønland, og mens flyvevåbnet ønskede ikke blot at be-
vare men også at udbygge de baser, man havde, ville flå-
den gerne trække sig helt ud, og var klar til at forlade 
Grønnedal, som var ved at være nedslidt og præget af 
manglende vedligehold. Resultatet blev, at Danmark over-
tog Grønnedal med 65 bygninger og udstyr i form af fyldte 
tanke og køretøjer m.v. 

 

 

1951 
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Den 10. august 1951 overtog Danmark officielt den ame-
rikanske base i Grønnedal, som herefter blev etableret 
som Marinestation Grønnedal, og den amerikanske be-
sætning på 119 mand afsejlede efter overdragelsescere-
monien med det amerikanske landgangsskib USS 
KRISHNA. 
 
Fra den første dag var det nødvendigt at udføre en 
del reparationer og nybygning, da amerikanerne hav-
de kørt med kortsigtet planlægning og et begrænset 
åremål på 5 år, og den nye danske besætning, der 
var kommet sejlende med fregatten NIELS EBBE-
SEN, havde nok at se til.  
 
Det er uklart, hvor meget personel NIELS EBBESEN 
medbragte til bemanding af den nye marinestation, men 
ud fra den amerikanske bemanding må det vel have væ-
ret af samme størrelsesorden altså ca. 120 mand – sva-
rende til mere end en tredobling af det hidtil udstationere-
de flåde-personel, når besætningerne til kutterne tælles 
med. 
 

 
 

 

NIELS EBBESEN 
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            Generalforsamlingen  
Der indkaldes hermed til Roskildes Marineforenings ordinære gene-
ralforsamling, 
Der afholdes i Marinestuen lørdag den 4. februar 2023 klokken 
10.00.  

                      Dagsorden  
  
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens årsberetning 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 6. Valg af revisorer og suppleanter 
 7. Valg af sendemænd 
 8. Valg af flagbærer og suppleant 
 9. Eventuelt 
     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinen 
     Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder Skytteforeningen 
generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Beretningen ligger til gennemlæsning i Marinestuen  
fra lørdag den 1 feb. 
 

Husk at der vil være morgenkaffe med rundstykker fra 
klokken 9.00. 
Bestyrelsen håber på god deltagelse. 
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      RO’S TORV 
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Roskilde Marineforening. Barvagter og aktivitet 2022 (nr.7) 

BEMÆRK:  På bestyrelsesmødet den 6. september, blev følgende vedtaget:  

Pr. 1. oktober stopper vi (ind til videre) med at holde åben om onsdagen. Sidste onsdagsåbendag er 

onsdag den 28. september. Vi fortsætter selvfølgelig med lørdagsåben fra kl. 11.00 til 15.00. 

Bestyrelsen har taget div. ønsker omkring skaffeaftnerne til efterretning, derfor er det besluttet: Ny leverandør og 
kostprisen bliver nedsat og vil fremover være 88 kr. for mad og evt. foredrag eller 100 kr. inkl. en øl eller vand. 
Bemærk.  Det er muligt, at komme til foredragene, uden skafning og tilmelding kl. 19.30. 
 
Første skaffeaften er torsdag den 29. september, hvor arrangementet vil være som følger: 

• Kostpris 88 kr. (100 kr. inkl. en øl eller vand) 

• 1 lille sildemad (div. snapse kan tilkøbes til 12 kr.) 

• Varm ret (om muligt evt. skipperlabskovs). 

• Kaffe inkl. et lille glas whisky (sponsoreret ved Alex). 

• I stedet for foredragsholder, vil der denne dag (på utallige opfordringer) blive vist kultfilmen MARTHA. 
 

DAG DATO VAGTHAVENDE
 AKTIVITET                                                                                                                                                                                                                                          
Onsdag 07.09. Jann                       Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Lørdag 10.09. Kristian      Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                  

Onsdag 14.09. Henning   Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00      

Lørdag 17.09. Søren  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                                    

Søndag 18.09. Brian, Bo og Keld Fugleskydning (Sct. Ib Logen Roskilde)                                                   

Onsdag 21.09. Keld         Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00  

Lørdag 24.09. Bo  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                                    

Onsdag 28.09. Jann                       Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Torsdag 29.09. Keld, Kristian (og Jann sild)    Skafning 18.30 ”Martha” ca. 19.30               

Lørdag 01.10. Per  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Lørdag 08.10. Jørgen   Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00      

Lørdag 15.10. Bo  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Lørdag 22.10. Rohland  Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00 

Tirsdag 25.10. ALLE                       Bestyrelsesmøde kl. 12.00 (rengøring kl. 10.00) 

Torsdag 27.10. Keld m.fl.  Skafning 18.30. Foredrag ca. 19.30                

Lørdag 29.10.    Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                     

Lørdag 05.11.   Alm. åbent i Marinestuen fra kl. 11.00 til 15.00                                                    

Fastlagte arrangementer: 

• Torsdag d. 29.09. Foredrag og skafning kl. 18.30 i Marinestuen. XXX   

• Torsdag d. 27.10. Foredrag og skafning kl. 18.30 i Marinestuen. XXX 

• Lørdag d. 19.11. Ålegilde i Marinestuen. XXXXXX 

• Lørdag d. 10.12. Julefrokost. XXXXXX 

• Lørdag d. 17.12. Julegløgg i Marinestuen i den alm. åbningstid (kl. 11.00 – 15.00).        

 

OBS. XXX = Tilmelding påkrævet for ikke faste på skaffelisten (Husk evt. afmelding 1 uge før). 

 XXXXXX = Tilmelding påkrævet af ALLE (skaffelisten er ikke gældende ved disse arrangementer).  

Denne liste er kun vejledende, der kan komme evt. rettelser og tilføjelser.                                                  

Hold Dig orienteret i Roskilde Marineforenings lokalblad, Facebook samt på opslagstavlen i Marinestuen.                                                 
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Roskilde Marineforening 
Elisagårdsvej 10  4000 Roskilde Tlf. 46369975                                                  Roskilde den 15. September 2022 
 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 06.09.2022 
 

 

Afbud/fravær: Poul, Søren, Per og Mogens 

 

Velkomst og orientering fra Formanden 

• Roskilde Marineforening deltager ikke i år, ved arrangementet ved Mindeankeret i Nyhavn. 

• Orientering om evt. samarbejdsaftale med MENU omkring levering til skaffeaftenerne. 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde stilsigende godkendt. 

 

Debat og konklusion: 

 

• Pr. 1. oktober stopper vi (ind til videre) med at holde åben om onsdagen. Sidste onsdagsåbendag 

er onsdag den 28. september. Vi fortsætter selvfølgelig med lørdagsåben fra kl. 11.00 til 15.00. 

 

• Fremover vil der blive mulighed for køb af ”Dr. Nielsen” i baren.  
 

• Bestyrelsen har taget div. ønsker omkring skaffeaftenerne til efterretning, derfor er det besluttet: 

Ny leverandør og kostprisen bliver nedsat og vil fremover være 88 kr. for mad og evt. foredrag 

eller 100 kr. inkl. en øl eller vand.  
 

Første skaffeaften er torsdag den 29. september, hvor arrangementet vil være som følger: 
• Kostpris 88 kr. (100 kr. inkl. en øl eller vand) 

• 1 lille sildemad (div. snapse kan tilkøbes til 12 kr.) 

• Varm ret (om muligt evt. skipperlabskovs). 

• Kaffe inkl. et lille glas whisky (sponsoreret ved Alex). 

• I stedet for foredragsholder, vil der denne dag (på utallige opfordringer) blive vist kultfilmen MARTHA. 

 

Bo: Informerede om ny mobilleverandør og stop for Wi-Fi 

Bo: Erindrer om pudsedag. Der er aftalt en onsdag i Januar 2023. 

Bo: Efterlyser en rengøringshjælper til udearealet. 

Bo: Ønske om Gasgrill fra Per. Bevilliget (Per sættes på opgaven). 

Jann: Køber snarest en opfyldning af Marineforeningens gasflaske (til den aftalte grill). 

Alex: Håber, at kunne skaffe ål til ålegildet den 19.11. (snarlig tilbagemelding til Keld). 

Kristian: Positiv tilbagemelding fra Fregatskydningen. 

Kristian: Orientering om opsat træbeton i teknikkælderen.  

Kristian: Orienterede om tilkomne blade i stuen / kontordepotet (div. årgange af ”Viking”). 

Rohland: Forslag om timer på køle / øl skab. (Rohland arbejder videre med sagen). 

Rohland: Orienterede fra Havneforum. 

Brian: Positiv tilbagemelding fra salg af listenumre ved Fregatskydningen. 

 

 

 

Aktivitets og bar-vagtliste medsendt.              Næste Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 25.10. kl. 12.00        
 

 

For referatet:  Jann C. Persson        tlf.: 46 37 35 30 eller 23 66 55 97      E-mail: himmelev@mail.tele.dk 
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Stødt altid vores an-
noncører, 
da de støtter os  
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Afsender:  
Roskilde  Marineforening 
Elisagårdsvej 10 st.  
4000 Roskilde 

MARINESTUENS ÅBNINGSTIDER 

Onsdage                           
Lørdage                          11 - 15 
 

Tlf. 46 36 99 75 svarer i åbningstiden 

www.roskildemarineforening 
 

           Roskilde Marineforenings blad 
     Ansvarshavende. Keld Christensen  
                         knast@christensen.mail.dk 
 
     Redaktionen.               Søren T. Nielsen 
                                           1stn@youmail.dk 
                                           Tlf  40423685                                             
                                           Kristian Marius Pedersen 
                                           kristian@mvpdata.dk 
                                           Tlf. 46363047                                   


