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Forsiden: RIGETS FLAG på 
SIXTUS BATTERI, MASTEKRA-
NEN, PEDER SKRAM, SEHE-
STED, UNDER KRONEN og 
PLANBYGNINGEN viser mange 
års danske marinehistorie.
Foto: Hans Frederiksen.

Foråret titter så lyst frem derude i horison-
ten og vinterens storme er næsten gået i 
glemsel. I dag behøver man ikke at spå om 
fremtiden, hvad vejret angår, for de hjæl-
pemidler, der nu om dage benyttes til at 
producere en vejrprognose, rammer næsten 
aldrig ved siden af. Mange andre fremtids-
tanker med spørgsmål svæver på tiden ’in 
the sky’, om hvornår der bliver etableret en 
brugbar jordforbindelse.

Fat mod derude, når dette bliver læst og 
registreret på hver enkelt læsers harddisk. 
For det forventes, at der vil summe et eller 
andet brugbart ind på skærmen inden ud-
gangen af dette år.

I takt med, at årets dage bliver beriget med mere og mere lys, aner jeg stadig en mulig-
hed for Københavns Marineforenings fortsatte eksistens på Nyholm.

Uden yderligere forklaring i skrivende stund lover jeg, at vores hjemmeside vil blive 
tilført oplysninger i takt med den mødeaktivitet, der vil finde sted hen over det Herrens 
år 2019.
 
Dette UDKIGGEN 2/2019 har som et vigtigt punkt at berette om livets gang i afde-
lingen, men da bladet kun udsendes fire gange om året, må jeg henvise til at læserne 
ajourfører sig på hjemmesiden eller i facebookgruppen, hvor der bliver flittigt tilført 
aktuelt stof fra vore flittige hjemmeside og facebookformidlere.

JEG ØNSKER ALLE UDKIGGEN’S LÆSERE EN GOD SOMMER.
 

Maskinchefen                                                                              

FORÅRET OG KØBENHAVNS MARINEFORENINGS 
FREMTID ER UKENDT, MEN VI HÅBER DET BEDSTE



64563 ERIK ROSSING 85 ÅR 15. MAJ
85178 JØRGEN H. S. HOLM 85 ÅR 01. AUGUST
73133 SØREN HOLMBOE 80 ÅR 27. JUNI
84319 BENT JENSEN 80 ÅR 10. JUNI
83983 KENNETH GRAGE 75 ÅR 18. JULI
79977 KEN ERLEBEN 70 ÅR 18. JUNI
80428 ALLAN NIELSEN 70 ÅR 01. JUNI
85353 OLE EDHOLM PETERSEN 70 ÅR 11. AUGUST
78334 PALLE MARTIN ERIKSEN 65 ÅR 02. MAJ
69444 HENRIK JENSEN 55 ÅR 15. MAJ
83194 STEEN JOHANSSON 55 ÅR 06. JUNI
83481 FRANK PETERSEN 55 ÅR 10. JULI

AFDELINGSJUBILARER I 2019
75657 LEIF MIKKELSEN 70 ÅR
83544 IB OSVALD OLESEN 70 ÅR
78120 ARNE HARTMANN NIELSEN 70 ÅR
64563 ERIK ROSSING 65 ÅR
68931 FRANK JOHANNES JØRGENSEN 65 ÅR
47481 FLEMMING HANSEN 65 ÅR
71668 OLE BJØRN NIELSEN 60 ÅR
73133 SØREN HOLMBOE 60 ÅR
73134 KURT BERNHARD PEDERSEN 60 ÅR
75878 PER ØSTERMANN 60 ÅR
76429 FLEMMING SCHOU 60 ÅR
80079 JØRGEN JUUL RASMUSSEN 60 ÅR
81059 PER CARL SØRENSEN 60 ÅR
81162 NIELS BJØRN HANSEN 60 ÅR
85178 JØRGEN H. S. HOLM 65 ÅR
45331 JENS CHRISTIAN BYGUM 50 ÅR
60504 NIELS BJØRNEBOE 50 ÅR
63867 KAI SCHIØNNING ANDERSEN 60 ÅR
69244 JENS BAK 50 ÅR
77334 LEIF GLEERUP 50 ÅR
79237 MOGENS BUSK SØRENSEN 40 ÅR

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN
85414 GERT LARSEN INDMELDT JAN 2019
85423 PETER ASKMAN INDMELDT JAN 2019
67771 CHRISTIAN HENRY JACOBSEN UDMELDT JAN 2019
26382 ARNE CHRISTENSEN A.V.D. JAN 2019
69467 BENT SANDER A.V.D. JAN 2019
83199 MOGENS BJØRNSON A.V.D. JAN 2019

FØDSELSDAGE 1. MAJ - 15. AUGUST
HJERTELIG TILLYKKE
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ÆRESMEDLEMMER: 
H.K.H. KRONPRINS FREDERIK  

LEIF LARSEN    JOHNNY BANNOW

DATO BEGIVENHED KL.

09. MAJ FOREDRAG/V søværnschefsergent Morten T. Christensen. 
Morten vil sikkert berette om sin lange og spændende karriere 
i Søværnet måske bl.a. om udflytningen af Søværnets Officers-
skole, hvor han var tjenstgørende i et par år. Morten er også 
flyttet med til Svanemøllen.

      1800

18. MAJ SENDEMANDSMØDE I RANDERS.       1100
23. MAJ SÆSONAFSLUTNING. Musikalsk underholdning.       1800
15. JUNI VALDEMARSDAG. DANNEBROG FYLDER 800 ÅR, og i 

den anledning vil der være festligholdelse jvf. særligt program.
20. JULI GRILLARRANGEMENT afholdes på Takkeladsvej.       1300

TILMELDING SKAL BEKRÆFTES PERSONLIGT AF FORMANDEN.
TILMELDING FORETAGES PÅ TLF. 32 58 94 41 ELLER PÅ MOBIL 28 37 84 27 

ELLER PÅ MAIL:  kbhmf@outlook.dk
TAK

AKTIVITETSKALENDER 
1. MAJ - 15 AUGUST 2019

§ 2 i Danmarks Marineforenings vedtægter fortæller at:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfar-
ten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem 
personer der er, eller har været, tjenstgørende under orlogsflaget, eller har 
haft ansættelse til søs.

§ 5 i Danmarks Marineforenings vedtægter  fortæller at:

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendel-
se, optages myndige  danske mænd og kvinder, der er, eller har været tjenst-
gørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet, eller der er, eller har været 
ansat i Handelsflåden, Fiskeriet eller som nærer interesse for Orlogs- eller 
Handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
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KVARTALSOVERSIGT
1. KVARTAL 2019

Af Leif Larsen
10. Januar:  42 veloplagte medlemmer 
incl. ledsagere måtte først gennem en vel-
anrettet tre retters menu. Lonni og Ken 
havde endnu en gang tryllet i køkkenet 
ude i Brønshøj. Gennem dette festmåltid 
fik jeg en god snak med aftenens fore-
dragsholder professor Jørgen Peder Stef-
fensen, der, som det senere viste sig, holdt 
et fremragende og spændende foredrag 
om iskerneboring i Grønland. Erik Staf-
feldts referat andetsteds i UDKIGGEN. En 
superaften.
                                          
17. Januar: Blev der i marinestuen af-
holdt et møde, hvor 23 gamle WILLE-
MOES-sejlere under ledelse af Niels Mej-
dal, formand for Fonden PEDER SKRAM’s 
Bestyrelse, skulle drøfte op-rettelse af 
en Torpedobådsforening, hvor hensigten 
vil være bestræbelse for at bevare de tre 
museumsskibe på Holmen. Den positive 

stemning på dette møde giver forhåbnin-
ger om, at dette initiativ vil lykkes. 
                                      
24. Januar: Kammeratskabsaften med 
blot 18 !!!!! tilmeldte, der kunne glæde 
sig over, at afdelingen fik optaget et nyt 
medlem, Peter Askman. Peter fik ordet 
til at berette om sin tid som værnepligtig 
i Søværnet, hvor han har sejlet ni måne-
der med SVANEN som dæksgast og gjort 
turen over Atlanten i 1967 med fregatten 
PEDER SKRAM.

30. Januar:  Mindegudstjeneste i Hol-
mens Kirke på 60 års dagen for grønlands-
skibet HANS HEDTOFT’s forlis ved Kap 
Farvel. Vore to flaggaster deltog ved højti-
deligheden, der i øvrigt blev godt påskøn-
net af de omkomnes pårørende.

05. Februar:   Skyttelavets generalfor-

Hans Hedtoft er nybygget og er stået ud på sin jomfrurejse fra København 7. januar 
1959. Skibet er opkaldt efter den socialdemokratiske statsminister (1903-1955), som 
i sine to perioder har sat skub i moderniseringen af Grønland.  Kilde: Forsvaret.
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samling blev afviklet med  deltagelse af 
18 M/K. Efter 38 minutter var dagsorde-
nen udtømt og ændringer i bestyrelsen 
vedtaget. Kasserer Joan Arneberg valgte 
at lade sig erstatte af landsskytteformand 
Pierre Jensen. Ellers ingen ændringer.

07. Februar: Bare 28 deltagere til måne-
dens foredrag foreviget af vort medlem 
Iben Kellerman. Referat andetsteds i 
UDKIGGEN.
  
15.-17. Februar: Formanden deltog sam-
men med 11 andre gamle SØRIDDEREN-
sejlere anno 1972 i det årlige træf, der 
fandt sted i Ålborg. SPRINGEREN Mariti-
me Oplevelsescenter blev besøgt, og vi fik 
en god rundvisning af Sølver. Spændende 
at gense gode gamle P512 SØBJØRNEN. 
Efterfølgende god frokost i Ålborg Mari-
neforening, hvor formand Charley og hans 

gaster tog sig godt af os. Søndag formid-
dag inden hjemfærden blev MHV-fartøjet 
PATRIOTEN aflagt besøg. Flotillechef Al-
lan Schmidt serverede kaffe og brød, mens 
han gav  en grundig information om Mari-
nehjemmeværnets organisation. To gaster 
gav os en rundvisning i fartøjet.

21. Februar: Den årlige generalforsam-
ling havde samlet ’imponerende’ 38 del-
tagere M/K (16 % af vore medlemmer). 
Pierre Jensen styrede behændigt denne 
forsamling gennem dagsordenen. Diver-
se udskiftninger/rokeringer i bestyrelsen 
betød, at Karl-Erik Knaack er ny næst-
formand, Frank Petersen blev nyt besty-
relsesmedlem, Bernt Erik Hansen og Per 
Vilstrup Olesen figurerer nu som besty-
relsessuppleanter. Der herskede god ro og 
orden gennem mødet.  

Erik Hansen i sin sidste rolle som næstformand. Erik ønskede at skifte til bestyrelses-
suppleant med fortsat ansvar for slopkisten. Foto Hans Frederiksen.
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26. Februar: Det tidlige forårs distrikts-
møde lagde Ishøj Afdeling hus til. 18 
deltagere manøvrerede sig gennem den 
omfattende dagsordens mange punkter. 
Spørgelysten var stor, men det lykkedes 
Leif Larsen (KBH) som ordstyrer at jong-
lere gennem talestrømmen, og distrikts-
formand Gert Larsen samt landsnæstfor-
mand Søren Konradsen havde svar på alle 
spørgsmål. Distriktskasserer Peter Bruun 
(KGS. LYNGBY) fremlagde årsregnskabet, 
der blev godkendt. På valg var distrikts-
sekretær Erik Staffeldt (KBH ), der blev 
erstattet af Peter Svenson (BRØNDBY). 
De to revisorer Ole Fonager (Brøndby) og 
Hans Philipsen (KBH) blev genvalgt. Ord-
styrer Leif Larsen (KBH) blev genvalgt. 
Næste distriktsmøde afholdes i Roskilde 
Marineforening d. 8. oktober 2019. Fra 
KBH deltog Johnny Bannow og Leif Lar-
sen. Stor tak til Rudi Christensen for gode 
stegeben og citronfromage.

26. Februar:  Borgermøde om planerne 
for Nyholm blev afviklet med omkring 
150 deltagere i Arkitektskolen på Frede-
riksholm. Fra Københavns Marinefor-
ening deltog Leif Rislund og Peer Egholm.

14. Marts: Foredrag v/ Kaptajn David 
Bukh, der bl. a. har været udsendt til en 
nedlagt flybase i Iraq. Referat i UDKIG-
GEN.

15. Marts:   Drøftelsesmøde afholdt i Kir-
kesalen i Spanteloftsbygningen vedrøren-
de aktuel situation om Nyholms fremtid 
der bl.a. berørte mulighederne for fortsat 
eksistens af Københavns Marineforening 
et sted på Nyholm. Fra Københavns Ma-
rineforening deltog Johnny Bannow, Erik 
Staffeldt og Karl-Erik Knaack. Der afven-
tes spændt på, hvad direktør Hans Høyer 
fra Forsvarets Ejendomsstyrelse på et 
tidspunkt kan ryste ud af ærmet, men der 
forventes ikke nogen udmelding før sidst 

I DISSE ELEKTRONISKE TIDER INDEBÆRER DETTE, AT DER 
VED UDSENDELSE AF VORT AFDELINGSBLAD UDKIGGEN KAN 
SPARES PENGE TIL TRYKNING OG FRANKERING, HVIS DU KAN 
KLARE DIG MED AT FÅ BLADET TILSENDT PR. MAIL.

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

TAK    LEIF LARSEN 
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på dette år. Fra Søværnet deltog Admiral 
Frank Trojahn.

19. Marts:  Blev det bekræftet, at der at-
ter i år bliver mulighed for at afvikle det 
årlige jubilarstævne på Nyholm. Dette fin-
der sted søndag d. 25. august. Der er an-
nonceret i UNDER DANNEBROG. 

20. Marts:  Blev der med stor velvillig-
hed fra KA (P) Niels Mejdal holdt stiftende 
generalforsamling ombord i Museumsfre-
gatten PEDER SKRAM, hvor 38 tidligere 
torpedobådssejlere under stor enighed 
stiftede TORPEDOBÅDSFORENINGEN, en 
forening, hvis fremtidige opgave primært 
vil være at sikre fortsat tilstedeværelse og 
vedligeholdelse af missiltorpedobåden SE-
HESTED Nyholm samt stille mandskab til 
rådighed som kustoder i åbningsperioden 

for de maritime museumsaktiviteter på 
Nyholm. Bestyrelsens sammensætning på 
fem mand blev uden problemer foretaget 
blandt tidligere WILLEMOES-kl. sejlere.

28. Marts:  Til aftenens kammeratskabs-
aften, der havde samlet 24 deltagere, hav-
de formanden inviteret Asser Amdisen, 
der siden 2012 har været direktør for den 
stiftelse, der driver skoleskibet GEORG 
STAGE. Efter skafning gav Asser en brie-
fing om dette spændende job og sit syn på 
denne institutions fortsatte eksistensmu-
lighed på Nyholm Min hensigt med hans 
invitation var at drøfte et eventuelt sam-
arbejde i fremtiden. Ved samme lejlighed 
lykkedes det Johnny Bannow at hverve 
Asser som foredragsholder torsdag d. 10. 
oktober 2019.           

Asser Amdisen fortalte levende om sit arbejde med og for GEORG STAGE. Asser lovede 
at komme igen for at fortælle om GEORG STAGE. Det bliver den 10. oktober 2019.
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Fredag morgen kl.0600 begyndte vi at 
møde op i Ingerslevsgade, hvor bussen 
hentede os 12 deltagere fra København. 
Via Brøndby var vi herefter 23 deltagere, 
der med den flotte morgensol i ryggen 
satte kursen vestpå. En lille snudestram-
mer og en god morgenkrydder satte godt 
gang i stemningen. 0905 med færgen fra 
Svendborg og 70 min. sejlads, hvorunder 
en RISE-færgeøl blev nydt, var vi fremme, 
og Søren ’bussemand’ overlod mikrofonen 
til mig (Leif), der under den efterfølgende 
Ø-rundtur fik lov til at fortælle om alt, hvad 
han kunne huske fra sin barndom på denne 
sin fødeø. Vi kom rundt på de små, krogede 
landeveje, der kun var en lille smule bre-
dere end bussen, men Søren havde prøvet 
turen før, så han transporterede os sikkert 
rundt. Et herligt pitstop ved Skjoldnæs Fyr. 
Turen mod Marstal gennem små landsbyer 
og forbi Vitsø Nor og henover Drejet var 
velsignet med flot forårsvejr, så humøret 
var højt, da vi anduvede Marstal Marine-
forening, hvor formand Ole Stryn Olsen 

sammen med næstformand Peter Søgaard 
+ en kabysgast beværtede os med herlige 
sild + en formidabel skipperlabskovs af-
sluttende med et lækkert ostebord. Tak for 
god service Marstal, hvor formand Ole 
også bød på en marstaller (Rigabalsam 
med Brøndum). Inden entring af vort hotel, 
Ærø Hotel, var der tid til et guidet besøg på 
Marstal Søfartsmuseum, hvilket var en flot 
oplevelse.
   Lørdag bød på en fin tur rundt i den anden 
del af øen, hvor jeg var ved at lokke Søren 
på afveje, men på et passende tidspunkt 
var vi fremme i Ærøskøbing Marinefor-
ening, hvor formand Jan bød velkommen. 
Niels var guide på en rundtur i byen, der 
indeholdt et besøg i Flaskepeters Samling. 
Jannie (formand Jans hustru) havde imens 
travlt i kabyssen, og kl. 13 blev der disket 
op med en FANTASTISK BUFFET, der 
godt og grundigt næsten spolerede appetit-
ten resten af dagen. Min hustru og jeg fandt 
også tid til at besøge gode venner, Karin og 
Vigert, i Smedegade. En god snak blev det 

BRØNDBYS OG KØBENHAVNS TUR 
TIL ÆRØ 05. - 07. APRIL 2019

Sangerinden Elsebeth fra Rødby underholder på Hotellet lørdag aften.
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også til med tidligere folketingspolitiker 
Niels Sindal (P), der ’tilfældigvis’ dukkede 
op i Marineforeningen og altid er god for 
en historie. Stor tak til Ærøskøbing Mari-
neforening. Aftenen på Ærø Hotel havde et 
fint tilbud, der ud over god mad var vin, øl 
og vand ad libitum i tre timer. Vi vidste, at 
der var musik og dans, men en overraskelse 
ventede, idet den fra TV kendte syngepige 
Elsebeth fra Rødby optrådte i sin flotte kjo-
le, og en god oplevelse var det.
   Søndag startede med den traditionelle 
solide morgenbuffet. Inden afgang var der 
mulighed for at tale med personalet på ho-
tellet, og alle deltagere i vort selskab ud-
delte roser efter weekendens ophold. Så gik 
turen til Rise Bryghus, hvor Bryggeridirek-
tør Janni med sit gode humør tog imod. 
Janni anrettede smagsprøver, og vi fik en 
rundvisning på bryggeriet. Der kunne kø-
bes øl ud af huset, hvilket mange benyttede 
sig af, så Kim fra Brøndby nu omdøbte vo-
res bus for humleexpressen. I Ærøskøbing 
var der tid til at besøge havnens ’Det Lille 

Røgeri’, og det 
gode vejr be-
tød, at vi kunne 
sidde udendørs 
og nyde røgeri-
ets delikate til-
bud skyllet ned 
med ærøpåske-
øl.
   Færgeturen 
fra Ærø over 
det spejlblanke Sydfynske Øhav var en 
sand nydelse, og Søren ’Bussemand’ fra 
Brøndby sikrede os en god hjemfærd med 
gode oplevelser i bagagen. Tak til Søren for 
at arrangere en vellykket ærøtur, så alt i alt 
en suveræn weekend, som Søren godt må 
lave om til næste år. Tak til alle deltagere 
for hyggeligt samvær.

Af Kim Nielsen, Brøndby og Leif Larsen, 
København.
Foto: Kim Nielsen.

Bryggeridirektør Janni fortæller.
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Blot 28 fremmødte imødeså med spæn-
ding, hvordan afdelingens medlem Iben 
Kellerman uden manuskript og uden elek-
troniske hjælpemidler ville være i stand 
til at fastholde vores opmærksomhed gen-
nem to timer, men frygten for, at dette ikke 
skulle kunne lade sig gøre blev bragt til 
skamme.

Ibens evne til at fortælle efterlod ingen 
tvivl om, at hun har oplevet en barndom 
og opvækst i slutningen af 60erne og op i 
70erne, der satte sit ganske særlige præg 
på hende for resten af livet.

Som datter af sangerinden og skuespille-
ren Lone Kellermann var Ibens opvækst i 
kvarteret omkring Prinsessegade og Chri-
stiania på den tid meget farverig og turbu-
lent, hvilket bevirkede, at begrebet skole-
gang blev noget uregelmæssig. Kostskole 
i Nordsjælland, Christianshavns Søster-
skole, periode uden skolegang på Djurs-
land og skolegang på Christiania bragte 
trods alt Iben frem til en alder, hvor frem-
tiden lå åben for hende, og her begyndte 
en periode, der tydeligt afspejlede, at Iben 
havde eventyrlyst i blodet. Men der skulle 
nok et års efterskole til på Langeland, før 
hun på skonnerten OPAL fik sin debut til 
søs, som bragte hende med på en minde-
rig tur til De Vestindiske Øer. Den lange 
sejltur krævede god planlægning , når man 
er en besætning på 12 voksne, to børn og 
en kat, så da kursen blev sat vestover fra 

opholdet på Kap Verde Øerne, ventede 
der en tur på 16 dage over Atlanten, før 
de pragtfulde Små Antiller dukkede op i 
horisonten. Ibens eventyrlyst fik hende til 
sammen med en veninde at ”tomle” den 
langs med øerne mod Trinidad, hvor det 
lykkedes at finde husly hos en familie i 
den periode, hvor netop det årlige karne-
val blev afholdt. Efterfølgende påmøn-
stredes  OPAL atter, som derefter sejlede 
hjemad mod Danmark. Iben lagde ikke 
skjul på, at det var en spændende periode 
med gode oplevelser for livet. Hjemme 
igen var eventyrblodet dårligt nok kølet 
ned, før hun besluttede sig til at deltage i 
et TVIND projekt, der bragte hende sam-
men med mange andre på en fantastisk tur 
i bus via Iran og Pakistan til Indien, hvor 
måneders ophold indgav hende utrolige 
oplevelser. Bl.a. en togtur gennem Indien 
på tredje klasse. Speciel oplevelse som 
blind passager på noget af turen.

I en periode drog Iben med sin mor til 
Canada, hvor det blev til et stykke tid hos 
sin far, men opholdet her blev afsluttet, og 
retur gik det til Christianshavn, hvor frem-
tiden nu blev taget under behandling.
 
Livet i Prinsessegade på enkle kår var ikke 
altid lige rart. Iben fik job i Restaurant Må-
nefiskeren på Christiania til 20 kr. i timen, 
så der måtte ekstra fortjeneste til i form af 
et modeljob hos en kunstner i Bredgade 
samt et bagerjob på Christiania.

MUSIK OG MAD BLEV IBENS 
VERDEN EFTER EN 

OPLEVELSESRIG OPVÆKST
Foredrag torsdag den 7. februar 2019 ved Iben Kellerman.
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Der blev herefter interesse for at opleve 
et job som bartender på Cypern, hvor hun 
mixede drinks i et halvt års tid, og hvor 
hun i sin fritid futtede rundt på en stor mo-
torcykel, naturligvis uden kørekort, hvil-
ket ikke blev taget så alvorligt på øen.
  
Efter denne turs mange oplevelser etable-
rede Iben sig i en lejlighed på Christians-
havn og indgik i et fast forhold, der afsted-
kom, at familien voksede med to sønner 
Daniel og Julian.

Hvad har Iben ellers prøvet? Ja! Også 

buskørekort blev det til, 
hvor hun i en periode 
kørte buslinje nr. 8 i Kø-
benhavn.
Ibens kulinariske færdig-
heder er vi bekendt med 
i afdelingen, da hun flere 
gange og sidst her til nyt-
årsmønstringen d. 5. janu-
ar beviste sine utrolige ev-
ner inden for madkunsten.

I dag er en af hendes 
drømme gået i opfyldelse, 
idet hun sammen med sin 
ældste søn har etableret 
sig ude i  CAFE KELLER-
MANS i Sydhavnen.

Ibens fremragende de-
butforedrag kunne have 
fortsat, men efter to timer 
blev det besluttet at gem-

me resten af hendes farverige liv til en an-
den gang, og der vil på et tidspunkt blive 
tilføjet historien om hendes optagelse i 
Københavns Marineforening, der startede 
den dag, hvor hun stolt kom og fremviste 
sin søfartsbog med stempler i.

Tak til Iben for en god aften som hun i øv-
rigt afsluttede med en skålsang der tyde-
ligt afslørede hendes stemmebånds med-
fødte egenskaber.

Af Leif Larsen     
Foto: Hans Frederiksen

Iben giver her samen med 
Hans Knudsen et jazz-
nummer den 9. november 
2018 i Marinestuen.
Se UDKIGGEN 1-2018 
side 11 og 12.
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JUBILARSTÆVNE 2019
til minde om indkaldelsen til Søværnet

afholdes på Holmen/Nyholm
søndag d. 25. august 2019 kl. 10-16

Årets stævne er for indkaldelsesårgangene med endetal
4 & 9 (25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75- og 80 år).

Deltagelse er ikke betinget af medlemskab af Marineforeningen.
Ikke-jubilarer blandt Marineforeningens medlemmer kan også tilmelde sig -

jubilarer har dog fortrinsret.
Tilmeldinger ud over 200 personer sættes på venteliste.

DELTAGERPRIS:
Medlemmer kr. 300,-
Ikke-medlemmer kr. 350,-

STÆVNEPROGRAM:
kl. 10-10:20 Ankomst og registrering ved Nyholmsporten
kl. 10:25 Samling, andagt & kranselægning
kl. 10.40 Kort march m. Kvindelige Marineres Musikkorps
kl. 11-11:45 Stævnets officielle del afholdes i Planbygningen
kl. 11:50-12:50 STÆVNEPAUSE med holdvis fotografering
kl. 13:00 Skafning & kammeratligt samvær i Planbygningen
kl. 16:00 Tak for i dag

_______________________________________________________________

Skriftlig tilmelding og betaling
der skal være landskontoret i hænde senest

fredag d. 26. juli 2019
sendes til (mail foretrækkes):

landskontoret@marineforeningen.dk
postadresse:

Marineforeningen
Trondhjemsgade 5 kld., 2100 København K.

Betaling skal ske til Giro 200 1608 (kortart '01') el.
bankkonto: 1551 000 200 1608.

Indbetaling mærkes 'JUBILARSTÆVNE', og skal være ledsaget af tydeligt:

navn, post- & el. mailadresse, tlf. nr.,
indkaldelsesårgang & primært tjenestested.  

Medlemmer bedes desuden påføre afdelingsnavn og hovednummer.

VEL MØDT!

Gert A. Larsen
Marineforeningens Jubilarudvalg
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Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen.
a) Erik Hansen. Modtager ikke genvalg.
b) Hans Philipsen. Modtager genvalg.
c) Kent Ravn. Modtager genvalg.
d) Erik Staffeldt. Modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
a) Joan Arneberg. Modtager ikke gen-
valg.

b) Frank Petersen. Modtager genvalg.
9. Valg af revisorer og revisorsupplean-
ter.
a) Mogens Anker. Modtager genvalg.
b) Henrik Christensen. Modtager gen-
valg.
c) Frank Jørgensen. Modtager genvalg.
10. Valg af sendemænd.
a) Bestyrelsen foreslår Leif Larsen og 
Joan Arneberg, samt 4 som vælges på 
Generalforsamlingen.
11. Valg af Flagbærer og reserveflagbæ-
rer.
b) Joan Arneberg. Modtager genvalg.
c) Erik Hansen. Modtager genvalg.
12. Eventuelt.

REFERAT FRA
GENERALFORSAMLING  21. FEBRUAR 2019

KØBENHAVNS
MARINEFORENING
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1.  Valg af Dirigent og Stemmetællere.
a) Formanden bød velkommen, og over-
gik til dagsordenens pkt. 1, hvor Pierre 
Jensen blev valgt som dirigent.
b) Dirigenten takkede for valget, og 
konstaterede at generalforsamlingen var 
lovlig varslet i henhold til vedtægterne.
c) Som stemmetællere blev valgt Frank 
Jørgensen, Frank Petersen og Mogens 
’Mugge’.

2.  Bestyrelsens beretning.
a) Beretningen var udsendt i Udkiggen, 
og blev godkendt med akklamation.
b)  Under beretningen blev der fra ge-
neralforsamlingen spurgt ind til status for 
Nyholms fremtid. Formanden oplyste, at 
der stadig ikke er truffet nogen beslut-
ning, men at der netop i dag havde været 
en delegation på besøg, hvor marinestuen 
blev besigtiget.
c) Formanden oplyste at der den 13. 
marts var indkaldt til møde, hvor fremti-
den skal debatteres.

d) Ligeledes oplyste formanden at der er 
indkaldt til Borgermøde den 26. februar 
2016, hvor emnet også er Nyholm. Per 
Vilstrup, og Solveig Unø Künel udtrykte 
interesse for deltagelse.
 
3.  Fremlæggelse af regnskab.
a. Regnskabet blev fremlagt af kas-
serer Hans Philipsen, og som udviste et 
tilfredsstillende resultat..
b. På baggrund af regnskabet viser 
balancen aktiver som må betegnes som 
tilfredsstillende..
c. Regnskabet blev godkendt med ak-
klamation, samt positive tilkendegivelser 
fra medlemmerne.

4.  Forslag fra Bestyrelsen.
a) Ingen forslag fra Bestyrelsen.

5.  Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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6.   Budget for 2019, samt fastsættelse 
af kontingent.
a. Budgettet blev præsenteret af kas-
sereren, med et forventet overskud på ca. 
det samme som sidste år.
b. Ingen kontingentforhøjelse 
c. Budgettet blev godkendt med akkla-
mation.

7.  Valg til bestyrelsen.
a. Følgende blev med akklamation valgt 
til bestyrelsen.
b. Hans Philipsen. (genvalg som Kas-
serer)
c. Bestyrelsesmedlem Kent Ravn (gen-
valg)
d. Bestyrelsesmedlem Erik Staffeldt 
(genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem Frank Petersen 
(nyvalg)

8.  Valg af bestyrelsessuppleanter.
a. Per Vilstrup (nyvalg)
b. Erik Hansen (nyvalg)

9.  Valg af revisorer og revisorsupple-
anter
a. Revisor Henrik Christensen (gen-
valg)
b. Revisor Mogens Anker (genvalg)
c. Revisorsuppleant Frank Jørgensen 
(genvalg)

10.  Valg af flagbærer, og reserveflag-
bærer.
a. Flagbærer Joan Arneberg (genvalg)
b. Reserveflagbærer Erik Hansen (gen-
valg)

11.  Valg af sendemænd.
a) Følgende blev valgt til sendemænd.
b) Leif Larsen
c) Karl-Erik Knaack
d) Johnny Bannow
e) Joan Arneberg (Flagbærer)

12.  Eventuelt.
a) Per Bentzon fremlage en ide om bed-
re offentlig tilkendegivelse af værneplig-
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tiges store indsats i Forsvaret. Formanden 
svarede, at det var et fint initiativ, men at 
det nok ikke var i Marineforeningens regi 
at ideen skulle fremsættes.
b) Johnny Bannow orienterede om det 
nye højttaleranlæg i Marinestuen.
c) Erik Hansen opfordrede til allerede 
nu at tænke over et emne som ny ”lay 
outer” til Udkiggen, således at en lang 
overlevering kan udføres, når den tid 
kommer.
d) Formanden for Skyttelavet efterlyste, 
blandt medlemmerne, navnet på Fregat-
kaptajnen i 1998.
e) Formanden udnævnte ”Årets Mari-

ner”, som blev Kasserer Hans Philipsen, 
for hans mangeårige indsats i foreningen.
f) Formanden orienterede om Distrik-
tets sommertur til Ærø.
g) Formanden tildelte Hans Philipsen 
og Per Bentzon 25 års tegnet for medlem-
skab af Marineforeningen.
h) Dirigenten afsluttede årets General-
forsamling med tak for god ro og orden.

         Referent              Dirigent

      Erik Hansen        Pierre Jensen

Stemningsbilleder på side 17 - 19 fra generalforsamlingen side 20 til venstre Hans 
Philipsen udnævnes som årets mariner og til højre Per Benzon modtager 25 års med-
lemstegnet. Foto: Hans Frederiksen.
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LAVFORMAND
Ole Reese
Ryparken 160, 1. th.
2100 København Ø
22 94 60 83
mail: olereese@gmail.com

NÆSTFORMAND
Solveig Kühnell Unø
Højdevej 21 A, st. tv.
2300 København S
26 28 65 14
mail: sku@live.dk

KASSERER
Pierre Morten Jensen
Humlehaven 24
2500 Valby
51 59 33 72 
mail: pmmj1961@gmail.com

SEKRETÆR
Solveig Kühnell Unø
Højdevej 21 A, st. tv.
2300 København S
26 28 65 14
mail: sku@live.dk

BESTYRELSESMEDLEM                              
Jens Svendborg                                                 
Øresundsvej 138 Y                                            
2300 København S.                                
32 59 35 78
mail: lcs@mail.tele.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Erling Huusfeldt
Randkløwe Allé 142, 1. tv.
2770 Kastrup
22 40 46 05
mail: erlinghuusfeldt@yahoo.com

SKYTTEUDVALGSFORMAND
Pierre Jensen

AFDELINGSFORMAND
Leif Larsen

FLAGBÆRER
Erik Povlsen, Amager afdeling

ÆRESMEDLEMMER
John Werge

FREGATUDVALG
Ole Reese, formand
Erling Huusfeldt

BESTYRELSESSUPPLEANT
Henning Pedersen
43 90 69 02
mail: henning.s.pedersen@hotmail.dk

Skyttelavets bestyrelse
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DATO AKTIVITET STED KL. UGE SKYDELED
28/08/2018 Opstart til ny sæson Holmen 18.00 35 Ole Reese
04/09/2018 Rensning af våben og træning DGI. 17.00 36 S.K.Unø
11/09/2018 Træning DGI. 17.00 37 Ole Reese
18/09/2018 Træning DGI. 17.00 38 S.K.Unø
25/09/2018 Træning. DGI. 17.00 39 Ole Reese
02/10/2018 Træning. DGI. 17.00 40 S.K.Unø
09/10/2018 Træning. DGI. 17.00 41 Ole Reese
16/10/2018 Træning DGI 17.00 42 S.K.Unø
23/10/2018 Træning DGI. 17.00 43 Ole Reese

30/10/2018 Træning DGI. 17.00 44 S.K.Unø
06/11/2018 Andeskydning DGI. 17.00 45 Ole Reese
13/11/2018 Træning. DGI. 17.00 46 S.K.Unø
20/11/2018 Træning. DGI. 17.00 47 Ole Reese
27/11/2018 Træning. DGI. 17.00 48 S.K.Unø
04/12/2018 Juleafslutning DGI/holmen 17.00 49 Ole Reese
08/01/2019 Opstart efter juleferie DGI 17.00 2 Ole Reese
15/01/2019 Træning DGI. 17.00 3 S.K.Unø
22/01/2019 Snapseskydning DGI 17.00 4 Ole Reese
29/01/2019 Træning DGI. 17.00 5 S.K.Unø
05/02/2019 Generalforsamling Holmen 18.00 6 Ole Reese
12/02/2019 Træning DGI. 17.00 7 S.K.Unø
19/02/2019 Træning DGI. 17.00 8 Ole Reese
26/02/2019 Træning DGI. 17.00 9 S.K.Unø
05/03/2019 Træning. DGI. 17.00 10 Ole Reese
12/03/2019 Træning. DGI. 17.00 11 S.K.Unø
16/17-03-2019 Landsskyttestævne Esbjerg ? 11 Ole Reese
19/03/2019 Træning DGI. 17.00 12 S.K.Unø
27/03/2018 Træning DGI. 17.00 13 Ole Reese
03/04/2018 Træning DGI. 17.00 14 S.K.Unø
09/04/2019 Træning. DGI. 17.00 15 Ole Reese
16/04/2019 Træning. DGI. 17.00 16 S.K.Unø
23/04/2019 Træning. DGI. 17.00 17 Ole Reese
01/06/2019 Fregatskydning Holmen 09.00 20 Ole Reese

AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2018 - 2019
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Bemærkninger til side 22:
Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2018 og foråret 2019.
Som det fremgår af skemaet skydes der hver tirsdag.
I alle ugerne skydes der fra kl. 17.00, til vi er færdige.
Bestyrelsen ser gerne at man møder i uniform ved de særlige 
lejligheder, der er.
M. v. h. Bestyrelsen

DELTAGENDE HOLD

De glade vindere Ole Reese, 
Joan Arneberg og Kim Jørgensen.
Foto:

Ole Reese
Lavsformand

SKYDNING MED PIONERERNE
                             

Københavns Marineforenings Skyttelav og 
Københavns Pionerforenigs skyttelaugs 
resultat.

Hold 1 Marinen 734
Hold 2 Pioner 729
Hold 3 Marinen 724
Hold 4 Pioner 716

Indivi-
duel
1 Ole Reese 195
2 Joan Arneberg 188
3 Kim Jørgensen 185
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KL.:	 07.50	 Officials	møder	i	Marinestuen.	
KL.:	 08.00		 Deltagerne	møder	i	Marinestuen	for	indskrivning	og	betaling,	for		
	 	 deltagelse	i	skydningen	50	kr.	med	morgenkaffe.	Frokost	175	kr..
KL.:	 09.00	 Skytterne	tager	opstilling	nede	på	Takkeladsvej
KL.:	 09.05	 Fregatkaptajnen	til	borde	(Salut).
KL.:	 09.10	 Skyttelavsformanden	aflægger	melding	til	Fregatkaptajnen.
KL.:	 09.11	 Fregatkaptajnen	og	formanden	inspicerer	styrken.
KL.:	 09.15	 Skytterne	begiver	sig	til	skydebanen	(SOS).
KL.:	 09.30		 Skydningen	påbegyndes.
KL.	ca.	 13.00	 Skydningen	afsluttet,	deltagerne	begiver	sig	til	Marinestuen,	hvor		
	 	 der	er	skafning,	overrækkelse	af	præmier,	kåring	af	årets	Fregatkap	
	 	 tajn	og	kammeratligt	samvær.

Forudsætning	for	at	deltage	i	fregatskydning	er,	at	man	har	grunduddannelse	i	brug	af	
håndvåben.
Ved	nedskydning	af	selve	fregatten	(krudtkammeret)	kan	kun	skyttelavets	og	afdelin-
gens medlemmer deltage.
Snyd	ikke	dig	selv	og	din	familie	for	at	deltage	men	mød	op	og	få	en	festlig	dag.
Vær	ikke	bange	for	at	deltage,	selv	om	du	ikke	er	SUPERSKYTTE,	også	her	gælder	
det	olympiske	motto:	“Det	er	vigtigere	at	deltage	end	at	vinde”!
Drikkevarer	kan	købes	til	de	sædvanlige	populære	priser.

VIGTIGT!			VIGTIGT!			VIGTIGT!
For	at	få	økonomien	til	at	hænge	sammen,	har	vi	trykt	“SKYDEKORT”	til	en	pris	à	
kr.:	5.00	pr.	Stk.	Vi	håber	du	vil	hjælpe	kammeraterne	ved	at	sælge	disse	kort,	til	ven-
ner	og	bekendte,	på	arbejdspladsen	m.m.
Ved	FREGATSKYDNINGEN	vil	disse	taloner	med	navne	blive	registreret	og	hver	
gang	et	sejl	bliver	nedskudt	vil	der	blive	trukket	en	vinder.	Der	er	10	præmier	á	en	fl.	
rødvin.10	præmier	af	en	sekspak	øl	samt	to	ekstra	trækninger	à	en	flaske	whisky.	
GØR	NU	EN	HELHJERTET	INDSATS	OG	HJÆLP	SKYTTELAVET!

Ved	tilmelding	skal	alle	navne	opgives	samt	om	man	deltager	i	både	buffet	og	skydnin-
gen	eller	kun	i	en	af	delene.	Tilmeldingen,	der	er	bindende,	skal	være	Solveig	K.	Unø	
i	hænde	senest	den	27.	maj	på	tlf.	26286514.	E-mail:	sku@live.dk	eller	Ole	Reese	tlf.	
22946083.

FREGATUDVALGET

PROGRAM FOR
FREGATSKYDNING

LØRDAG
DEN 1. JUNI 2019
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Formanden for Skyttelavet Ole Reese 
(OR) bød de 18 fremmødte velkom-
men til den årlige generalforsamling, 
hvorefter dagsordenen blev taget til 
behandling.

1.	 VALG	AF	DIRIGENT,	REFE-
RENT	OG	STEMMETÆLLERE.
Leif	Larsen	(LL)	blev	valgt	som	dirigent.	
LL	blev	valgt	som	referent.	Erik	Hansen	
(	EH	)	og	Henning	Pedersen	(	HP	)	blev	
valgt	som	stemmetællere.
a.	Årets	hjemmebaneskydning	afsluttes	
med	udgangen	af	november.
2.	 BERETNING.	
Den	skriftlige	beretning	blev	omdelt,	og	
formanden	tilknyttede	kommentarer	vedr.	
landsskyttestævne	i	Esbjerg	d.	16.	og	17.	
marts 2019. 
Herefter	blev	beretningen	godkendt.
3.	 REGNSKAB.	
Kassereren	Joan	Arneberg	(JA)	forklare-
de,	at	det	omdelte	regnskab	ser	fornuftigt	
ud.	JA	udtrykte	ønske	om	at	stoppe	som	
kasserer.
4.	 BESTYRELSENS	FORSLAG.	
Ingen	indkomne	forslag
5.	 INDKOMNE	FORSLAG.	
Ingen	indkomne	forslag.
6.	 BUDGET	FOR	2019	OG	2020.	
Budgettet	ser	fint	ud	trods	faldende	antal	
medlemmer	i	Skyttelavet.
7.	 VALG	AF	BESTYRELSEN	OG	
SUPPLEANTER:
Formand	Ole	Reese	valgt	til	2021.

Næstformand	Solveig	K.	Unø	på	valg	i	
2020.
Kasserer	nyvalgt	Pierre	Jensen	valgt	til						
2021.
Sekretær	Leif	Larsen	valgt	til	2020.
Bestyrelsesmedlem	Jens	Svendborg	på	
valg	i	2020.
Bestyrelsesmedlem	Erling	Huusfeldt	på	
valg	i	2020.
Bestyrelsessuppleant	Henning	Pedersen			
på	valg	i	2020.
8.	 VALG	AF	REVISORER	OG	
REVISORSUPPLEANT:
Revisor	Henrik	Christensen	valgt	til	
2020.
Revisor	Hans	Philipsen	valgt	til	2020.
Revisorsuppleant	Erik	Hansen	valgt	til	
2020.
9.	 VALG	AF	FLAGBÆRER	OG	
FLAGBÆRERSUPPLEANT:
Flagbærer	Erik	Poulsen	valgt	til	2020.
Flagbærersuppleant	Niels	Fiskers	valgt		
til 2020.
10.	 EVENTUELT:	Pierre	Jensen	
(PJ)	antydede,	at	Skyttelavets	logo	skal	
ændres	så	ankeret	vender	korrekt.
	 Karl-Erik	Knaack	(KEK)	øn-
skede	bedre	information	i	UDKIGGEN	
m.h.t.	træningsskydning!!					

Mødet	slut	kl.	18.39.			

DIRIGENT	&	REFERENT

Leif Larsen     

Københavns Marineforenings Skyttelav
Referat fra generalforsamling 

tirsdag d. 05. februar 2019 kl. 1800
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MINDEORD
En måned efter sit 75 års medlemskab af Københavns Marineforening mod-
tog jeg besked, at vort ældste medlem, Arne Christensen, der nærmede sig 
de 98 år, efter længere tids svækkelse, a.v.d. fredag d. 1 februar. Arne stiftede 
jeg bekendtskab med i 2014, da jeg besøgte ham i i hans hyggelige lejlighed i 
Sundparken på Amager, hvor jeg i anledning af hans 70 års medlemskab af 
Københavns Marineforening interviewede ham. Arne berettede med stolthed 
om sin tid som værnepligtig i Marinen i 1942, men fortalte også livligt om sit 
liv i den lille vestjyske by Stenbjerg, hvor han voksede op og ernærede sig 
som fisker. I 1945 blev Arne genindkaldt til Marinen, hvor han i en periode 
var tilknyttet et minørhold, der havde til opgave at rydde kystlinien mellem 
Skagen og Frederikshavn for miner. 
Da han flyttede til København og bosatte sig på Amager, stiftede han også 
familie. Hans lange arbejdsliv bredte sig over alsidige jobs i hovedstadsom-
rådet. Arne og hustruen Ragnhild nåede at fejre diamantbryllup inden  han 
mistede sin hustru i 2012. 
Da Arne som 75 års jubilar i 2017 som ældste mariner ved jubilarstævnet 
sammen med landsformanden lagde kransen ved Mindestenen på Nyhom, 
var det sidste gang, Arne var på Holmen og dermed også i Marineforeningen. 
Hans adresse de sidste par år var Plejehjemmet Hørgården, hvor jeg hver 
tredje måned besøgte ham for at aflevere UDKIGGEN og få en lille sludder 
med ham. Sidste gang var i december 2018, og jeg lovede ham at komme igen 
her i januar, hvor jeg ville overrække ham 75 års tegnet for medlemskab af 
Københavns Marineforening siden d. 2. januar 1944. 
Tegnet var klar, men jeg nåede ikke at besøge ham denne sidste gang. Arne 
blev bisat fra Filips kirke på Amager torsdag d. 14. februar.
Vore to flaggaster deltog sammen med formanden fra afdelingen.

ÆRET VÆRE ARNE CHRISTENSENS MINDE
Leif Larsen
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MINDEORD
83199 Mogens Bjørnson blev optaget i Københavns Marineforening i januar 
2015. Mogens var på det tidspunkt tjenstgørende faglærer som seniorser-
gent på Teknikskolen på Nyholm. Da Mogens blev medlem af Københavns 
Marineforening faldt gennemsnitsalderen med flere måneder. De fire år, han 
opnåede at være medlem så vi ham kun få gange i stuen, for desværre var 
helbredet årsag til, at han blev førtidspensioneret for tre år siden i en alder 
af blot 54 år. Mogens havde da været og fået sin uddannelse i Søværnet som 
artillerimekaniker siden sine helt unge dage, så efter mange års tjeneste var 
det med vemod, at han måtte gå i utide. På Østerbro, hvor Mogens boede, 
fik han job med kirkeligt arbejde, som han med flid passede til det sidste. 
Mogens var også et skattet medlem af Havnens Sangkor, hvor han vil blive 
savnet. Personligt vil jeg savne de mange hyggelige samtaler, jeg har haft med 
ham gennem de år, jeg har kendt ham.  

ÆRET VÆRE MOGENS BJØRNSONS MINDE
Leif Larsen

MINDEORD
69467 Bent Sander afgik ved døden d. 14. januar 2019 i en alder af 80 år.         
Bent blev optaget i Københavns Marineforening i januar 1995, hvor han hur-
tigt fandt sig godt til rette, og han glædede sig over, at afdelingen også havde 
et veletableret skyttelav, som han snart blev tilknyttet. Bent var en habil skyt-
te gennem de efterfølgende år, og i 2001 sikrede hans rolige aftræk, at han 
ramte krudtkammeret og dermed blev fregatkaptajn. Bents store lidenskab 
var også hans kolonihave, der hvert år var samlingspunk for familie og ven-
ner, der nød hans store gæstfrihed.
Bent havde gennem omkring 40 år den samme frisørsalon på Tagensvej, hvor 
hans faste kundeskare bl.a. bestod af medlemmer i Marineforeningen, der 
godt kunne lide at komme og få en snak med denne friske frisør. Bent blev 
bisat fra Nygårdskirken d. 19. januar, en smuk højtidelighed, hvor barne-
barnet Philip, der for tiden er ”gast” i Søværnets Tamburkorps supplerede 
orgelspillet med sit fremragende trompetspil.

ÆRET VÆRE BENT SANDERS MINDE
   Leif Larsen
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Professor Jørgen Peder Steffensen fra 
Center for Is og Klima ved Niels Bohr 
Instituttet var marinestuens gæst med en 
afslappet og meget informativt foredrag 
den 10. januar om iskerneboringer i Grøn-
land. Lyder det tørt? Det var hverken tørt 
eller varmt, undtagen i tonen. Professoren 
afslørede sig som en munter mand, og det 
med titlen er ”kun er spørgsmål om løn-
klassen”.
Han har studeret iskerner gennem mange 
år.
Men det er ikke nok at være videnskabs-
mand, når man skal bore iskerner op, hive 
”hemmelighederne” ud af fortiden og ana-
lysere og konkludere dataene. 
For at løse disse opgaver i Grønland skal 
man også have en udpræget teknisk sans, 
bl.a. for at få bygget bore- og arbejdsrum 

nede under iskappens overflade, som først 
graves ud, hvorefter en kæmpe, aflang 
ballon pustes op med bladblæsere, som 
vi kender dem fra parker og haver, inde 
i det nye rum. Ovenpå skovles så sne ind 
og efter tre dage er det hærdet så godt, 
at der kan stå bulldozere på dem uden at 
synke ned. Det samme sker med laviner, 
som også hærder til fast masse efter nog-
le døgn. Danskerne er de første, der gør 
dette.
Når professoren selv skal opfinde og ud-
tænke de tekniske indretninger sammen 
med medarbejderne skyldes det, at Dan-
mark i modsætning til en række andre 
lande som Sverige, Norge og USA ikke 
har en arktisk infrastruktur. Der er ikke 
råd til ingeniører og håndværkere. Så er 
det godt med topengagerede Ph.D. stude-

Klimahistorie 
          for fremtiden

Lonni og Ken Erleben fik også tid til at skaffe sammen med gasterne. 
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rende. Alle er med, også når en lejr f.eks. 
skal flyttes på tykke plastduge trukket af 
store traktorer med professoren som trak-
torfører i minus 39,8 gr. C hen over ind-
landsisen. Det foregik f.eks. med 10 km/t 
over 440 km. 
De videnskabelige undersøgelser er 
dansk finansieret med A.P.Møller som ho-
vedsponsor, og der er  kommet penge fra 
andre, f.eks. Carlsberg Fondet.
Før foredraget fik de 42 tilhørere og gæ-
sten, som var skaffet frem af vores med-
lem Bent Jensen, en udsøgt tre retters 
middag med rejecocktail, forloren hare og 
citronfromage, samt hjemmebagt kringle 
til kaffen, altsammen tilvirket af Lonni og 
Ken Erleben.
Jørgen Peder Steffensen har været på felt-
studier 32 gange på indlandsisen to gange 
på Antarktis. Boringerne i Grønland er 
foregået forskellige steder, og en lejr kan 
ligge 300 km fra et sted med et navn, midt 
på isen. Der er fuldstændig fladt med en 
samling huse og maskiner, et fælleshus og 
3,5 km landingsbane med en hældning på 
0,27 gr. til Herculesmaskinerne. I fjor var 

der 16 flyvninger til denne den største ak-
tive feltstation i Grønland.
Center for Is og Klima har stået i spidsen 
for at måle på iskernerne og deres lager af 
en lang række stoffer og luft, som er ned-
fældet i sneen og isen og opbevaret gen-
nem årtusinder.
Man undersøger, hvordan klimaet har 
ændret sig, og ved at måle den indespær-
rede luft fra de små bobler i isen, regi-
streres fortidens ændringer i atmosfærens 
sammensætning. Vi bruger data fra både 
iskerneboringer og radarmålinger til at 
undersøge iskappernes anatomi og strøm-
ningsmønster, og ved at tælle årlag i isen, 
kan man datere isen præcist.
Hvad indlandsisen kan fortælle om klima-
historie har betydning for at skønne om 
fremtiden.
”Hvis vi ikke har historien med, kan vi 
ikke vide, hvor vi kom fra sammenlignet 
med nutidige data”, siger Jørgen Peder 
Steffensen.
Foredragsholderen kom ind på klimade-
batten og sagde bl.a.: ”Indlandsisen for-
svinder om 3500 år, ikke i morgen. Der 

Jørgen Peder Stef-
fensen fik en slud-
der med Ole Bjørn 
Nielsen.
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er tre km tyk is i midten af Grønland og 
temperaturen når næsten aldrig over nul. 
Ved kanten, kysterne, smelter der mere, 
end der kommer, og der er tilvækst midt 
på Grønland. 
Landet stiger visse steder, f.eks. meget i 
bunden af den finske bugt, og falder andre 
steder, f.eks. i Sønderjylland. På samme 
måde med vandet, som visse steder er 
markant højere end andre steder.
Vi kan ikke have den samme temperatur 
altid, enten går det op eller ned. I de senere 
år er det gået stærkt med temperaturstig-
ningen, som er menneskeskabt.
På klimatopmødet COP 15 blev natio-
nerne enige om, at vi har et problem, men 
der var ikke enighed om, hvordan man kan 
løse det. Det er træls, at USA, som har for-
hindret enhver diskussion om familieplan-
lægning i FN og dermed om befolknings-
eksplosionen, også blokerer for enighed 
om afbrænding af olie og kul.
Kød er en lille del af debatten, idet pro-

duktionen af 100 kg oksekød eller 400 kg 
svinekød ”koster” det samme CO2-udslip 
som en flytur til Thailand. At beskatte 
flyvning ville batte mere end formindsket 
kødproduktion.
La Paz har f.eks. fået et problem, fordi om-
rådet er udviklet befolkningsmæssigt i et 
knastørt område og er vokset fra 110.000 
til flere mio. Så er det ikke underligt, der 
mangler vand.
Når debatten går højt, skyldes det somme 
tider, at den næres af ansatte ved interes-
seorganisationer, herunder videnskabeligt 
uddannede ansatte, som kan finde på at be-
brejde Jørgen Peder Steffensen, at han for-
søger at give et andet billede af klimaud-
viklingen og antyder, at han er usolidarisk. 
Hertil svarer han, at forskellen på dem og 
ham er, at de er ansat med en bestemt 
dagsorden, mens han er universitetsansat.

Af Erik Staffeldt.
 Foto: Erik Staffeldt.

Jørgen Peder Steffensen fik en sludder med Bent Jensen.
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I folketingssamlingen 1958-59 havde et 
internt udvalg udarbejdet et lovforslag om 
lærlinge i Forsvaret. I februar 1960 afgav 
udvalget betænkning.  

Forsvarsminister Poul Hansen konsta-
terede, at der i marts 1960 var flertal for 
lovforslaget. For første gang i dette år-
hundrede var der indgået et forlig mellem 
de fire gamle partier (socialdemokratiet, 
venstre, de konservative og de radikale). 
Den dag blev de radikale medlem af 
NATO-klubben. Forslaget var forudsæt-
ningen for at nedsætte værnepligten fra 
18 til 12 måneder, at man skulle hverve 
5000 frivillige, som man kaldte ’Forsva-
rets Hårde Kerne’.

Man skulle henvende sig til unge med 
almindelig folkeskoleuddannelse. Hverv-
ningen skulle ske gennem dagbladsan-
noncer.Der skulle så etableres en række 
lærlingeuddannelser i de tre værn.

Denne nye personelordning skulle træde 
i kraft januar 1961. Søværnet havde da 
udarbejdet planer for de nye lærlinge-
uddannelser.                   

Televæsenet, artilleriet, torpedo, radio og 
intendantur havde deres egne 
lærlingeskoler, men maskinfol-
ket kunne ikke få plads nogen 
steder. Måske kunne man op-
rette noget i enten Frederiks-
havn eller i Korsør. Et medlem 
af kommisionen mente, at man 
måtte bygge noget nyt, men 
det ville nok blive for dyrt. 

Ude på Lynetten sad to ældre 
maskinorlogskaptajner, der 

havde strikket en uddannelse til maskin-
folk sammen. Den skulle hedde skrue-
stikkerarbejderuddannelsen, fordi den 
kun havde 1 ½ års uddannelse på skolen 
inden den såkaldte nyttetjeneste  ombord 
i Søværnets enheder, hvor lærlingen 
her skulle udbygge sin uddannelse og 
samtidig indgå i daglig tjeneste ombord. 
På denne måde kunne man give noget 
tilbage for uddannelsen på skolen.

Man skulle så vende tilbage til skolen 
efter tre år, repetere færdighederne, ud-
føre og bestå svendeprøve, som så skulle 
ende med et svendebrev. Man kunne så 
vælge at forlade Søværnet med en pæn 
pose penge, eller man kunne fortsætte på 
enten sergent eller officersskole og på den 
måde skabe en karriere i Søværnet. Man 
håbede på, at ca. 30% ville gøre tjeneste i 
Forsvaret efter lærlingetiden. 

Man må vel sige, at det var en succes, ef-
tersom omkring 2000 maskinnkonstabler 
gennemgik denne form for uddannelse.

Af  Leif Rislund. Tidligere faglærer.
Foto: Hans Frederiksen.

HVORFOR LÆRLINGE I FORSVARET?

Leif Rislund her som særdeles aktiv gast 
ved pudsedagene, hvert år.
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David Buch, 32 år, kaptajn, tidligere 
udsendt til Iraq og Afghanistan. I korthed 
aftenens foredragsholder den 14. marts i 
marinestuen. Igen en informativ aften, 
hvor Buch især viste sine fotos og fortal-
te om udsendelsen til Iraq i fire måneder 
midt i 2017 til Al-Assat luftbasen, som er 
på størrelse med Amager.
Opgaven for de henved 150 danske ud-
sendte var at træne irakiske styrker, som 
bl.a. var sat ind mod ISIL. Og David Buch 
stod med sine folk for forsyningerne til 
disse.
Irakerne kom kamptrætte ind i træ-
ningslejren og ofte svære at motivere, så 
de foretrak at komme på skydebanen, for 
dér kunne man ligge ned, som David Buch 
forklarede det.
Han er uddannet ved Danske Artilleri-

regiment i Varde, var også i garnisonen i 
Vordingborg og ved Gardehusarregimen-
tet samt I Kandahar, Afghanistan som bl.a. 
Forsyningsbefalingsmand inden officers-
skolen, som førte til premierløjtnantgrad 
2012. To år senere udsendt til Kabul, 
udnævnt til kaptajn i 2016 i 2. Brigades 
stab. Nu er han I Forsvarskommandoen 
og – ministeriet og arbejder med cybersik-
kerhed.
Al-Assat luftbase er én af fem, de blev 
bygget i 1975 efter den israelsk-arabiske 
krige i 1967 og 1973. I 2003, da Saddam 
Hussein bad USA og dets allierede hjælpe 
mod ISIL, kom australske luftstyrker først 
til basen, senere amerikanske, som røm-
mede basen i 2011.
I 2017, da David Buch kom derned stod 
meget næsten præcis som amerikanerne 
havde forladt det – uden at rydde op og 
tage alt med, selv coladåser stod oplagret. 
Et udendørs – nu tørlagt – svømmebassin 
stod efterladt, idet amerikanske soldater 
er vant til gode forhold under udsendelse, 
deraf kælenavnet Camp Cupcake.
Senere har de danske styrker nydt godt 
af KFUMs Soldaterhjems hjemmelevede 
kager, spil, hygge og søndagsbrunch i Al-
Assad-basen.
Nogle flere pointer:
Efterhånden har de udsendte fået godt sik-
kerhedsudstyr, en overgang købte danske 
soldater sikkerhedsudstyr af egen lomme.
Hvis man synes danskere spreder skrald 
om sig, så slår irakerne dem helt klart.
Der var 55 gr i skyggen i juli og laveste 
temperatur var 32 lavest indenfor 24 timer.
Efter 14 dage er man vænnet til varmen, 
som er tør, så den virker knap så voldsom 
som det lyder, vind varm som en hårtørrer.

EN VARM UDSENDELSE
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En sandstorm kan gøre dag til nat og er 
væk igen efter 20-30 min.
Gudstjenesterne er meget besøgt sam-
menlignet med i DK.
Man er aldrig alene, heller ikke på eget 
værelse, og det kan man savne en gang i 
mellem, så kan selv kontoret være et helle.
Som udsendt får man sin løn, fri kost og 
logi, “FN tillæg”, som dækker for merar-

bejde, på 6000 kr., som der betales skat af, 
et skattefri tillæg på 16.000 kr., rundt reg-
net 20.000 kr. mere hånden som udsendt, 
men det er mange timer og afsavn. Politi 
og diplomater får væsentlig mere. 

Af Erik Staffeldt.
Foto: Hans Frederiksen
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