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Forsiden: RIGETS FLAG på SIXTUS BATTERI, MASTEKRANEN, PEDER SKRAM, SEHESTED, UN-
DER KRONEN og PLANBYGNINGEN viser mange års danske marinehistorie.
Foto: Hans Frederiksen.

I kølvandet på den forgangne sommer 
finder jeg det nødvendigt at komme med 
en opfordring til afdelingens mange 
medlemmer. Jeg skal dog indledningsvis 
tilkendegive min store tilfredshed med 
den lille skares uundværlige assistance 
i forbindelse med jubilarstævnet, flag-
dage, diverse møder m.v. Også i dette år 
er det lykkedes at opretholde den indstil-
ling, der har muliggjort deltagelse i disse 
større/mindre aktiviteter takket være en 
lille trofast gruppe.

Min maskintelegraf vil HERMED SEN-
DE ET SIGNAL AF STED i håbet om, at 
det kan fange det enkelte medlems opmærksomhed, hvilket måske kunne afstedkomme 
en fornyende tilgang til den liste med navne, der de sidste år har sikret den ønskede as-
sistance i særdeleshed ved afviklingen af jubilarstævnet, der forhåbentlig også til næste 
år vil finde sted på Nyholm. Jeg tager meget gerne imod tilsagn om tilslutning på denne 
liste.
Der er ikke siden sidst dukket nævneværdigt nyt op omkring fremtiden på Nyholm, men 
selv det mindste kabysrygte tager jeg  mig opmærksomt og seriøst af, og betragtet i det 
tiltagende tusmørke aner jeg lys igen forude.
Nu, da det atter bliver højsæson for aktiviteter i afdelingen, ønsker jeg alle gode ople-
velser i de kommende måneder.

LABOREMUS PRO MARINEFORENINGEN

Maskinchefen                                                                              

Foto som modtages af UDKIGGEN til 
offentliggørelse, vil efterfølgende indgå i 
UDKIGGENS fotoarkiv.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!



78801 Svend Aage Nielsen 90 år 29. december
68637 Svend Erik Warming 85 år 20. januar
38389 Knud Dekov 85 år 28. januar
68994 Kurt Niels Thorsøe Serup 80 år 28. november
70790 Per Thorkild Hansen 80 år 16. december
82571 Mogens Birk Larsen 80 år 02. februar
80079 Jørgen Juul Rasmussen 80 år 01. januar
73788 Bernt Erik Hansen 75 år 04. december
81531 Flemming Harder 75 år 04. februar
85584 Stig Andersen 70 år 26. januar
84841 Tom Grav 65 år 05 .februar
82587 Jørgen Sørensen 55 år 12. december

ÆNDRINGER I MEDLEMSLISTEN

82588 Henrik Kjeld Andersen-Wagner UDMELDT AUGUST 19
85770 Søren Nørby INDMELDT AUGUST 19
72993 Peer Thode A.V.D. 24 - 09 -19

FØDSELSDAGE 
1. NOVEMBER 2019 - 15. FEBRUAR 2020

HJERTELIG TILLYKKE

ÆRESMEDLEMMER: 
H.K.H. KRONPRINS FREDERIK  

LEIF LARSEN - JOHNNY BANNOW
4
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DATO BEGIVENHED KL.

14. november FOREDRAG V/CHEFEN FOR SØVÆRNSKOMMANDOEN 
KONTREADMIRAL TORBEN MIKKELSEN

1800

28. november Kammeratskabsaften 1800
03 december SKYTTELAVET. Juleafslutning henholdsvis i DGI-byen og i 

marinestuen
1700

07. december JULEFROKOST i marinestuen        
1300

24. december Julegudstjeneste i Bethelkirken ( tidspunkt kan ændres )        
1200

24. december Kranselægning ved Mindeankeretr i Nyhavn ( tidspunkt kan 
ændres )

       
1300

05. januar Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, Det blå Danmark        
1400

09. januar Foredrag v/ Hans Frederiksen, layouter af vort afdelingsblad 
UDKIGGEN. Hans er, som af os mange bekendt, uddannet for 
år tilbage som frømand, og han vil berette om denne hårde ud-
dannelse, en historie, som garanteret er krydret med utallige 
spændende oplevelser. 

1800

23. januar Kammeratskabsaften     1800
04. februar SKYTTELAVETS GENERALFORSAMLING 1800
13. februar FOREDRAG V/Henrik Silver, der vil fortælle om sit liv som 

musiker og entertainer. Johnny Bannow mødte Henrik under 
jazzfestivalen på Femø i 2019.

1800

AKTIVITETSKALENDER 
1. NOVEMBER 2019 - 15. FEBRUAR 2020

TILMELDING FORETAGES PÅ TLF. 32 58 94 41 ELLER 28 37 84 27 ELLER                                  
MAIL:  kbhmf@outlook.dk
TILMELDING MED SKAFNING KOSTER 100 KR.
TILMELDING FORETAGES KUN TIL FORMANDEN, OG TILMELDING ER 
BINDENDE.
TILMELDING SENEST MANDAG KL. 1200.
TILMELDING SKAL BEKRÆFTES PERSONLIGT AF FORMANDEN.
                                                                    

TAK
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KVARTALSOVERSIGT
3. KVARTAL 2019

Af Leif Larsen

20. juli. Det er altid spændende at følge 
vejrets udvikling, når der er pebet til af-
vikling af det årlige grillarrangement, og 
denne lørdag viste vejret sig til de 40 del-
tagere stor tilfredshed fra sin pæne side, 
så humøret var højt og stemningen perfekt 
under indtagelsen af de på den fra PEDER 
SKRAM lejede grill tilberedte medbragte 
kødvarer.  

24., 25. og 26. juli.  Sæsonen 2019 blev 
den første, hvor der blev tilført guidevagt 
på torpedo/missilbåden SEHESTED, og 
denne fornøjelse tilfaldt mig disse tre dage 
i en meget varm juliperiode. Det var med 
en speciel følelse at være tilbage på en 

skibstype, hvor jeg gjorde tjeneste i fire år 
i slutningen af 70-erne, og det var mig en 
stor glæde at modtage besøgende om bord 
fra mange forskellige nationer (14), der 
med interesse lyttede til mine ord om op-
levelser fra en svunden tid. Guidetjansen 
bliver udført af tidligere WILLEMOES, 
sejlere samt andre medlemmer af Torpe-
dobådsforeningen, der blev stiftet i starten 
af dette år, så det er også spændende at 
mødes med gamle skibskammerater.  

19. og 20. august. Også i år mødte de fem 
- seks trofaste pudsere op fra morgenstun-
den, og en velfortjent ’snudestrammer’  
satte gang i den nødvendige energi, der på 
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nogle få timer bragte stråleglansen frem 
på vore mange gyldne effekter. Så nu var 
stuen klar til den kommende weekends 
jubilarstævne, hvor nogle af deltagerne, 
gasterne fra Viborg, allerede mønstrer ind 
torsdag d. 22. august.
  
25. august. Efter flere formøder i jubi-
larudvalget og fredag d. 23. august med 
klargøring i Planbygningen oprandt selve 
dagen for årets jubilarstævne. Vejrpro-
feterne holdt, hvad de havde lovet. Fra 
morgenstunden var det et usædvanligt 
varmt og solrigt vejr. Københavns Mari-
neforening åbnede for stuen fra kl. 7, hvor 
gæve gaster fra Viborg, Brøndby og Kø-
benhavn snart indfandt sig for et styrkende 
morgenfoder før dagens strabadser. Kl. 
10 i startede det officielle program med 
modtagelse på Henrik Gerners Plads af 
de tilmeldte fra mange af landets afdelin-
ger. Æresvagter og flaggaster var på plads 
ved Mindestenen kl. 1025, og snart efter 
lyttede vi til orlogspræst Frank Petersens 
korte andagt. Kranselægningen ved min-
destenen blev foretaget af landsformanden 
og orlogskaptajn (P) Ib Osvald Olesen, 
medlem af Københavns Marineforening. 
Marchen til Planbygningen fik de fleste til 

at medvirke, og datidens tillærte eksercits 
bestod endnu en gang sin prøve, så med 
Kvindelige Marineres Musikkorps i spid-
sen og to flaggaster så det rigtig pænt ud. 

I år havde jubilarudvalget lejet behagelige 
stole, så under det officielle program var 
alle godt til stols og kunne lytte til Kom-
mandørkaptajn Steen Engstrøms debut 
som landsformand, der afslørede, at han 
var velforberedt og manøvrerede sig flot 
gennem sit oplæg. Garnisionschefen på 
Nyholm, kommandørkaptajn Morten Got-
thard fik også med sit indlæg orienteret os 
om Søværnets opgaver. I år var det endnu 
en gang lykkedes at finde en kompetent 
modtager af Admiral Carstensens minde-
bæger, nemlig Mikkel Blåbjerg Høgild. 

Efter årgangsfotografering blev pausen 
brugt til at besøge museumsskibene, der 
var åbnet for adgang i dagens anledning. 
Kl. 13 blev der pebet til skafning, og i år 
var det to slags sild samt at det var lykke-
des at skaffe biksemad med to spejlæg pr. 
mand. (nogle fik endda tre). Snakken gik 
lystigt og under indtagelsen af kaffen spil-
lede KMMUK igen de velkendte og po-
pulære melodier. Kl. 16 sluttede det fast-
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lagte program, hvorefter nogle drog hjem 
mens andre invaderede Københavns Ma-
rineforening, hvor det frivillige personale 
sørgede for god behandling. En god dag i 
godt selskab. Planen er at mødes igen på 
Nyholm i sidste weekend i august 2020.

29. august. Flaghejsningen på denne af-
ten skete til tonerne fra det signalhorn, der 
blev anvendt, da der blev blæst tapto (til 
køjs) d. 28. august 1943. Nu var det Erik 
Hansen (bestyrelsessuppleant) der frem-
tryllede de rette toner gennem dette gamle 
bulede horn, og dermed var sæsonstarten 
en kendsgerning. Desværre var blot 24 
M/K fremmønstret denne meget varme 
augustaften, men disse formåede at hygge 
sig i et antal timer, alt imens sommerens 
hændelser blev bearbejdet. 

05. september. I forbindelse med den 
store NATO-øvelse NORTHERN COAST 
var der i de første septemberdage anløb 
og ophold af ca. 47 orlogsskibe rundt om-
kring i Københavns Havn. I den forbin-
delse havde Forsvarskommandoen ’lejet’ 
Ofelia Plads til en stor udstilling af For-
svarets kapaciteter. Det var glædeligt, at  
også Danmarks Marineforening fik tildelt 
en stadeplads, så dagene 4.-8. september 
deltes frivillige medlemmer fra distrikter-
ne I og II samt ikke mindst lands næsfor-
manden og redaktør for UD Leif Morten-
sen om vagten i det opstillede telt, hvorfra 
der gennem de fem dage blev reklameret 
godt for Danmarks Marineforening.

Marineforeningens telt på Ofelia Pladt, hvor bestyrelsessuppleant Erik Hansen taler 
med redaktør Leif Mortensen.
Foto: Karl-Erik Knaack.
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Flagdag: Flådebesøg i København af 40 flådefartøjer fra flådeøvelsen Northern 
Coasts.Luftbilledet taget fra Fennechehelikopter af Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets 
Fototjeneste. Kilde: Forsvarsgalleriet.

Flagdag fejres på Kastellet. H.K.H..Kronprisen er ankommet og hilser på vetera-
nerne på en meget regnfuld dag. Foto: Hans Frederiksen.
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Flagdagen fejres på Kastellet 5. september 2019 med kranselægning og taler.
Kronprinsparret lægger en krans. Foto af Christian Sundal. Kilde: Forsvarsgalleriet.

12. september. Referat  fra aftenens 
foredrag v/orlogspræst Annette Molin 
Brautsch andetsteds i bladet.

24. september. Den årlige distriktskyd-
ning fandt denne aften sted i DGI-byen, 
og blot 11 skytter deltog fra Brøndby 
og Københavns afdeling. Resultater og 
kommentarer kan læses andetsteds i UD-
KIGGEN. Det kan vist nok afsløres, at 
København blev nummer 2 (to).

26. september.  Efterhånden ligner det, 
at vi kun møder ca. 25 op til vore kam-
meratskabsaftener, også denne aften, 
men til gengæld var der optagelse af to 

Flagdageb fejres på Kastellet 5. sep-
tember 2019 med kranselægning og 
taler. H.K.H.Kronprinsen deltog.
Foto af Christian Sundal. Kilde: For-
svarsgalleriet.
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nye medlemmer. Peter R. Pedersen, der i 
år var 60-årsjubilar og deltog i stævnet, 
havde endelig besluttet sig til indmeldelse. 
Peder fortalte om sin tjeneste i Søværnet 
bl.a. med mange års sejlads med SDC-
erne (DAPNE-KL) og på et tidspunkt 
bestyrede han også et vaskeri i Roskilde. 
Endvidere blev Rene Westerdahl deko-
reret med det smukke medlemsemblem. 
Rene fortalte lystigt om sit job i Søværnets 
Materielkommando og en periode i Hjem-
meværnet. Velkommen skal lyde til disse 
to nye medlemmer.

08. oktober.  Distriktsmøde afholdt i 
Brøndby Afdeling. Alle afdelinger und-
tagen Frederiksberg og Grønland deltog. 
Landsformanden, landskassereren og 
landssekretæren var inviteret til mødet, så 

aftenens dagsorden var tilpasset disses til-
stedeværelse.

10. oktober.  Foredragsaften v/direktør 
for Georg Stages Mindefond Asser Am-
disen. Referat andetsteds i UDKIGGEN.

11. oktober.  Den årlige kulturaften var en 
meget våd affære, så hvor mange, der lag-
de vejen ud på Nyholm kendes ikke, men 
også i år kunne ca. 40 M/K finde vej til 
marinestuen og nyde en kop kaffe og få en 
lille snak med formand og næstformand. 
Fik et nyt medlem, så det var da positivt.   

Holmens kirke flagdag.
Foto af Christian Sundal. Kilde: Forsvarsgalleriet.
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Øverst: De fremmødte medlemmer m.fl. venter på at orlogspræsten skal forrette sin 
andagt ved jubilarstævnet 2019.

Nederst: Orlogspræst Frank Christensen forretter sin andagt flankeret af Marinefor-
eningsflag og æresvagt ved mindestenen på Holmen.
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Øverst: Jubilarerne med flere på vej til Planbygningen, hvor jubilæumsstævnet skal 
afholdes med Kvindelige Marineres Musikkorps i spidsen, gør honnør for landsfor-
mand, garnisionskommandant, kontreadmiral og orlogspræst.

Nederst: Jubilarerne m.fl. lytter til formanden for Danmarks Marineforening kom-
mandørkaptajn Steen Engstrøms tale.

Tekst & foto: Hans Frederiksen.
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Sommeren 2019 har været ret hek-
tisk, med en del arrangementer, 
hvor afdelingens flag var ønsket.

Valdemars dag.
I år var Valdemars dag noget ganske sær-
ligt, vores flag havde 800-års jubilæum 
og det var det helt store ’set up’. Samti-
dig var det Joans sidste dag som flagbæ-
rer, hun havde valgt at trække sig tilbage, 
af personlige grunde. Vi var ca. 300 flag/
faner der deltog i festgudstjenesten i Kø-
benhavns domkirke. Efter gudstjenesten 
var der march til Rådhuspladsen, hvor 
andre 300 flag/faner stødte til. Desværre 
begyndte regnen at vælte ned, og vi valgte 
at pakke sammen og tage hjem. Men en 
højtidelig og festlig dag var det.

Flagdagen ved Christiansborgs plads.
En festlig afslutning på flagdagen blev 
holdt på slotspladsen, hvor Kronprinse-
parret deltog, også her begyndte det at 
styrte ned, men denne gang holdt vi ud, og 
blev gennemblødte.

400-års jubilæum i Holmens Kirke.
En propfyldt kirke med seks flag/faner. 
Der var deltagelse af H.M. Dronningen, 
taler af Københavns Biskop, Holmens 
Provst og formanden for menighedsrådet, 
der dog mente at 400 år ikke var noget 
særligt, set i lyset af at mange kirker var 
fra 1200-tallet.

Genindvielse af Sømandskirken i Ny-
havn.
Så gik turen til Nyhavn, hvor Sømandskir-
ken skulle genindvies efter flere års reno-
vering. To flag var til stede, en kort andagt 
blev ledet af Københavns Biskop, hvoref-
ter der var en festlig reception.

Afsløring af mindesmærke i Mindelun-
den i Ryvangen.
Sommerens sidste opgave var afsløringen 
af et mindesmærke for faldne danske sol-
dater under anden verdenskrig. Værket er 
udført af Bjørn Nørgaard og afsløringen 
blev foretaget af H.M. Dronningen. Et 
rigtig flot og højtideligt arrangement med 
musik, sang og taler. Ud over de tre værns 
faner var der deltagelse af hjemmeværn, 
politi og beredskabsstyrelsen. Soldaterfor-
eningerne var repræsenteret med 20 flag/
faner. Også denne dag blev det regnvejr.

Af Erik Hansen
Foto: Søren Konradsen

EN FLAGBÆRERS OPLEVELSER 
SOMMEREN 2019
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JULEFROKOST 
2019

LØRDAG DEN 7. DECEMBER
I MARINESTUEN KL. 13.00 

TIL EN STOR LÆKKER
JULEBUFFET

TIL 200 KR. 
PR. DELTAGER

TILMELDING TIL FORMANDEN
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§ 2 i Danmarks Marineforenings vedtægter fortæller at:
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søvær-
net og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kamme-
ratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenst-
gørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse 
til søs.

§ 5 i Danmarks Marineforenings vedtægter  fortæller at:
Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrel-
sens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:
1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marine-
hjemmeværnet eller
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som 
nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed be-
slægtede erhverv.

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 LISTEN OVER ELEKTRONISK MODTAGER AF 
UDKIGGEN.

TAK    LEIF LARSEN 
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MINDEORD.

Ved meddelelsen mandag morgen d. 24. september om 72993 Peer Tho-
des bortgang har Københavns Marineforening mistet et af sine trofaste 
medlemmer.
Peer, der blev 82 år, blev som ganske ung lærling på Søværnets Radio-
sko-le, og den uddannelse, han gennemgik her, resulterede i beslutningen 
om, at hans arbejdsliv skulle fortsætte inden for Søværnet, og det blev til 
mange år. De mange opgaver med vedligeholdelse af det ibrugværende 
radioudstyr i såvel skibene som landinstitutionerne betød noget af et rak-
kerliv, hvilket han dog fandt en nydelse i, for det indebar mange spæn-
dende rejseoplevelser bl.a. til Grønland og Færøerne.
Peers ambitioner bragte ham med årene i en stilling som en vellidt 
værk-mester, der med sin gode stab var medvirkende til at omstille 
Søværnets radioudstyr til nye tider, og i sin karrieres efterår var han 
som overværk-mester med til at flytte sit virkeområde fra Holmen 
til Korsør, hvorfra han afsluttede sin livslange gerning for en halv 
snes år siden for at nyde sin pensionisttilværelse, hvilket dog inde-
bar, at han til tider på grund af sin store erfaring blev tilkaldt som 
konsulent, så som pensionist bevarede han stadig kontakten til sin 
sidste arbejdsplads på Flådestation Korsør.                                                                                                                               
Peer aftjente sin værnepligt i Søværnet i 1952, og 48 år senere tog han sin 
beslutning og blev medlem af Københavns Marineforening, hvor han nød 
at deltage i aktiviteterne indtil sygdom ramte ham. Peer var også trofast 
deltager ved jazzarrangementer og medlem af Østerbro jazzklub.
Peer vil blive savnet i Københavns Marineforening, i Østerbro Jazzklub        
’Krudttønden’, hvor vi mødtes mange gange og ikke mindst i TELE-
klubben, hvis arrangementer han med stor glæde deltog i.

ÆRET VÆRE PEER THODES MINDE
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NYTÅRSMØNSTRING.
LØRDAG D. 04-01-20 KL.  1300.

Traditionen tro har bestyrelsen valgt denne 
lørdag i januar måned 2020 til at mønstre op 

i stuen og ønske
GODT NYTÅR.

Mød talstærkt op, for der vil garanteret blive 
disket op med en efter årstiden velanrettet 

buffet til en fornuftig pris á 100 kr.
Tilmelding til formanden senest

TIRSDAG D. 7. JANUAR
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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
27/08/2018 Opstart til ny sæson Holmen 18.00 35 Ole Reese
03/09/2019 Rensning af våben og træning DGI. 17.00 36 S.K.Unø
10/09/2019 Træning DGI. 17.00 37 Ole Reese
17/09/2019 Træning DGI. 17.00 38 S.K.Unø
24/09/2019 Distrikskydning DGI./Homen 16.00 39 Ole Reese
01/10/2019 Træning. DGI. 17.00 40 S.K.Unø
08/10/2019 Træning. DGI. 17.00 41 Ole Reese
15/10/2019 Træning DGI 17.00 42 S.K.Unø
22/10/2019 Træning DGI. 17.00 43 Ole Reese

29/10/2019 Træning DGI. 17.00 44 S.K.Unø
05/11/2019 Andeskydning DGI. 17.00 45 Ole Reese
12/11/2019 Træning. DGI. 17.00 46 S.K.Unø
19/11/2019 Træning. DGI. 17.00 47 Ole Reese
26/11/2019 Træning. DGI. 17.00 48 S.K.Unø
03/12/2019 Juleafslutning DGI/holmen 17.00 49 Ole Reese
07/01/2020 Opstart efter juleferie DGI 17.00 2 Ole Reese
14/01/2020 Træning DGI. 17.00 3 S.K.Unø
21/01/2020 Snapseskydning DGI 17.00 4 Ole Reese
28/01/2020 Træning DGI. 17.00 5 S.K.Unø
04/02/2020 Generalforsamling Holmen 18.00 6 Ole Reese
11/02/2020 Træning DGI. 17.00 7 S.K.Unø
18/02/2020 Træning DGI. 17.00 8 Ole Reese
25/02/2020 Træning DGI. 17.00 9 S.K.Unø
03/03/2020 Træning. DGI. 17.00 10 Ole Reese
10/03/2020 Træning. DGI. 17.00 11 S.K.Unø
14-15/03/2020 Landsskyttestævne ?? ? 11 Ole Reese
24/03/2020 Træning DGI. 17.00 12 S.K.Unø
31/03/2020 Træning DGI. 17.00 13 Ole Reese
07/04/2020 Træning DGI. 17.00 14 S.K.Unø
14/04/2020 Træning. DGI. 17.00 15 Ole Reese
22/04/2020 Træning. DGI. 17.00 16 S.K.Unø
28/04/2020 Træning. DGI. 17.00 17 Ole Reese
16/05/2020 Fregatskydning Holmen 09.00 20 Ole Reese

AKTIVITETSKALENDER FOR SÆSON 2019 - 2020
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Bemærkninger til side 20:
Hjemmbaneskydning afvikles i efteråret 2019 og foråret 2020.
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

SKYTTEOPLYSNINGER
  

OBS! 

Husk der er generalforsamling på Holmen den 4. februar 2020, kl. 18.00.

Husk tilmelding til næstformanden på sku@live.dk eller på 26 28 65 14. 

Distriktskydning dden 24/09/2019 i DGI-byen ved Københavns Marinefor-
enings skyttelav og Brøndby Skyttelav.
København Nr. Brøndby Nr.

Pierre Jensen 182 1 Henning Aadrof 175 2

Maja Jensen 173 Jørgen Kjeldsen 174

Fl. Hansen 170 Jens-Ole Løje Jensen 173

Solveig K. Unø 166 Carsten Sørensen 171

Erik Poulsen 163 Morten Borg Aadrof 169

Samlet point 854 2 Samlet point 862 1

Kim Von Wowern
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Lidt forsinket dukkede aftenens fore-
dragsholder Anette Molin Brautsch 
(AMB) op. AMB havde fået opfattelsen 
af, at foredraget skulle finde sted ude på 
Landskontoret i Trondhjemsgade, men 
ved hjælp af en taxa nåede hun snart 
frem til Takkeladsvej, hvor 39 forvent-
ningsfulde M/K sad klar til at lytte.   
 
AMBs store interesse for latin, religion 
og oltidskundskab fik hende til at vælge 
en teologiuddannelse, der varer i ca. syv 
år og undervejs tilførte hende praktikjob 
i såvel Dyssegårdskirken som i Holmens 
Kirke, hvilken hun blev meget betaget 
af, og hvor hun fik et godt samarbejde 

med orlogsprovst Ejgil Bank Olesen gen-
nem årene 2000 til 2006. Interessen for 
det maritime betød samtidig, at hun gen-
neførte en uddannelse i Marinehjemme-
værnet på skolen i Slipshavn. AMB fik 
gennem dette ophold positivt indblik til 
Marinehjemmmeværnets opgaver i sø-
redningsaktioner m.v.

Anbefalingen til at blive præst i Forsvaret 
fristede hende til at tage imod tilbuddet 
om at blive orlogspræst, et job hun med 
stor glæde og iver bestred i en årrække og 
i særdeleshed, da hun blev adspurgt om 
seks ugers gerning på inspektionsskibet 
VÆDDEREN, der på det tidspunkt be-

FOREDRAG TORSDAG D. 12.09.19 V/TIDLIGERE ORLOGSPRÆST OG NU 
SOGNEPRÆST VED FLINTHOLM KIRKE ANNETTE MOLIN BRAUTSCH.

TIDLIGERE ORLOGSPRÆST OG 
INSPEKTIONSSKIBSSEJLER
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fandt sig i grønlandske farvande, så 
denne spændende udfordring kunne 
hun ikke modsætte sig, selv om pe-
rioden indebar, at det var omkring 
jule/nytårstid, og ved ankomsten 
ombord blev  hun budt velkommen 
og blev en del af officersbesætnin-
gen.  Tjenesten bestod ikke blot i at 
være præst og holde gudstjeneste 
en gang om ugen men også at styre 
velfærdstjenesten ombord og ikke 
mindst at virke som ’lokal’ sjælesør-
ger, som der kunne blive anvendelse 
for netop på den årstid. De seks uger 
langt nordpå var en stor oplevelse, 
og AMB fortalte strålende om livet 
ombord og de specielle arrangemen-
ter omkring jule- og nytårstid. En 
speciel og succesfuld oplevelse var, 
at hun efter ønske fik tilbudt at holde 
en gudstjeneste 1. juledag i Juliane-
håb Kirke, hvor hele den vagtfrie 
del af besætningen deltog.   
                                                                                     
Efter hjemkomsten var AMB stadig 
tilknyttet Holmens Kirke, men ægte-
skab (blev viet af nuværende biskop i 
København Peter Skov Jacobsen) og 
fast job ved Flintholm Kirke på Fre-
deriksberg betød i 2015 at et ønske 
om orlov som orlogspræst blev efter-
kommet, ikke mindst i betragtning af 
en familieforøgelse på tre mindreåri-
ge børn.    
Stor tak til Annette M. B. for hen-
des imponerende præstation denne 
torsdag aften, hvor vi, der har sej-
let inspektionsskib for mange år si-
den, gennem hendes foredrag fik en 
genoplivelse af livet ombord i disse 
skibe.

Af leif Larsen
Foto: Hans Frederiksen

Øverst: Afdelingsformanden Leif Larsen tak-
ker en veloplagt Anette Molin Brautsch for et 
et levende foredrag.
Nederst: Næstformand Karl-Erik Knack har 
fuld kontrol over transport af dagens ret.
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På folkemødet i Kor-
sør blev en origi-
nal kanonjolle døbt 
CORSØR og søsat 
fra Korsør Produkti-
onshøjskoles værft.
Kanonjollen er byg-
get efter tegninger 
fra 1809 af elever fra Produkti-
onshøjskolen under ledelse af 
værftets leder Christian Dybvad.

Den 20. oktober 1807 stjal englænderne den 
danske flåde og al dets grej bestående af 17 lin-
jeskibe, 17 fregatter og 16 mindre skibe, byg-
gebedding, redskaber og udstyr. (Se UDKIG-
GEN nr. 3 august 2016, side 12-14 om foredrag 
af Niels Bjørn Hansen over bogen SØRØVERE 
PÅ KONGENS BUD).

Det resulterede i at kongen udstedte kaperbre-

ve til ca. 880 danske og norske fartøjer. Des-
uden opbyggede man på få år efter inspiration 
af den svenske konstruktør Chapman en flåde 
på ca. 250 kanonbåde i forskellige størrelser.

Kanonbådene blev placeret strategisk rundt i 
kongeriget, hvor de kaprede engelske skibe og 
konvojer, som sejlede gennem danske farvan-
de for at handle i Østersøen.

Tekst: Hans Frederiksen (HF).
Foto: HF & Carsten Melhaven.
Kilde: Korsør Produktionsskoles værft & SØ-
RØVERE PÅ KONGENS BUD af Niels Bjørn 
Hansen

KANONJOLLE 
DØBT CORSØR 
OG SØSAT DEN 
24. AUGUST I 
KORSØR



25

Fakta om kanonjollen: 15 m. lang, 3 m. bred, 13 tons. Besætning 16 til 22 mand. 16 årepladser. 
Årene er 5,60 m. lange. 3 master med sejlareal på ca. 55 m2. 
Vil du vide mere om kanonjollen CORSØR kan du følge med på Facebook under: Korsør kanon-
jollelaug eller kontakt Christian Dybløv på christian@xor.dk
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Initiativgruppen Nyholm, dannet af Tim 
Sloth Jørgensen fra ”Fonden Fregatten 
Peder Skram” og Asser Amdisen fra ”Stif-
telsen Georg Stages Minde”, indkaldte i 
maj til et møde   på Søofficersskolen på 
Nyholm, hvor 28 foreninger, interessenter 
og andre grupper underskrev et ”Charter 
for Nyholm og den maritime kulturarv i 
Københavns Havn”, der opfordrer vores 
politikere til at tage initiativ til, at sikre 
dette helt enestående historiske område 
for Danmark, idet Flåden forlader Ny-
holm ifølge det nye forsvarsforlig for 
2018 til 2023.

Hvad gør Nyholm til så enestående et om-
råde? Nyholm er i en periode på over 300 
år anlagt og bebygget af en enkelt insti-
tution, nemlig Den danske Orlogsflåde, 
og der findes formodentlig ikke et tilsva-
rende område i hele verden. Christian V 
bestemte, at der skulle ske en udflytning 
af Flåden fra Gammelholm, hvor pladsen 
var blevet for trang, til farvandet, som 
lå mellem Kastellet og Quintus Bastion. 
Den første indpæling til øen blev iværk-
sat i april 1690 under ledelse af Flådens 
chef, søhelten admiral Niels Juel. Alle-
rede i slutningen af 1691 blev kølen til li-

Charter for
Nyholm
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nieskibet DANNEBROG strakt, hvormed 
begyndelsen til et nyt orlogsværft blev en 
realitet. Siden er Nyholm igennem tiderne 
blev bebygget, efter de krav Flåden og 
Orlogsværftet stillede helt frem til 1959. 
Den eneste bygning der siden er tilkom-
met, er Radiohytten, bygget i 1914, som 
blev flyttet i 90-erne fra Frederiksholm til 
Nyholm. Set fra et arkitektursynspunkt, 
byder Nyholm på en enestående mulig-
hed for at følge, hvordan arkitekturen 
har udviklet og ændret sig over et kvart 
århundrede.

Nyholm rummer ikke alene en enestående 
bygningsmasse. Nyholm er samtidig 300 
års visuel Danmarkshistorie. Danmark 
har fra tidernes morgen været en søfarts-
nation, hvor Den danske Flåde har spil-
let en afgørende rolle. Siden Christian VI 
var det sjældent, Hæren kæmpede sejrrigt, 
medens Flåden havde markante sejre. Det 
var fra Nyholm, Tordenskjold og Suenson 
sejlede ud. Men Flåden led også sine ne-
derlag. Fra Nyholm blev ’Slaget på Rhe-

den’ udkæmpet, det var her Flåden blev 
taget af englænderne i 1807, så vi tabte 
Norge, og det var her, Danmark den 29. 
august 1943 reddede sit navn, da vicead-
miral Vedel beordrede Flåden sænket. På 
Nyholm har Danmarkshistorien udfoldet 
sig, og det er nok en tanke værd, når nu 
Flåden har forladt Nyholm, at tage stilling 
til, hvad der skal ske med øen.

Man må nu håbe på, at den nye kulturmi-
nister og den nye forsvarsminister forstår 
den betydning, Nyholm har, som en helt 
enestående kulturhistorisk arv. Her bør 
der ses mere på Nyholms betydning end 
på, hvor mange penge Staten måske kan 
få for området ved et salg. Visse værdier 
kan ikke gøres op i kroner og øre, og for-
svinder de, vil det være for altid.

Af Flemming Lehrmann
Foto: Flemming Lehrmann & Flemmings 
far Otto Lehrmann, chef for Søværnets 
Bygningsvæsen, 30.08.1943,
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Sømænd har det med at gå egne veje, 
men… når det kommer til fællesskab på 
skibet, går det forud for meget andet.
Søfartsuddannelsen på skoleskibet GE-
ORG STAGE har også trådt egne stier: 
modsat de fleste andre ungdomsuddan-
nelser taget man det praktiske først - bø-
gerne, teorien, filosofi og Habermas bag-
efter. Og man er ikke bange for at bruge 
ordet disciplin. 
Det vender vi tilbage til. 

”Når en murer skal være murer, går der 
40 uger, før han rører ved en mursten. Det 
duer jo ikke”, siger direktør Asser Am-
disen, Stiftelsen GEORG STAGE.

Direktør Amdisen holdt en fyldt marine-
stue i ånde med et levende og humoristisk 
foredrag den 10. oktober.

Han er uddannet historiker, altså huma-
nist, og humanister kan man ikke bruge 
til noget, hører man mange steder. Alli-
gevel får forbløffende mange af dem job, 
gode jobs.

Én af mine bedste venner og studiekam-
merater er generalsekretær, de fleste af os 
er drønet rundt mange steder. Man kan 
bruge os i mange sammenhænge, som 
man ikke troede man kunne bruges til.
Amdisen er vokset op i den gamle skip-

Vi tager det praktiske først…
Af Erik Staffeldt
Foto: Hans Frederiksen og Georg Stages hjemmeside.
Foto af Georg Stage på Christians Ø af Lars Jørn Olsen. 

Foredragsholder Asser Amdisen nyder middagen sammen med medlemmerne før 
afholdelsen af et meget spændende og levende foredrag om GEORG STAGE.
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perby Troense. Bølgeskvulp og tjæreduft 
kom ind med modermælken.

Morfar fortalte historie, han var overlæ-
rer modstandsmand. Hvad man kan bruge 
gamle dage til, når man skal leve i dag?

ERFARING
Inden Asser Amdisen kom til Stiftelsen 
GEORG STAGE i 2012, var han bl.a. an-
sat ved landbrugsmuseet Gl. Estrup, mu-
seumsinspektør på Aabenraa museum og 
forstander på Ryslinge Højskole. 

GEORG STAGE er et rederi, og forde-
len ved at have en historiker som direktør 
er, at han ikke blander sig i, hvordan man 
sejler, siger kaptajnen.

Fartøjet er det første formelle danske sko-
leskib. Frederik Stages søn Georg døde 
som 22-årig, og hans arv gik til stiftel-
sen GEORG STAGE, som blev bygget 
på B&W som krigsskib og skulle være 
en fuldrigger. Det kræver 20-30 mand på 

dæk, og det er dyrt. Det kan skibsredere 
ikke lide.

Nutidens fregatter (HUITFELDT KL.) 
mangler noget rigning… til sammenlig-
ning.

TRAGEDIEN
Som an del andre skibe har GEORG STA-
GE oplevet sine mørke stunder. I 1905 
skete en virkelig tragedie, da en skotsk 
damper vædrede GEORG STAGE, der 
lå for anker ud for København. 22 elever 
overlevede ikke. Eleverne får den historie 
fortalt i dag, for man skal lære af det, der 
er sket. De lærer at have orden om sig, 
og de véd, hvor deres grej er, når de skal 
hurtigt op fra banjerne.

Der er plads til 60 elever på GEORG 
STAGE, 80 på Skoleskibet DANMARK. 
GS er på 281 BT, 36 m langt (54 m m 
bovspryd) og 8 meter bredt. DANMARK 
er på 790 BT, 65 m langt og 10 m bredt.
De to skibe har selvsagt en indbyrdes 
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konkurrence, men det forhindrer ikke 
nogle elever i at tage på togt med begge 
skibe. Og man driller hinanden. På DAN-
MARK kaldes GEORG STAGE en jolle, 
mens  man omvendt kalder DANMARK 
en  luksusyacht.

Ud over de to sejlende skoleskibe, er der 
søfartsskoler i land i Svendborg og Frede-
rikshavn, Marstal har en søfartsskole for 
fuldbefarne (mindst et år som sejlende). 

Skoleskibe bliver der færre og færre af, de 
to danske er de eneste civile i verden, der 
fungerer som søfartsskoler. De har også 
været lukningstruede adskillige gange.

DANMARK har hjemsted i København, 
men blev udflyttet til Frederikshavn, som 
led i daværende statsminister Fogh Ras-
mussens udflytningsplaner.

I dag er flere og flere unge farveblinde og 
der går ikke rigtig til søs. Der er også 20 

% unge med ADHD. Det kaldte man en 
styrmandseksamen før. Og man har al-
tid sendt dem ud at sejle, der ikke kunne 
sidde stille i skolen. 

De unge i dag kan ikke finde ud af at skul-
le gå til køjs kl. 20, men efter et par dage 
på søen går det meget godt. 

10% af eleverne er fra Grønland og de har 
virkelig brug for maskinlære, sømands-
skab og andet praktisk. Når der er mange 
mil til havn og motoren går i stå, er det 
vigtigt at kunne ordne den.

Vi tager det praktiske først på GEORG 
STAGE - modsat andre steder, hvor man 
starter med bøgerne, og man tror, de er 
klogere end de andre, fordi de kan nogle 
flere lange ord.

DISCIPLIN OG FÆLLESSKAB
Vi uddanner verdens bedste søfolk, siger 
Asser Amdisen. 

GEORG STAGE på Christians Ø 2019.
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Hvad kan GEORG STAGE? 

Noget med disciplin. Nogle ting skal gø-
res for det ikke ender i noget rod. Disci-
plin er forudsætning for fællesskab. Kob-
let med respekt. De unge har ikke valgt 
den nemmeste vej: hjemme hos mor. De 
tog en udfordring og lærer respekt for 
GEORG STAGE og fællesskabet.

NOGLE FAKTA:

- 500 unge søger ind årligt.
- 126 skibsassistenter (ubefarne matro-

ser) er uddannet i år.
- 99 % af eleverne får arbejde bagefter 

og fastholder det. 
- 75 % af eleverne sejler i kortere eller 

længere tid bagefter. 
- 40 % bliver maskinmester eller na-

vigatører.
- 50% af netop afsluttede hold er piger.

DET LIGNER EN SUCCES
På den baggrund er der nogle, der ikke 
rigtig forstår, at regeringen vil skære to-
nerne ned fra to til det. Men, forhåbentlig 
vil finanslovforhandlingerne rette op på 
det, siger en optimistisk Georg Stagedi-
rektør.

HVOR ENDER DE FÆRDIGE ELE-
VER?
For eksempel hos Esvagt på Nordsøen, 
der sejler for olieboreplatforme og  vind-
mølledriften, nogle kommer til færgerne. 

Søværnet tager flere af eleverne bagefter. 

I fremtiden vil der også være brug for 
folk, der kan sejle skibe, grave sand, 
bygge broer, sejle mellem øerne. Hvis 
samfundet skal hænge sammen, så man 
er nødt til at have skoleskibe.
Der kommer også mere vand med den sti-
gende vandstand, sagde en tilhører, og det 
vakte en, hvis munterhed.

Amdisen kom også ind på Nyholms 
fremtid: Når Søværnet ikke vil være her 
på Holmen, så kan man måske lave no-
get andet, undtagen boliger. Nogen, der 
bruger en vinkelsliber, erhvervsskoler. 
Renoverer bygninger og skibe. Og får 
illustreret en linje, der fortæller i fremti-
den, hvad Holmen har været.

Det skulle nødig gå sådan, at man en dag 
vågner op og siger: hovsa og nå, hvor 
blev det så af?

Der arbejdes med en samlet plan for om-
rådet.

Se eventuelt mere på https://georgsta-
ge.dk

Afdelingsformanden takker Asser for et 
blændende foredrag med lidt til ganen.
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Returneres ved adresseændring

Københavns Marineforening
Takkeladsvej, opg. 3
1439 København K

På kammeratskabsaftenen den 26. september blev to nye medlemmer optaget.
Peter R. Pedersen og René Westerdahl.
Foto: Hans Frederiksen.


