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Forord til Roskilde Marineforenings  
100 års Jubilæumsskrift. 
 
Året 1916 er året hvor Roskilde Marineforening 
stiftedes, midt i en omfattende konflikt på verdens-
plan, nemlig første verdenskrig, men Danmark var 
bortset for en del af befolkningen, nemlig de Søn-
derjyder, som efter nederlaget i 1864, blev tvunget i 
tysk krigstjeneste, uberørte af krigshandlingerne. 

En del gamle orlogsgaster samt andet personel fra flåden, enedes om at stif-
te en forening, som støtte for gamle gaster, og andet ansat personel fra flå-
den, samtidig med at man så kunne oplyse om flådens virke og betydning, 
og det er stadig en del af at være medlem af en  Marineforening, I startfasen 
af stiftelsen af Danmarks Marineforening i 1913, skinner det igennem, at 
stifteren af Roskilde Marineforening, også var en del af bolværket, da den-
ne nu landsomfattende forening så dagens lys, nemlig pakhusformand, Fre-
derik Christensen, stifter af Roskilde Marineforening, og foreningens første 
formand. 
I Jubilæumsåret hedder formanden stadig Christensen, men det er en lidt 
anderledes forening, end da Frederik Christensen sammen med en del andre 
gamle gaster, stiftede Roskilde Marineforening den 18. maj 1916, for tiden 
har givet mange bump på vejen, men det er en stolt formand som her i ju-
belåret, kan videreføre de stolte traditioner, og medvirke til den oplysning 
som vor formålsparagraf byder os at gøre, og det er med stor fornøjelse, at 
jeg hermed kan se tilbage på brave mænd som har holdt de stolte traditioner 
i hævd ved stor flid og engagement, og formået at gøre Roskilde Marinefor-
eningen til det den er i dag. 
I Roskilde Marineforening kan vi i skrivende stund tælle 111 medlemmer, 
og det på trods af at mulighederne for at hverve nye og yngre medlemmer 
er noget reduceret, grundet politiske vilkår, som har gjort Søværnet til en 
brøkdel af, hvad det har været tidligere. Takket være ihærdige medlemmer 
på alle niveauer, er det lykkedes at holde skuden på ret køl i 100 år.   
Jeg vil ønske medlemmerne af Roskilde Marineforening, nuværende som 
kommende, al mulig held og lykke med arbejdet, så vi kan bevare vore tra-
ditioner og kammeratskab til nye generationer, og med disse ord vil jeg øn-
ske læseren en god oplevelse med at læse i dette jubilæumsskrift, hvad for-
tiden har bidraget med af oplevelser og kammeratskab, og håbe, at det vil 
fortsætte mange år endnu. 
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I år, 2016, kan  Roskilde Marinefor-
ening fejre sit 100 års jubilæum. 
Få har vel gjort sig tanker om hvorle-
des Danmarks Marineforening og Ro-
skilde Marineforening blev startet, 
derfor er det heldigt, at vi har initia-
tivtageren, Pakhusformand Frederik 
Christensens, egen beretning, hvorfra 
vi kan gengive nogle uddrag: 
”I året 1912 fik jeg den ide, at det 
kunne være interessant, om der kunne 
samles nogle af de 800 mænner, som 
den 14. april 1888 meldte sig på gam-
le ”Dannebrog”. 
Da vi nåede den 14. april 1913 mød-
tes ca. 75 af mænnerne, og vi havde 
en fornøjelig og billig eftermiddag.  
Efter en rundtur på Holmen samledes 
vi i Witmachs lokaler på Gammel 
Holm for at indtage middagen. 
Ved kaffen foreslog jeg, at vi skulle 
danne en forening for gamle marinere. 
Dette blev modtaget med stort bifald. 
I dagene derefter blev der nedsat et 
udvalg for at lave udkast til love osv. 
Allerede den 30. april 1913 stiftedes 
Marineforeningen på Hotel ”Phønix”. 
Frederik Christensen blev valgt ind i 
hovedbestyrelsen, som det hed den-
gang, en post han bestred til sin død i 
1939. 
I året 1916 fandt Frederik Christen-
sen, at tiden var moden til at oprette 
en afdeling af Marineforeningen i 
Roskilde. 
Ved et møde, som St. Bededagsaften 
den 18. maj 1916, blev afholdt på Ho-
tel ”Prindsen” blev der for Roskilde 
og Omegn, dannet en lokal kreds af 
Marineforeningen. 

Hvordan det hele begyndte 

Frederik Christensen 

Mødet, der formede sig som en kon-
stituerende generalforsamling, blev 
indledt af Frederik Christensen. 
Man vedtog love og Frederik Chri-
stensen, der blev valgt som formand,  
oplyste om Marineforeningens for-
mål, kontingenter, virkeområder og 
andet, der kunne have interesse. For-
eningen der ved starten havde 28 
medlemmer, sluttede mødet med fæl-
lesspisning og kammeratligt samvær. 
Allerede den 26. juni foretog den ny-
startede forening sin første udflugt, 
der gik til Gershøj Kro. 
Det foregik naturligvis ad søvejen 
med tre lystkuttere og en motorbåd. 
Før middagen meddelte formanden, at 
en kreds af gamle marinere havde 
anskaffet et flag, som ville blive over-
rakt kredsen.  
Derefter blev flaget hejst til tonerne af 
”Kong Christian”. 
Efter middagen drak man kaffe på 
kroens terrasse, hvorefter man sejlede 
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hjem til Roskilde. 
Alle var enige om at det havde været 
en særdeles vellykket udflugt. 
Frederik Christensen beklædte posten 
som afdelingsformand i seks år til 
1922, hvor han overtog posten som 
kasserer, en post, som han beklædte i 
16 år. 
Frederik Christensen blev dekoreret 
med Dannebrogskorset i 1928. 
Som afdelingsformand blev han afløst 
af bagermester Emil Munch. 
Da Emil Munch afgik ved døden i 
1929, blev posten som afdelingsfor-
mand overtaget af lokomotivfører 
Valdemar Jørgensen, der beklædte 
posten i 25 år. Foreningens længst 
siddende formand. 
I 1939 afgik Frederik Christensen ved 
døden og hans post som hovedbesty-
relsesmedlem blev overtaget af for-
manden Valdemar Jørgensen. 
Andespil,  juletræ, udflugter og fester 
prægede foreningens aktiviteter i de 
første mange år, men også det kultur-
historiske område var man opmærk-
som på. 
Således blev der den 2. marts 1927 på 
Marineforeningens initiativ, på Hotel 
”Prindsen” afholdt en fest for at støtte 
indsamlingen til Fregatten Jyllands 
bevarelse. 
Festen blev en kæmpe succes, der  
havde deltagelse af byens Honoratio-
res og landsformanden, Kontreadmi-
ral C. Carstensen, som fortalte om 
sine oplevelser ombord på de gamle 
sejlfregatter. 
Foreningens arrangementer blev på 
skift afholdt på Hotel ”Prindsen”, 
Højskolehjemmet og Trægården, men 
fra 1925 fik man et tilholdssted i Con-

Valdemar Jørgensen 

ditori-kaffeen i Skomagergade, ind-
rettet i Central-cafeen. 
I 1930’erne begyndte der at ske en 
bemærkelsesværdig udvikling i for-
eningen. 
På generalforsamlingen i 1931 ned-
satte man et udvalg der skulle under-
søge muligheden for at få en Marine-
stue i Roskilde. Man blev enig med 
værten på Central-cafeen, Jensenius 
Larsen, om at indrette en Marinestue i 
et af lokalerne. 
Søndag den 24. september 1933 blev 
Kahytten, som den blev kaldt, indviet 
af  landsformanden, Kontreadmiral C. 
Carstensen. 
Han udtalte: ”Gennem Marinestuerne 
eller Marinekahytternes oprettelse 
værner man om minderne fra den tid 
man tilhørte den danske Marine og 
bidrager til at vedligeholde kamme-
ratskabet”. 
Lokalet som Marinekahytten var ind-
rettet i, var lille og lavloftet med fire 
skyligths. Langs loftet løb en frise, 
hvor man i relief så modeller af 19 
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Billede fra en fregatskydning i Wolffhe-
chels have. Restaurant Wolffhechel lå på 

forskellige skibe samt motiver fra 
Orlogsværftet og Toldboden. 
En Huebåndsdekoration med 46 for-
skellige huebånd, var sammen med 
frisen, udført af Grosserer Eiler Peter-
sen, der også var primus motor i an-
skaffelsen af mange af de effekter der 
prægede Marinekahytten. 
Det blev foreningens samlingssted 
indtil 1958. 
I 1935 afholdt foreningen sin første 
fugleskydning i Restauratør Wolffhe-
chels have. 
Mange deltog, men det blev ikke den 
oplevelse bestyrelsen havde forventet. 
Ved et bestyrelsesmøde fremsatte Ei-
ler Petersen den ide, at man skulle 
skyde efter et skib, det var mere Sø-
mandsmæssigt. 
Han udarbejdede regler og byggede 
den første fregat. 
Søndag den 2. august 1936 fandt den 
første Fregatskydning sted, det blev 
en bragende succes. Den første fregat-
kaptajn blev Carl Nielsen. 
Siden har Fregatskydningen bredt sig 
til de fleste af vore afdelinger.  
En anden af foreningens aktiviteter er 
keglespillet, hvor man fra 1932 af-
holdt en årlig 
turnering.  
Der var  nog-
le medlem-
mer der men-
te, at det var 
for lidt med 
den årlige 
turnering, og 
i 1937 starte-
de en del 
medlemmer 

 

Skildpaddeskjoldet, som restauratøren på 
Restaurant ”Roarslund”, Hilmer Peter-
sen, skænkede Marineforeningens Kegle-
klub. Skjoldet hænger i dag over forenin-
gens præmieskab i keglecentret på T. H. 
Nielsensvej og er et af foreningens fineste 
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Eiler Petersen 

Kransened-
læggelse på 

Odden 
Kirkegård i 

anledning af 
125 året for 
kampen ved 

Sjællands 
Odde ons-

dag den 22. 

med at spille hver uge på Restaurant 
”Roarslund”. 
Den 1. september 1938 oprettede en 
kreds af foreningens medlemmer Ros-
kilde Marineforenings Kegleklub. 
På den første kegleaften den 28. no-
vember 1938 på Restaurant ”Roars-
lund” skænkede restauratør Hilmer 
Petersen kegleklubben et stort skild-
paddeskjold der var hjembragt fra de 
dansk Vestindiske øer. 
Skildpaddeskjoldet var monteret  med 
Marineforeningens emblem i midten 
og med inskriptionen ”Roskilde Mari-
neforenings Kegleklub”. 
Skjoldet, der stadig er brug, er nu for-
synet med sølvplader fra kegleturne-
ringer og klubmestre. 
Marinekahytten havde siden sin åb-
ning i 1933 været genstand for megen 
beundring og var blevet et meget po-
pulært samlingssted for afdelingens 
medlemmer. 
I 1936 oprettede Halmvarefabrikant, 
L. Nielsen, ved en pengegave et fond, 
der bærer hans navn. Midlerne derfra 
skal sikre Marinekahyttens og samlin-
gens fremtidige eksistens, f.eks. ved 
flytning. 
Endelig i 1938 fik vi vort bomærke. 

Et ubekendt medlem forærede afde-
lingen ” Et broncestykke forestillende 
en af de gamle Kinafarer, der står på 
en afkortet mast med en kasteline”. 
Eiler Petersen udskar i træ underdelen 
med inskriptionen, den blev derefter 
støbt på Maglekilde Jernstøberi og 
monteret sammen med bronzestykket. 
Og så var vores bomærke skabt! 
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Marinekahytten i Central-cafeen 

skydning, andespil og juletræsfest for 
børnene.  
Et højdepunkt det år var et sommer-
besøg af opmålingsskibet ”Freja”, 
hvor besætningen blev inviteret til en 
sammenkomst i Marinekahytten. Det 
blev en aften hvor det kammeratlige 
var i højsædet. 
Sabotagen havde fra begyndelsen af 
1943 taget et voldsomt opsving, med 
tyske modforholdsregler til følge. Det 
lykkedes dog for foreningen at gen-
nemføre de traditionelle fester og 
sammenkomster. 
I begyndelse af august begyndte strej-
ker at brede sig ud over landet. Au-
gustoprøret, som det senere er blevet 
kaldt, kulminerede da regeringen sag-
de nej til de tyske ultimative krav, det 
blev besættelsens vendepunkt. 
Den tyske øverstkommanderende er-
klærede militær undtagelsestilstand. 
Hæren blev afvæbnet efter en kortva-
rig, men hård modstand. 
Den 29. august, lidt efter kl. 4.00 om 
morgenen, afgav Viceadmiral Vedel 
følgende melding til chefen for Kyst-
flåden, Kommandør Ipsen: ”Udfør or-
dren”. 
Kl. 04.08 udsendte Kommandør Ipsen 
ordren ”Sænk flåden”. 
Da Kommandøren senere var beordret 
over til planbygningen, hvor han stod 
blandt besætningerne fra skibene, sag-
de han med høj og klar stemme: ”Den 
danske flåde er sænket med ære, leve 
den danske flåde”. 
Hvilket blev besvaret med tre hurra-
råb. 
En planlagt hyggeaften med medbragt 
mad på Landevejskroen den 3. sep-
tember, måtte opgives. På en kopi af 

indbydelsen står der skrevet: ”Den 29. 
august indførte besættelsesmagten 
spærretid, udflugten kunne derfor ik-
ke gennemføres”. 
Den militære undtagelsestilstand blev 
først, delvis ophævet den 6. oktober 
1942, efter den tyske aktion mod de 
danske jøder. Dog blev alle vigtige 
forbud og forordninger ikke ophævet. 
Den 20 september udsendte justitsmi-
nisteriet en bekendtgørelse, hvorefter 
udskænkning af stærke drikke forby-
des i tiden kl. 17.00-10.00 formiddag, 
desuden skal beværtninger, forsam-
lings og selskabslokaler lukke senest 
kl. 22.45. Hvor møder eller selskabe-
lige sammenkomster bliver tilladt, 
kan disse finde sted mellem kl. 6.00 
og kl. 23.00. 
Trods besværlighederne blev både 
fregatskydning og juletræsfest gen-
nemført. 
Året svandt under tiltagende uro og 
spænding. 
Sabotagen og jagten på de tyske 
håndlangere - stikkerne - fortsatte i 
1944 med uformindsket styrke. De 
tyske forsøg på at gøre disse tiltag 
upopulære i befolkningen, var Schal-
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Den 9. april 1940 skete det utænkeli-
ge, Danmark blev besat 
Som græshoppesværme væltede tyske 
soldater ind i landet. De politisk an-
svarlige havde nægtet værnene tilla-
delse til de mest elementære forbere-
delser til et forsvar. Nogle få af hæ-
rens enheder kom i kamp, med tap-
perhed og hæder. Søværnet måtte, 
som resten af landets befolkning, nø-
jes med at knytte hænderne i bukse-
lommerne og vente. 
Marineforeningen måtte nu indstille 
sig på krigens og besættelsens vilkår. 
Rationering på så at sige alt, fra el og 
gas til madvarer, tøj, sko og busdrift, 
taxaer der ikke kørte udenfor byen og 
mørklægning. 
Det betød, at de store udflugtstures tid 
var forbi. I stedet tog man til Gershøj 
Kro, Vigen, Landevejskroen og Træ-
gården, der dog lukkede i 1942. 
1940 bød på hele to udflugter. Først 
med tog til Lejre, hvor man gik til 
Ledreborg Slot og beså det, derefter 
fortsatte man til Herthadalen og spiste 
den medbragte mad. Senere på året 
tog man til  Vigen i hestevogn. 
Den 19. juli 1940 fik Roskilde flåde-
besøg, idet minestrygerne ”Søløven” 
og ”Søbjørnen” lagde til i havnen. 
Efter besøg ombord blev besætninger-
ne beværtet i Marinekahytten. 
Også fregatskydningerne blev berørt 
af besættelsen. Det blev forbudt at 
sælge ammunition og at anvende sa-
lonrifler. Man gik over til at bruge 
luftbøsser og fregatterne blev lavet af  
pap og krydsfiner. 

Marineforeningen under besættelsen 
Skydningerne var meget velbesøgte 
og festlige, de foregik i hele besæt-
telsestiden  med stor succes i Re-
stauratør Wolffchels have bag Al-
gade. 
Den 18. maj 1941 kunne Roskilde 
Marineforening fejre sit 25 års jubi-
læum under festlige former. 
Middagen på Hotel Prinsen fik et 
meget vellykket forløb. 
Scenen var udsmykket med en stor 
fregat, der dannede midtpunktet i 
det maritime arrangement. 
Formanden for Danmarks Marine-
forening, Kommandør Ipsen, holdt 
tale og udtalte bl.a.: 
”Roskilde Marineforening ligger i 
en af de byer, der har de dyrebare-
ste minder. Det gør at foreningens 
arbejde får en dyb national grundto-
ne” 
Han overrakte formanden, Valde-
mar Jørgensen, en gave fra Marine-
ministeriet bestående af en sølvci-
garkasse med inskription, forman-
den for kegleklubben, Oluf Drost-
gaard, holdt derefter en meget smuk 
tale for Danmark og Dannebrog. 
Under festen blev Eiler Petersen 
udnævnt til Æresmedlem. Øvrige 
fester og sammenkomster i året var, 
fregatskydning, andespil og jule-
træsfest. Ja! Det var dengang med-
lemmerne stadig havde børn. 
Modstanden mod besættelsesmag-
ten begyndte i 1942 at brede sig ud 
over landet, men endnu var det mu-
ligt at samle medlemmerne til for-
årsfest på Central-cafeen, fregat-
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Aflysningen af sommerstævnet 1944 
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burgtage og clearingmord. 
Det lykkedes for foreningen, at få 
gennemført forårsfesten, generalfor-
samlingen og, i samarbejde med de 
samvirkende soldaterforeninger, en 
kegleturnering på Lindenborg Kro 
med 153 deltagere. Det var så mange, 
at man kun med nød og næppe kunne 
nå at afvikle arrangementet. I øvrigt 
vandt Marineforeningen. 
I ”Under Dannebrog” inviterede for-
eningen, afdelinger fra Sjælland, Lol-
land, Falster og Møen, til et stort an-
lagt sommerstævne den 2. juli. 
I september nummeret af ”Under 
Dannebrog” meddelte man at som-
merstævnet den 2. juli ikke havde 
kunnet afholdes og blev aflyst på 
grund af indtrufne omstændigheder. 
Da tyskerne var ved at miste kontrol-
len med situationen, indførte de den 
26. juni 1944 spærretid fra kl 20.00 til 
kl 5.00 morgen, med forbud mod an-
samling og møder. 
Samme dag begyndte demonstrationer 
mod spærretiden. 
Det bredte sig fra Hovedstaden ud 
over hele landet til en generalstrejke. 
Tyskerne svarede igen med at lukke 
for forsyningerne af vand, gas og 
elektricitet, for at tvinge folk i arbejde 
igen. 
Frihedsrådet, der var dannet i 1943, 
fremsatte en række krav til tyskerne, 
for at afslutte folkestrejken. Endelig 
havde tyskerne fået nok og den 12. 
juli afsluttedes folkestrejken, der hav-
de vakt stor opmærksomhed i udlan-
det. 
Roskilde Marineforening fik gennem-
ført Fregatskydningen den første søn-

10 

dag i august og den 1. September af-
holdt man Sommeraften på Vigen. Kl. 
19.00 spiste man den medbragte mad, 
hvorefter der afsluttedes med dans. 
Den 19. september gik tyskerne til 
aktion mod det danske politi. Godt 
2000 endte i kz-lejren Buchenwald, 
men over 5000 tilsluttede sig de akti-
ve grupper i modstandsbevægelsen. 
Der blev oprettet kommunale vagt-
værn, der ikke havde særlige beføjel-
ser, og derfor kun kunne yde en vis 
hjælp og beskyttelse. 
Sortbørshandlen florerede åbenlyst, 
røverier, overfald indbrud og mord 
hørte til dagens orden. 
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at 
det stadig lykkedes for foreningen, at 
gennemføre arrangementer. 
Onsdag den 1. november var der an-
despil i Marinekahytten, man begynd-
te kl. 19.00 og sluttede kl. 21.00.  
Og ikke mindst juletræsfesten, lørdag 
den 30. december kl 18.00 i Hotel 
Prindsens Festsal, blev en stor succes, 
hvor der var dans bagefter til kl. 
22.45. 
Prisen var 50 øre for børn og 1,50 kr. 
for voksne. 
Året der nu var forbi havde været et 
sandt rædselsår, der var mange tale-
måder, her er et af dem: 
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gens gæster i Marinekahytten, hvor 
man tilbragte nogle festlige timer. Og 
endelig den 30. december afholdtes 
den årlige juletræsfest på Hotel Prind-
sen. Der deltog 70 børn og 100 voks-
ne i en smuk og fornøjelig fest. 70 
børn var mange, men det var dengang 
man havde de såkaldte ”store årgan-
ge”.  
Det fremgår tydeligt, at de mange 
sammenkomster og fester udtrykte 
glæden ved at kunne samles og tale 
frit uden repressalier. 
Søndag den 16. juni 1946 lykkedes 
det at afholde det sommerstævne, der 
ikke kunne afholdes i 1944. 
Til stævnet var tilmeldt 250 personer 
der fik en oplevelsesrig dag, med be-
søg i Domkirken, frokost på ”Fjord-
villa”, besøg i Roskildes mange 
smukke parker og endelig middag i 
Hotel Prindsens festsal. Og som der 
stod i indbydelsen: ”Husk Marinefor-
eningens sangbog og smørmærker”. 
Stævnet blev en meget stor succes. 
Formanden Valdemar Jørgensen rette-
de en stor tak til alle deltagerne og en 
særlig tak til slagtermester Lehmann 
Weng, for den meget smukke flagfod, 
han havde skænket afdelingen. Flag-

Tiden efter 2. verdenskrig 

Fregatskydning i Hedehusene 

I de danske udsendelser fra London 
kunne man høre hvorledes det tyske 
sammenbrud nærmede sig. 
Endelig den 4. maj 1945, lidt efter at 
udsendelsen fra London var begyndt 
kl. 20.30, lød det: ”De tyske tropper i 
Holland, Nordvesttyskland og Dan-
mark har overgivet sig”. 
En historisk set kort, men voldsom, 
periode i Danmarks historie var ved at 
nå sin afslutning. 
Allerede få dage efter befrielsen den 
5. maj udsendte foreningen  indbydel-
se til festlig sammenkomst. 
”I glæden over vort lands befrielse, 
arrangeres søndag den 10. juni på Ho-
tel Prindsen en festlig sammenkomst.  
Afdelingens frihedskæmpere indbydes 
som gæster.” 
Festen begyndte kl. 15 med foredrag 
om flåden under besættelsen, spisning 
kl. 17 og derefter dans til kl  20.45. 
De 18 frihedskæmpere blev stærkt 
hyldet. 
Den 28. juli holdt foreningen sommer-
aften på Restaurant Vigen, med med-
bragt mad og dans. 
Den 5. august: Fregatskydning. Efter 
5 års skydning med luftbøsse til en 
fregat af pap, genoptages skydningen 
med salonriffel til en fregat af træ. 
6. september: I anledning af Kong 
Christian den X’s 75 års fødselsdag 
arrangerede de samvirkende soldater-
foreninger en festaften på Roskilde 
Højskolehjem. 
6. november: Andespil i Marinekahyt-
ten. 
18. november: Besøg af opmålingsski-
bet ”Freja”. Mandskabet var forenin-
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foden er for øvrigt stadig i brug. 
Lørdag den 14. september indkaldtes 
til stiftende generalforsamling for 
Roskilde Marineforenings Skyttelaug, 
der afløste den i 1935 stiftede Skytte-
bakke.  
Ved generalforsamlingen den 12. fe-
bruar 1947 oplyste formanden, at for-
eningen havde 168 medlemmer. Fa-
brikant Nielsens Fond til Marinefor-
eningens bevarelse havde nået sit mål 
med 2000 kr. der er båndlagt. Over-
skud kan efter bestyrelsens skøn an-
vendes til velgørende formål. 
I forbindelse med opmåling i Roskil-
de Fjord besøgte opmålingsskibet 
”Freja” byen et par gange i somme-
rens løb. Foreningen inviterede hver 
gang besætningen til kammeratlig 

samvær i Marinekahytten. Til Fregat-
skydningen i 1948 havde man at 
kombineret denne med en udflugt 
efter skydningen og frokosten i Wolf-
fechels have.  
Kl. 15.00 afgik der rutebiler til 
”Landevejskroen” hvor der var kegle-
spil for både damer og herrer. Kl. 18 
spisning, hvor der serveredes bikse-
mad med spejlæg, og ost. Den festlige 
dag blev afsluttet med dans. 

Opmålingsskibet Freja, som flere gange besøgte Roskilde og blev adopteret af Roskilde 
by. Skibet fik Roskildes byvåben udført i kobber og borgmester Løve Jørgensen afslørede 
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Årets fest i 1949 var kongefesten i 
anledning af kong Frederik  IX’s 50 
års fødselsdag. 
Festen blev afholdt i Hotel Prinsens 
festsal. Foreningen havde inviteret 
borgmester Villumsen, Roskilde Sejl-
klub og byens 2 roklubber. 
Ved festens begyndelse foreslog for-
manden Valdemar Jørgensen, at man 
sendte en hilsen og lykønskning til 
kongen, hvilket blev vedtaget med 
begejstring. Der var mange taler for 
kongen og fædrelandet, der blev vist 
film fra Folk og Værn og koncertsan-
ger Erik Reherman sang nogle af vore 
fædrelandssange. 
Forsamlingen sang ”Du danske mand”, 
hvorefter flaget blev halet ned til to-
nerne af sidste vers af ”Kong Christi-
an”. Derefter blev salen ryddet og 
man hengav sig til dansens glæder. 
Sommerens udflugt den 16. juni gik 
til Hotel Søfryd i Jyllinge, hvor man 
afviklede den årlige kegleturnering. 
Efter kaffebordet var der dans indtil 
hjemkørslen kl. 24. Vinterens møder 
var præget af foredrag og film efter-
fulgt af skafning. Man afsluttede næ-
sten altid med dans. 
Roskilde Marineforenings forslag om, 
at Roskilde by skulle adoptere opmå-
lingsskibet ”Freja” var til behandling 
på byrådets møde d. 3. januar 1950. 
Forslaget var ikke forbundet med sær-
lige økonomiske forpligtigelser for 
kommunen, men  borgmesteren mente 
dog, at man skulle forære skibet Ros-
kildes Byvåben udført i kobber. Byrå-
det tilsluttede sig forslaget, dog med 
vanlig radikal modstand, idet de men-

Kongefest og 1950’erne 
te, at det ville føre til udgifter til ud-
flugter og bespisning af mandskabet. 
De radikale kunne ikke se, at der var 
nogen fornuft i adoptionen. Beslutnin-
gen om adoptionen førte til flere me-
get sarkastiske avisartikler, især fra 
den radikale presse. 
Lørdag den 10. juni anløb ”Freja” 
Roskilde havn hvor repræsentanter fra 
Roskilde byråd og Marineforeningen 
gik ombord og adopterede skibet. Den 
nye radikale borgmester, Løve Jør-
gensen, afslørede kobberpladen med 
Roskilde Byvåben på skibets kom-
mandobro.  
Derefter afslørede formanden for Ma-
rineforeningen, Valdemar Jørgensen, 
en mindeplade med Marineforenin-
gens emblem. 
Dagen sluttede med en højtidelig 
sammenkomst på rådhuset. 
Året juletræsfest afholdtes i Hotel 
Prinsens festsal, hvor der  var optræ-
den, bl.a. af de lokale landskendte 
kunstcykelartister, Gitte og Bent Py-
skow. 
På en generalforsamling den 3. febru-
ar 1951 besluttede Roskilde Marine-
forenings Skyttelav at ophæve skytte-
lavet, der var stiftet den 14 september 
1946. Det havde ikke været muligt at 
fastholde medlemmernes interesse. 
Ved Marineforeningens generalfor-
samling, lørdag den 3. februar, oply-
ste formanden bl.a. at foreningen hav-
de 150 medlemmer og at man ville 
gøre et alvorligt forsøg på, at få er-
hvervet flere hjemsendte orlogsgaster 
som medlemmer. 
I anledning af at Roskilde Marinefor-



14 

 

 

  



15 

 

Giron og den norske admiral Daniel-
sen i følge med andre søofficerer, be-
søg i Marinekahytten. Under det hyg-
gelige samvær udtrykte de deres store 
beundring for den smukt udstyrede 
Marinekahyt. 
I dagene 12.-14. juni deltog forman-
den, Valdemar Jørgensen, i det 4. nor-
diske soldater og Orlogsforbundsmø-
de der blev afholdt i Oslo. 
De ændrede mødeaftener til den første 
tirsdag i måneden samlede mange 
deltagere, gule ærter er også et godt 
trækplaster. 
Jægerkroen var i 1954 målet for årets 
sommerudflugt. Efter at have spist 
den medbragte mad, gik man på keg-
lebanerne. Ved kaffebordet blev der 
uddelt præmier. 
Onsdag den 10. februar 1955 afhold-
tes den årlige generalforsamling. For-
manden Valdemar Jørgensen, meddel-
te, at han ikke modtog genvalg. Trods 
kraftige opfordringer til at fortsætte, 
fastholdt han sin beslutning. Han 
fremhævede, at han havde været for-

Th. Sørensen  blev i jubilæumsåret 1956 
udnævnt til æresmedlem. Han havde 
fremstillet samtlige fregatter til den årlige 
Fregatskydning, som blev afviklet første 
gang i 1936 

eningen havde bestået i 35 år, arran-
geredes en festaften i Hotel Prinsens 
festsal. Der var deltagelse af Marine-
foreningens formand, Kommandør 
Paul Ipsen og næstformanden, grosse-
rer Chr. Bønnelycke. 
Efter skafningen var der dans. Kl. 22 
var der optræden af den lokale gruppe 
”Kammeraterne”, der underholdt med 
kabaret med aktuelle viser og sket-
ches. 
Årets generalforsamling blev afholdt 
den 5. marts 1952. Der vedtog man et 
bestyrelsesforslag om at suspendere 
de månedlige lørdagsmøder på grund 
af manglende tilslutning. For første 
og eneste gang blev der afholdt sen-
demandsmøde i Roskilde i dagene 17. 
og 18. maj. Lørdag aften var der stor 
festaften på Hotel Prinsen med spis-
ning og underholdning af den lokale 
kabaretgruppe ”Kammeraterne, med 
36 medvirkende. Efter underholdnin-
gen var der dans til kl. 24. 
Om søndagen var der rundvisning i 
byen, udflugt for damerne, sende-
mandsmøde på ”Fjordvilla” og fest-
middag på Hotel Prinsen. 
I april blev foreningens formand, Val-
demar Jørgensen, udnævnt til Ridder 
af Dannebrog. 
I 1953 slap landet endelig af med den 
sidste af besættelsestidens rationerin-
ger. Det var brændselsrationeringen 
der blev ophævet den 28. januar. På 
generalforsamlingen fremsatte besty-
relsen forslag om en humanitær fond 
hvis midler skulle anvendes til nød-
stedte familier ved ulykkestilfælde og 
lignende. Forslaget blev vedtaget. 
I april aflagde den svenske admiral 
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eningens formand i 25 år og at der nu 
måtte yngre kræfter til. 
Efter valg til bestyrelsen konstituere-
de denne sig med lokomotivfører Ole 
Gregersen som formand. 
Formandens første opgave blev at 
udnævne Valdemar Jørgensen til 
æresmedlem og æresformand. Næst-
formanden, Carlo Hagemann, hyldede 
den afgående formand for hans store 
indsats for foreningen og overrakte 
ham foreningens gave, en stor og me-
get smuk kongelig porcelænsvase. 
Valdemar Jørgensen var en af for-
eningens helt store formænd. I hans 
formandstid udvikledes ideer og nye 
tiltag til gavn og glæde for medlem-
merne. Især Fregatskydningen, som 
han udviklede sammen med Eiler Pe-
tersen, har gået sin sejrsgang til lan-
dets andre Marineforeninger. 
Også fhv. maskinreparatør Th. Søren-
sen blev udnævnt til æresmedlem, 
som tak for hans store arbejde med at 
fremstille fregatter til fregatskydnin-
gerne. Han havde fremstillet fregatter 
fra den første fregatskydning.  
Den 9. maj fyldte Valdemar Jørgen-
sen 70 år og blev genstand for megen 
opmærksomhed og hyldest. 
På sin 71 års fødselsdag den 1956 af-
gik Valdemar Jørgensen ved døden. 
Marineforeningens 40 års jubilæum 
blev afholdt lørdag den 2. juni på Lin-
denborg Kro. Der var kørsel til kroen 
med bus, og efter ankomsten var der 
kegleturnering, derefter middag efter-
fulgt af dans. 
Den 9. maj 1957, på et årsdagen for 
Valdemar Jørgensens død, afslørede 
Roskilde Marineforening en minde-
sten på Østre Kirkegård for den afdø-

de æresformand. Stenen er en smuk 
natursten der er afhentet på Sjællands 
Odde. 
Onsdag den 28. maj afholdtes en ek-
straordinær generalforsamling på Ho-
tel Prinsen. Baggrunden herfor var en 
opstået uenighed i marts 1958 mellem 
Roskilde Marineforening og værten 
på Central-Cafeen. Uenigheden resul-
terede i, at værten opsagde lejemålet 
til fraflytning 5. oktober 1959. 
Bestyrelsen foreslog at Marinekahyt-
ten blev flyttet til Hotel Prinsen, der 
kunne stille et lokale til rådighed. Det 
blev fremhævet, at foreningen i forve-
jen havde haft flere arrangementer på 
hotellet. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget og søndag den 3. august af-
holdtes den årlige fregatskydning i 
Hotel Prindsens have under festlige 

Maleriet af ”Dannebrog” under slaget i 
Køge Bugt. Maleriet kan i dag ses i den 
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former og stor deltagelse 
Ved frokosten uddelte formanden, 
Ole Gregersen, Admiral Carstensens 
bæger til en hjemsendt værnepligtig. 
Modtageren var ikke medlem af for-
eningen. Det var første gang minde-
bægeret blev uddelt i Roskilde. 
Onsdag den 5. november 1958 invite-
redes til ande- og gevinstspil hvor 
bestyrelsen ved en lille højtidelighed, 
bød velkommen i den nye Marineka-
hyt på Hotel Prinsen. 
Kahytten var indrettet af overarkitekt 
hos B&W, Torkild Andersen. Nyop-
hængt var et maleri af Kommandør 
Poul Sinding, monteret i en skåret 
ramme udført af Eiler Petersen, der 
netop var fyldt 80 år. 
Maleriet forestillede ”Dannebrog” i 
slaget i Køge Bugt i 1710. Skibsbyg-
mester Nielsen fra Holbæk skænkede 
en dykkerhjelm af kobber. I fløjdøre-
ne var monteret to sandblæste glas 
skænket af glarmester Jacobsen fra 

Roskilde. Det var en smuk og meget 
lys Marinekahyt.  
Året 1958 havde været et hektisk og 
anstrengende år med mange tiltag, 
derfor kan det ikke undre, at man tog 
det med ro i 1959. Et af årets store 
arrangementer var da distrikt Sjælland 
Nord valgte at afholde årsmøde lør-
dag den 11. april i Marinekahytten i 
Roskilde. Det var næsten et sende-
mandsmøde en miniature. Spisning, 
foredrag og filmfremvisning om Tor-
denskjold. Mødet var meget velbe-
søgt, og ved en lille højtidelighed 
skænkede grosserer Eiler Petersen 
Marinekahytten en brevpresse af træ 
fra Christian d. IV’s Flagskib ”Trefol-
digheden”, der er kendt fra slaget på 
Kolberger Heide. 
Enkelte udflugter blev det i i årets løb 
da også til. Den 1. maj keglespil i 
”Alderville” ved Bagsværd sø med 
spisning på ”Lottenborg”. Og 1. juni 
skovtur til traktørstedet ”Vrangeskov” 
med kegleturnering og hvor der af-
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Bestyrelsen Prinsen 1976 

Natten til påskelørdag 1962 døde  
Marineforeningens formand, lokomo-
tivfører Ole Gregersen, kun 42 år 
gammel. Det var et meget stort tab for 
foreningen hvor han med meget stor 
entusiasme havde engageret sig 
stærkt. Marinekahytten var en opgave 
som han var meget optaget af. 
På sendemandsmødet i maj 1962 var 
han indstillet til valg til hovedbesty-
relsen. 
På en ekstraordinær generalforsam-
ling den 24. april valgtes næstforman-
den, Carlo Hageman, til formand. 
På den ordinære generalforsamling i 
1963 blev fagskolelærer, Ivan Strang-
holt, valgt til  formand. 
Samme år døde Th. Sørensen, der 
havde været foreningens fregatbygger 
siden fregatskydningens indførelse i 
1936. Hvervet som fregatbygger blev 
nu overtaget af Børge Skjoldby. Fra 
1964 blev fregatskydningen flyttet til 
Håndværkerforeningens have.  
I 1966 kunne Danmarks Marinefor-
ening fejre sit 50 års jubilæum. I den 
anledning nedlagde Roskilde Marine-
forenings bestyrelse, kranse ved Mari-
neforeningens første Æresformand 
Prins Valdemars sarkofag i Roskilde 

Domkirke, og ved Roskilde Marine-
forenings første formand og idemand 
til Marineforeningen, Frederik Chri-
stensen på Gråbrødre Kirkegård. Jubi-
læumsdagens program fulgte nøje det 
program der var udarbejdet af den nu 
afdøde tidligere formand Valdemar 
Jørgensen, til brug ved foreningens 25 
års jubilæum i 1946. 
Receptionen blev naturligvis afholdt i 
Marinestuen og om aftenen var der 
stor fest i Hotel Prindsens festsal. 
Blandt de indbudte gæster var næst-
formanden i Danmarks Marinefore-
ning, Otto Maegaard, der hængte for-
eningens gave, en bådsmandspibe i 
kæde, om halsen på afdelingsforman-
den Ivan Strangholt. En anden gæst 
var Viceborgmester Fru Eva Petersen 
der bragte byrådets lykønskninger og 
en mindre pengegave til brug ved ud-
smykningen af Marinekahytten. For-
manden Ivan Strangholt oplæste et 
telegram fra Kong Frederik, der lyk-
ønskede foreningen og takkede for det 
telegram, foreningen havde sendt tid-

Kongen ønskede tillykke med de 50 år 

Th. Sørensen var fregatbygger fra Fre-
gatskydningens begyndelse i 1936 til sin 
død i 1963. Ved foreningens 40 års jubi-
læum i 1956 blev han udnævnt til æres-
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ligere på dagen. Efter middagen var 
der dans i den smukt pyntede sal, hvis 
fornemmeste pryd var en stor og flot 
Fregat på scenen, udført af Børge 
Skjoldby. 
Marinekahytten var der en del perso-
ner, der var begyndt at kalde for 
”Marinestuen” et navn der efterhån-
den fortrængte den gamle betegnelse. 
Efter jubilæet var det som om gassen 
begyndte at gå af ballonen. Det store 
trækplaster var stadig den årlige fre-
gatskydning, men ellers var dynamik-
ken forsvundet. 
Kegleklubben var godt kørende og 
var det største aktiv i Roskilde Mari-
neforening. 

Kong Frederik den IX’s kiste på vej til bisættelse i Roskilde Domkirke den 24. januar 
1972, hvor Roskilde Marineforening stod med flag inde i Domkirke. 
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Fhv. havnefoged H.F.C. Poulsen 

Kegleklubben fik i april 1970 ny for-
mand, det var postbud Flemming Pe-
tersen.  
Samme år udsendte kegleklubben de 
første numre af et nyt blad, der med 
tiden udviklede sig til at blive med-
lemsblad for Roskilde Marinefore-
ning. Der skulle dog gå  adskillige år 
før det blev en realitet. 
Marineforeningens æresmedlem og 
kasserer siden 1955, fhv. havnefoged, 
H.F.C. Poulsen, fyldte 80 år den 6. ja-
nuar 1971. 
Efter generalforsamlingen i 1971 
havde man arrangeret kegleturnering 
for medlemmerne og deres damer. 
Efter keglespillet var der kammeratlig 
samvær i Roskilde Hallens restaurant. 
Fredag den 14. januar 1972 afgik 
Kong Frederik den IX ved døden. 
Ved bisættelsen mandag den 24. ja-
nuar paraderede Marineforeningen 
med flag på Gammel Torv i Køben-
havn. København og Roskilde afde-
linger stod opstillet med flag inde i 
Roskilde Domkirke. 
Den årlige generalforsamling i Mari-
nestuen på Hotel Prindsen blev ind-
ledt med formanden, Ivar Strangholts, 
mindeord over kong Frederik den IX. 
Derefter oplyste formanden, at han 
ikke modtog genvalg. Man valgte 
som ny formand, disponent Kurt 
Eskildsen, hvilket senere skulle vise 
sig at være et dårligt valg. 
Forårsfesten blev afholdt på kegleba-
nerne i festligt kammeratlig samvær 
den 10. marts. Den 3. juni havde for-
eningen indbudt en række sjælland-

ske foreninger til sommerstævne i 
Roskilde. 
Der var besøg i Vikingeskibshallen og 
i frisk blæst sejltur med veteranskibet 
”Skjelskør” til Eskildsø og Østskov, 
hvor den medbragte mad blev spist. 
Dagen afsluttedes med spisning og 
dans i Roskilde Hallens restaurant. 
Desværre var der kun ringe tilslutning 
til arrangementet, der gav foreningen 
et pænt underskud. Formanden havde 
glemt at sende indbydelserne ud. 
Ved festens slutning blev foreningens 
gamle flag halet ned for sidste gang. 
Vi fik et nyt flag fra Danmarks Sam-
fundet ved en højtidelighed i Christi-
ansborg slotskirke, Valdemarsdag den 
15. juni. Flaget blev overrakt af Arve-
prins Knud. Marineforeningen havde i 
en årrække benyttet sig af fortrykte 
brevkort for at oplyse medlemmerne 
om de forskellige arrangementer. 
Kegleklubben fremsendte forslag om 
trykning af foreningens arrangemen-
ter, for at spare penge til den hårdt 
belastede foreningskasse. Bestyrelsen 
vedtog forslaget og det første tryk ud-

1970’erne: Nyt blad og nyt flag 
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Flemming Petersen 

sendtes ved generalforsamlingen. 
I april foreslog kegleklubben, at Ros-
kilde Marineforening sendte kegle-
klubbens blad til samtlige af forenin-
gens medlemmer, hvilket kegleklub-
ben ikke havde økonomi til. Til gen-
gæld fik foreningen stillet et antal si-
der til rådighed. Redaktion, trykning 
og samling af sider foretages af kegle-
klubben. Man blev enige om en prøve-
tid på et år med seks numre pr. år. 
Forsiden var et Vikingeskib, tegnet af 
Kaj Wolffhechel. 
Marineforeningen og kegleklubben 
blev enige om at invitere et bestyrel-
ses medlem fra de respektive forenin-
ger, med taleret, til at overvære hinan-
dens bestyrelsesmøder. For at rette op 
på Roskilde afd. dårlige økonomi hav-
de et medlem fra Glostrup afdeling 
udsat en præmie til et lotteri, mod at 
denne blev afhentet. Det havde for-
manden, Kurt Eskildsen, lovet, men 
det skete ikke. Ved et bestyrelsesmøde 
i kegleklubben den 6. november blev 
man enige om at trække observatøren 
væk fra Marineforeningens bestyrel-
sesmøder, da det var tidsspilde. I okto-
ber var sekretæren blevet udstationeret 
i Frankfurt am Main og måtte derfor 
nedlægge sit hverv. Suppleanten ville 

ikke indtræde i bestyrelsen, og ved de 
sidste planlagte bestyrelsesmøder 
havde formanden og næstformanden 
heller ikke været til stede. Der var 
ingen dagsorden, ingen planlægning 
og ingen lokaler bestilt. Det var vel 
nok lavpunktet i Roskilde Marinefor-
enings historie. 
Kegleklubben tog nu initiativet til at 
der blev holdt åbent hus i Marineka-
hytten, hver søndag formiddag i fe-
bruar og marts måned 1973, og evt. 
fortsættelse om efteråret. Der blev 
serveret gratis sildebord, og ud over 
kammeratligt samvær, blev der startet 
en raflekonkurrence med præmier til 
de to bedste. Disse arrangementer 
havde stor søgning. 
På generalforsamlingen den 15. febru-
ar 1973 aflagde næstformanden, Erik 
Bertelsen, beretning. Heraf fremgik 
det, at formanden Kurt Eskildsen ikke  
havde haft kontakt med foreningen 
siden bestyrelsesmødet den 22. august 
1972 og at han var flyttet fra byen 
uden at meddele det til foreningen. 
Der blev valgt tre nye medlemmer til 
bestyrelsen, som man vedtog at ændre 
fra syv medlemmer og en suppleant til 
fem medlemmer og to suppleanter. 
Årsagen var vanskeligheder med at få 
foreningens medlemmer til at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen konstituerede sig med 
postbud Flemming Petersen som for-
eningens nye formand. Dette for-
mandsskifte betød, at der kom meget 
mere dynamik over foreningen. Ar-
rangementerne var gennemførte og 
planlagte, hvilket medførte en stærk 
forøgelse i deltagerantallet. 
Foreningen blev meget mere udad-
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to smukt udformede ankre i stedse-
grønt, ved Kong Frederiks båre og 
Prins Valdemars sarkofag. 
Ved sendemandsmødet i Marstal den 
25.-26. maj 1974 blev Roskilde Mari-
neforening, efter ansøgning, flyttet fra 
distrikt 3 til distrikt 1. Årsagen var de 
meget lange afstande i distrikt 3 og 
dermed det vanskelige samarbejde. 
På bestyrelsesmødet den 8. april dis-
kuterede man nødvendigheden af at 
foreningen fik egne lokaler, man var 
enige om at arbejde for sagen. 
I juli var der besøg fra Danmarks Ma-
rineforening. De var meget imponeret 
af Marinekahytten på Hotel Prindsen. 
Præsidenten for Norges Orlogsfor-
bund, Andreas Straug, inviterede til et 
tættere samarbejde. Fregatskydningen 
gav et formidabelt overskud på 90 
øre, trods alt bedre end et underskud. 
På bestyrelsesmødet den 7. oktober 
blev man enige om at give Glostrup 
den ekstra huggert, vi havde, i jubilæ-
umsgave. 
Den 14. oktober 1975 besøgte Mari-
neforeningen Dannebrog Marineka-
hytten. Der blev arrangeret en rundtur 
til byens seværdigheder. Foreningen 
fik som tak en sølvkaffekande med 
inskription. 
Tirsdag den 6. januar 1976 fyldte fhv. 
havnefoged H.F.C. Poulsen 85 år. 
Han forlod samtidig foreningens be-
styrelse, hvor han havde siddet i 28 
år, heraf 20 år som kasserer. 
Foreningen afholdt en reception hvor-
til man havde inviteret Poulsens egne 
venner. I løbet af de tre timer recepti-
onen varede kom godt 60-70 gæster 
med Borgmester Grethe Munk i spid-
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vendt og der blev skrevet til dagspres-
sen, og ikke mindst ”Under Danne-
brog” om foreningens virke. Det hav-
de man ikke været forvent med 
Fra Norsk Orlogsforbund kom der 
invitation om, i dagene 27.-31. januar 
1974 at komme til Oslo og medvirke 
til den første norske fregatskydning. 
Formanden Flemming Petersen og 
fregatbygger Børge Skjoldby, med 
fruer drog af sted medbringende en 
fregat med norske flag til skydningen. 
På generalforsamlingen den 14. fe-
bruar ønskede bestyrelsen forsamlin-
gens godkendelse til at påføre for-
eningen en udgift til tyveri og hær-
værksforsikring. 
Baggrunden var de mange tyverier fra 
Marinekahytten, som foreningen ikke 
fik erstatning for. 
Søndag den 10. marts 1974 afholdt 
Marineforeningen i distrikt 1 samt 
Roskilde afdeling mindefest i Marine-
kahytten på Hotel Prindsen i anled-
ning af, at æresformanden, Kong Fre-
derik den IX ville have fyldt 75 år. 
Foreningerne gik, med flag, i proces-
sion til Domkirken, hvor der blev lagt 

Der blev nedlagt et anker i stedsegrønt 
ved kong Frederik den IX’s grav i 1974, 
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Kristian M. Pedersen (t.v.) får overrakt 
dronning Ingrids Mindemedalje af  

sen. 
Man havde i god tid valgt Gunner 
Nielsen til at overtage kassererposten 
når Poulsen trak sig tilbage. 
Tirsdag den 6. marts 1976 blev fhv. 
havnefoged H.F.C. Poulsen bisat fra 
Himmelev Kirke, der var fyldt til sid-
ste plads. Et langt liv og et stort kapi-
tel i Marineforeningens historie var til 
ende. 
Man begyndte nu indretning i Taxa’s 
hus som man havde lejet for 10 år. 
Det vedtoges at holde indvielse og 
foreningens 60 års jubilæumsrecepti-
on lørdag den 14. august 1976. Ros-
kilde Marineforening var nu den ene-
ste forening med 2 marinestuer, idet 
Marinekahytten på Hotel Prindsen 
bibeholdes. I den nye Marinestue i 
Hersegade blev man enig om at holde 
åben torsdag kl. 19-23 for medlem-
mer og lørdag kl. 11-14 for medlem-
mer med gæster. 
Lørdag den 16. oktober inviterede kegle-
klubben Marineforeningens medlem-
mer med damer på en  tur til Artilleri-
skolen på Sjællands Odde (ASO). Det 
blev en meget interessant og lærerig 
tur. 

På generalforsamlingen den 24. febru-
ar 1977 meddelte kassereren, Gunner 
Nielsen, at han ikke ønskede at fort-
sætte. I stedet blev Bent Hansen valgt 
som kasserer, en post som han be-
klædte med hæder i 27 år. Det blev 
dermed ham der førte foreningen 
frelst igennem det økonomiske kaos, 
der fulgte i kølvandet på den kostbare 
ombygning og indretning af den nye 
Marinestue i  Hersegade 18. Kristian 
Marius Pedersen udnævntes til æres-
medlem som en ringe tak for hans 
store arbejde med Marinestuens om-
bygning og indretning. 
Fra den 29. juni til den 3. juli 1978 
var der for første gang i byens historie 
siden vikingetiden, udenlandsk flåde-
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På generalforsamlingen den 7. februar 
1980 blev formanden Flemming Pe-
tersen udnævnt til æresmedlem. Siden 
han blev formand var medlemstallet 
næsten fordoblet og der var en møde-
procent på ca. 40. Et aktiv for forenin-
gen bør hædres medens tid er og ikke 
som trøst for gamle og syge kamme-
rater. For mange gange er vi kommet 
for sent med og har udnævnt en kam-
merat i sygesengen, det er flovt. 
Natten til den 28. februar 1980 blev 
vort bomærke stjålet fra Marinestuen 
på Hotel Prindsen. 
På bestyrelsesmødet den 13. marts 
kom der oplysning om at Jørgen Pe-
tersen (Taxa Jørgen) havde opnået 
kontakt med en gruppe, som er under 
mistanke for tyveriet.  
Den 10. april kunne formanden på 
bestyrelsesmødet oplyse, at vort bo-
mærke var kommet tilbage. Bomær-
ket var ”fundet” i Rosenhavestrædet 
overfor Marinestuen. Finderen havde 
intet med tyveriet at gøre. Også et af  
foreningens Remington geværer blev 
stjålet ved samme lejlighed, det så vi 
aldrig mere.  
Revytur til Cirkusrevyen på Dyre-
havsbakken. Således lød indbydelsen 
til lørdag den 26. juli. Deltagerpris 80 
kr. for buskørsel og billet til revyen. 
Det var en stor succes. 
Til Fregatskydningen havde man en-
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gageret slupmandskabet fra Ebeltoft. 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 
16 oktober 1980. 
Orientering fra formanden: 
Efter 3 mdr. betalingsstandsning er 
Hotel Prindsen lukket i dag og boet 
overgår til skifteretten. Kl 17.45 udta-
ler vurderingsmanden at aflåsningen 
af Marinestuen ikke er forsvarlig. 
Nedtagning af effekter må ikke finde 
sted. Nøgler afleveres til kurator, der 
oplyser, at lokaler og effekter vil blive 
fotograferet således at der i tilfælde af 
tyveri eller hærværk kan rejses erstat-
ningskrav mod boet. 
Bestyrelsesmøde den 8. januar 1981, 
formanden orienterer: 
Hotel Prindsen er blevet solgt, de nye 
ejere ønsker at beholde Marinekahyt-
ten, det aftales, at denne skal restaure-
res. Hotel Prindsen betaler malingen, 
Marineforeningen køber nye gardiner. 
I begyndelsen af marts 1981 fik vi 
som gave et sælskind af plettet sæl 
med motiv af isbjørn, det blev op-
hængt på Hotel Prindsen. 
Den 18. maj 1981 havde vi 65 års 
jubilæum. På dagen nedlagde forenin-
gen kranse på afdøde æresmedlem-
mers grave samt på mindestenen for 
frihedskampe på Stændertorvet. 
Pressen var til stede ved en del af de 
højtidelig kransenedlæggelser. Alle 
foreningens kræfter blev sat ind for at 
gøre jubilæet så festligt som muligt. 
Vi lagde ud med en stor reception den 
16. maj i Håndværkerforeningen hvor 
der deltog 120 indbudte gæster. Fir-
maet INCO havde sponseret pølse-

1980’erne: Flere flytninger og 65 år 
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bord, mod at få et hjørne af lokalet, 
hvor der solgtes pølser og pateer. Fad-
øl blev leveret af Carlsberg. Det blev 
en meget festlig dag. 
Den 23. maj afholdtes en fantastisk 
jubilæumsfest på Svogerslev Kro. To 
store sale var slået sammen for at 
kunne rumme de mange glade festdel-
tagere. Som særligt indbudte æresgæ-
ster var mødt borgmesteren, repræ-
sentanter for Norsk Orlogsforbund 
(N.O.F.), Taxa’s formand med frue, 
repræsentanter for S.D.S. og mange 
flere. Det blev en utrolig vellykket 
aften, vel nok den største fest i for-
eningens historie. Festen sluttede først 
langt ud på de små timer. 
Det var planlagt at udgive en jubilæ-
umsavis i samarbejde med Reklame-
butikken. Desværre gik det i fisk. Da 
materialet var klart nægtede Reklame-
butikken at trykke avisen. Bestyrelsen 
forsøgte at få en ordning, men forgæ-
ves. Man tog kontakt med en advokat, 
der frarådede en sag, da denne kunne 
trække ud i årevis. Hvad årsagen til 
denne uenighed end var, så medførte 
det kun spild af arbejde og udgifter 
for foreningen. Og jubilæumsavisen - 
ja, den udkom aldrig. Jubilæums-lod-
sedlen blev derimod en stor succes, 
der var et pænt overskud til foreningen. 
Årets Fregatskydning blev et kæmpe 
tilløbsstykke. Der var deltagelse fra 
vor svenske venskabsforbindelse, Flottans 
Männ i Karlshamn, i alt var over 160 
mænd og damer mødt op. Den største 
Fregatskydning i foreningens historie. 
På bestyrelsesmødet den 11. marts 
1982 blev man enige om følgende: På 
grund af mangelfuld føring af besty-

relsesprotokollen ansættes en sekretær 
i en overgangsperiode. 
Det kunne ses med det samme, des-
værre gik man tilbage til den gamle 
ordning igen. 
På bestyrelsesmødet den 13. maj 1982 
oplystes vedr. lokalhistorisk arkiv, at 
der endnu ikke var modtaget forslag 
fra advokat om udlevering og benyt-
telse af foreningens arkiv. 
Den store udstilling i Roskilde haller-
ne ”Find dig en hobby” i dagene 28.-
29. august 1982 havde en meget fin 
stand fra Marineforeningen. Der var 
udstillet effekter fra foreningen og 
Søværnet, som fortalte om dens virke. 
Ved generalforsamlingen den 14. fe-
bruar 1983 trak Flemming Petersen 
sig tilbage som formand. Som afløser 
blev valgt Flemming Slot Nielsen og 
samtidig blev bestyrelse udvidet fra 
fem til syv mand. 
Ved samme lejlighed fik planerne om 
at købe Sct. Pederstræde 4, Bio´s tid-
ligere biografsal, dødsstødet. 
Det havde været meningen at indrette 
lokalerne til et marinemuseum, des-
værre manglede der kapital. 
Flemming Petersen havde været en 
særdeles initiativrig og fremsynet 
mand. Ved landsbestyrelsesmødet i 
marts, trak han sig tilbage som di-
striktsrepræsentant. 
I 1983 blev bladet ændret, det skiftede 
udseende, indholdet blev meget mere 
informative artikler og frem for alt, et 
meget flot tryk. Desværre kneb det for 
trykkeren at få de fire planlagte udgi-
velser ud til tiden. 
Efter Børge Skjoldbys død blev Kri-
stian Marius Pedersen foreningens 
fregatbygger. 
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Nielsenfondens indsamlingsbøsse 

I ”Under Dannebrog” april 1984 skri-
ver Fl. Slot Nielsen: Roskilde vil for-
søge at udbedre vort åbenbart forma-
stelige ry som en ikke særligt skriven-
de forening! Desværre blev det ikke 
til meget mere end et forsøg. 
Fra vort blad: Medlemmer der ønsker 
at få eget Søholm krus med navn be-
des kontakte kassereren. Pris ca. 65,- 
kr. Det var i 1984. 
Marts 1984 modtages skriftlig opsi-
gelse fra Taxa til fraflytning af loka-
lerne marts 1986. 
På generalforsamlingen den 18. febru-
ar 1985 ændrede man nok en gang 
antallet af medlemmer i bestyrelsen 
fra syv til fem. 
I april udgaven af bladet kunne man 
læse en meget informativ artikel om 
Nielsenfonden, baseret på nu for-
svundne papirer.  
I referatet fra bestyrelsesmødet den 
25. september 1985 kunne man læse: 
Effekterne fra Hotel Prindsens Mari-
nekahyt modtages og opmagasineres 
dels på hotellets loft og dels i Marine-
stuen i Hersegade. Mødefrekvensen i 
Marinestuen torsdag og lørdag var 
stærkt faldende. 

Generalforsamlingen den 18. februar 
1986 frembragte en helt ny bestyrelse, 
idet formanden, næstformanden, sek-
retæren, et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant ikke ønskede at fortsætte. 
Der var vanskeligheder med at finde 
en ny formand, der var ingen der 
ville. Til sidst rejste Jørgen Malmborg 
sig og sagde 
”Vi skal have en ny formand, og da 
der ikke er andre der vil, så vil jeg 
godt”. Han blev valgt. Det var en stor 
udskiftning, fire ud af fem bestyrel-
sesmedlemmer samt en suppleant ud 
af to, og det var nu, hvor foreningen 
virkelig var i store vanskeligheder. 
Sidste skaffeaften i hersegade var den 
20. marts, den 22. og 23. marts pak-
kes Marinestuen sammen og møbler 
og effekter sendes foreløbig til opbe-
varing hos Finn Ceres, Bent Hansen, 
Jørn Johansen og Mogens Andersen, 
der var også kontaktet bibliotek og 
museum vedr. opbevaring. 
Der indgåes aftale med Ib Hacke på 
Håndværkerforeningen om benyttelse 
af kælderlokalet. Der vil indtil videre 
kun være åbent om lørdagen. 
17. maj modtages telegram fra Ho-
vedkontoret i anledningen af forenin-
gens 70 års jubilæum. 
På bestyrelsesmødet den 14. maj gav 
formanden en kort orientering om 
sendemandsmødet i Svendborg, det 
var heller ikke kedeligt, men fanta-
stisk godt. Desværre var der nogle af 
deltagerne fra Roskilde, der ikke hav-
de megen erindring om den store fest-
aften. 
Der blev sendt ansøgning til Dan-
marks Samfundet om  et nyt flag. 
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Marinestuen i ”Håndværkeren” holdt 
lukket i juli måned. 
Til årets fregatskydning mødtes skyt-
terne kl 08.00 på Gråbrødre skole og 
marcherede med orkester og flag i 
spidsen til Håndværkerforeningens 
have, hvor fregatskydningen foregik.  
Kl. 11.00 ankom kvinder og børn, og 
der blev gjort klar i haven til frokost. 
Det var Ib Hackes store kolde bord 
med lune retter. En helt igennem fest-
lig dag. 
På en ekstraordinær generalforsam-
ling den 8. september meddelte for-
manden, Jørgen Malmborg, at han 
pga. flytning og nyt arbejde ikke læn-
gere kunne bestride posten som for-
eningens formand. Efter forslag fra 
flere medlemmer blev Sven Egon Pe-
dersen (SEP) valgt som ny formand. 
5. december fik vi stjålet to huggerter 
og en bajonet, der var ophængt i kæl-
deren. Forsikringsselskabet ALKA 
meddelte, at forsikringen ikke dække-
de tabet.  
Formanden SEP indså klart, at det var 
en nødvendighed, at foreningen igen 
fik en Marinestue. Alt blev prøvet, 
alle ledige lokaler i byen blev under-
søgt om de kunne bruges. Der blev 
sendt ansøgninger til kommunens fri-
tids og kulturudvalg, der var møder 
med formanden, Anna Skov Hansen, 
vedrørende gasværket og bindings-
værksbygningen mellem gasværket 
og rensningsanlægget, men nej! Det 
kunne ikke lade sig gøre. Der blev i 
det hele taget ført en omfattende kor-
respondance med Roskilde kommune. 
I maj 1987 blev loftet på Hotel Prind-
sen ryddet for effekter, der blev op-

magasineret hos Mogens Andersen og 
Jørn Johansen. 
Og så i maj måned fik vi brev fra fri-
tids og kulturudvalget vedrørende Ro-
skilde Sejlklub. 
Baggrunden var, at Roskilde Sejlklub 
havde fået en huslejestigning på hele 
55.000 kr., som kommunen ikke ville 
være med til at betale. Roskilde Sejl-
klub var ikke særlig interesseret, men  
Anna Skov Hansen, der var formand 
for fritids og kulturudvalget, mente, 
de kunne udleje det ene lokale til Ma-
rineforeningen. Der var i sommerens 
løb adskillige møder i sagen mellem 
de implicerede parter. 
Skaffeaftener, udflugter med og uden 
damer, besøg på Flådestation Holmen 
og Korsør, Post og Telegrafmuseet, 
forårsfest og fregatskydning.  
Bestyrelsen gjorde alt for at holde 
sammen på foreningen, men alligevel 
mistede vi mange medlemmer. 
I maj fik foreningens kegleklub ny 
formand, Sven Egon Pedersen gik af 
og Henning Skjoldby blev ny for-
mand. 
Torsdag den 17. december havde Ib 
Hacke lavet alle tiders julebord med 
mange små lune retter. Det var en 
rigtig mandeaften. 
Roskilde kommune stillede et midler-
tidig lokale til rådighed for opbeva-
ring af vore effekter på Lynghøjsko-
len i Svogerslev, og i marts 1988 flyt-
tedes vore effekter til lokalet på 
Lynghøjskolen. 
26. marts afholdte en stor forårsfest i 
Helgebakkens beboerlokale. 
I april sendes brev til Roskilde kom-
mune med beklagelse over, at vi ikke 
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kunne opfylde de økonomiske for-
pligtelser på havnekroen. Samtidig 
sendes fornyet ansøgning om egnede 
lokaler. 
28. april til 1. maj afholdt Danmarks 
Marineforening 75 års jubilæum med 
udstilling på Københavns Rådhus og 
sendemandsmøde i den gamle lands-
tingssal samt efterfølgende frokost i 
Snapstinget på Christiansborg Slot. 
Lørdag den 4. juni var der spisning på 
Flyvestation Skalstrup for deltagere i 
det 5. nordiske Orlogsstævne, Roskil-
de Marineforening stillede med 10 
hjælpere. 

Sven Egon Pedersen - SEP 

Første flaghejsning i Jernbanegade 

I september forsøgte vi at rette hen-
vendelse til lokal TV om en morgen-
udsendelse om vore lokaleproblemer. 
Desværre var lokal TV stoppet med 
morgenudsendelserne. 
Endelig den 6. december oplyste for-
manden på et bestyrelsesmøde, at man 
har fået tilbud om at leje lokaler på 62 
m2 i Jernbanegade 36, som Roskilde 
Marineforening lejede fra 1 januar 

Jernbanegade 36 i 1989 
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Bestyrelsen havde gjort et virkeligt 
godt stykke arbejde. Overtagelsen af  
huset skete 1. januar 1990, efter at 
kommunen havde givet tilladelse til at 
bruge huset som foreningshus. 
Medlemmerne strømmede til Marine-
stuen i Jernbanegade, der flittigt blev 
benyttet. Imens arbejdede andre af 
foreningens medlemmer hårdt med at 
ombygge huset på Elisagårdsvej. Hele 
indmaden blev revet ud og nyt monte-
ret, også udvendigt var der store ar-
bejder i gang. Takket være de dygtige 
håndværkere foreningen havde, gik 
arbejdet rask fremad. 
I juni 1990 havde foreningen den sto-
re glæde at modtage et brev, hvori der 
stod: Da Hendes Majestæt Dronning 
Ingrid har erfaret, at Roskilde Marine-
forening har behov for midler til 
istandsættelse af en ny Marinestue, 
har Hendes Majestæt ønsket at bidra-
ge med kr. 10.000, der vedlægges i 
check 
Hvordan Dronningen havde hørt om 
Marinestuen vides ikke, men der kan 

være en forbindelse med pasningen af 
Kong Frederik den IX grav, der via 
Roskilde Marineforening, foretages af  
Kristian M. Pedersen. 
Et par uger senere fik vi, fra A.P. 
Møller og hustru Chastine McKinney 
Møllers Fond til Almene Formål kr. 
50.000.   
Mange andre fonde, vi havde søgt, 
bidrog til renoveringen af huset. 
Da Holmen 1. juli 1990 fejrede sit 
300 års jubilæum med åbent hus, hav-
de foreningen en god og velbesøgt tur 
derind med SEP som guide. 
Den 31. august blev de sidste affekter 
flyttet fra Jernbanegade til Elisagårds-
vej, hvor ophængningen skulle til at 
begynde. Der var dog en del effekter, 
der gennemgik en renselsesproces og 
restaurering. 
Lørdag den 8. december blev marine-
stuen indviet, men denne gang var vi 
selv ejere af huset. 
Mange var mødt, landsformanden, 
landsnæstformanden, landssekretæ-
ren, distriktsrepræsentanter, repræsen-
tant for byrådet, sponsorer, leverandø-

Eget hus og donation fra dronning Ingrid 

Kristian M. Pedersen brugte den senere 
så flotte have som arbejdsplads. 

Der blev også arbejdet i dybden. 



30 

 

 

Samvirkende Soldaterforeninger 70 
års jubilæumsfest i Ringparkens Be-
boerhus, det var samtidig Marinefor-
eningens forårsfest. Det var en fanta-
stisk aften med mange deltagere. 
Tirsdag den 10. maj 1994 var der 
rundvisning i Roskilde Domkirkes tag 
og tårnkonstruktion ved Ove Enghol-
mer, lommelygter skulle medbringes. 
Torsdag den 24. november udflugt til 
Politihistorisk Museum, der vil først 
blive skafning kl. 21. 
Så tag en bid med hjemmefra! 
Tirsdag den 9. maj 1995 var der en 
rundtur i krypterne i Roskilde Dom-
kirke med Ove Engholmer som guide, 
damer og lommelygter kunne med-
bringes. 
Receptionen den 16. maj 1996 i an-
ledning af foreningens 80 års jubilæ-
um indledtes med indvielse af og flag-
hejsning på afdelingens nye 12 m høje 
flagstang. Jubilæumsfesten holdtes i 
Ringparkens beboerhus lørdag den 
18. maj. Landsformanden Otto Lich-
tenberg og distriktsrepræsentant Erik 
Lindhardsen med fruer deltog som 
gæster. 
Ved festen overrakte landsformanden 

rer, men frem for alt, rigtig mange af 
vore medlemmer. Alle fik en hyggelig 
og festlig dag der sluttede sent. 
Den 16. maj 1991 kunne vi fejre  75 
års jubilæum i vores eget hus. 
Fredag den 15. maj var der åbent hus 
med øl og snacks 
Lørdag den 16. maj stor jubilæums-
fest i Ringparkens beboerhus med 
musik, sang, dans, lotterier, men frem 
for alt, god mad. 
For første gang kunne vi afholde fre-
gatskydning i vores egen baghave 
søndag den 11. august, det var noget 
der tiltrak mange deltagere 
Søndag den 10 maj 1992 var der ud-
flugt til Holmen med damer. 
Der var mulighed for besøg i Marine-
museet, Mastekranen og under Kro-
nen. Frokosten blev indtaget i Køben-
havns afdelings Marinestue. Det var 
en af de sidste gange, der var mulig-
hed for besøg på Holmen inden ud-
flytningen. 
Lørdag den 2. april 1994 afholdt De Som et hjørne af Marinestuen så ud ved 

indvielsen i 1990. 

Ved indvielsen af Marinehuset på Elisa-
gårdsvej den 9. december 1990 ses fra 
venstre: Landsformand Kommandør V. P. 
Heise, Kristian M. Pedersen, Ewald Ach-
ton, Jørn Johansen, Mogens Andersen, 
Knud Mortensen, Bent Hansen og Svend 
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Kristian M. Pedersen  
blev formand i 1997. 

et kongeflag fra ”Dannebrog” som 
gave til foreningen. 
Efterårs- og vinterprogrammet indled-
tes med en bustur til Skibsmotormu-
seet i Rødvig torsdag den 26. septem-
ber. Der er over 150 skibs- og bådmo-
torer, der kører, en meget interessant tur. 
Den 31. oktober var en spændende 
skaffeaften da landsformanden, Otto 
Lichtenberg, kom og fortalte om sej-
lads med inspektionskibene på Grøn-
land og om sine oplevelser som heli-
kopterpilot. 
Den 15. november havde Jørn Johan-
sen arrangeret en bustur til Rostock. 
Vi kørte kl. 06.00 fra Marinestuen og 
spiste morgenmad ombord på færgen. 
I Rostock havde vi fire timer med fri 
manøvre. På hjemturen spiste vi af-
tensmad, helstegt svinekam, ombord 
på færgen. Det havde været en dejlig 
veltilrettelagt tur.  
I julen 1997 blev formanden Svend 
Egon Pedersen syg, og på generalfor-
samlingen den 16. februar 1998 med-
delte han, at han ikke længere var i 

stand til at varetage posten som for-
mand for foreningen. 
Hans formandstid havde været præget 
af en kamp for at holde sammen på en 
forening, der manglede sit samlings-
punkt, nemlig en Marinestue. Han 
udfolde store bestræbelser for at vi 
skulle få en sådan igen. Det lykkedes 
hele to gange og anden gang i vort 
eget hus. Han havde været en stor og 
værdifuld formand for afdelingen. 
Som ny formand valgtes Kristian M. 
Pedersen, foreningens marinestue- og 
fregatbygger. 
I september 1998 fejrede Roskilde 
Marineforenings kegleklub 60 års 
jubilæum som byens ældste kegle-
klub. Den 12. september tog kegle-
klubben på en jubilæumsudflugt med 
bus kørt af Svend Søemod. På Selsø 
Slot var der arrangeret en rundvis-
ning, og som noget helt specielt blev 
der serveret vin i kælderen. Til lejlig-
heden var der tændt op i den gamle 
brændeovn i slotskøkkenet. 
Fra Selsø Slot kørte man til Skuldelev 
Kro hvor festmiddagen blev indtaget, 
om aftenen var der dans og fest. 
Huset trængte til en gang maling, så 
det fik det glatte lag og gardinerne 
blev fornyet til nogle med maritime 
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Den 14. november 2000 blev Hendes 
Majestæt Dronning Ingrid begravet. 
Marineforeningen med flag og de øv-
rige soldaterforeninger med faner, 
stod opstillet til parade fra hjørnet af 
Domkirken og ned af Fondens Bro. 
Det var et smukt og højtideligt øje-
blik, da dronningens båre kørte forbi 
og hvor flag og faner blev sænket i 
ærbødighed, på dronningens sidste 
rejse. 
Hendes Majestæt Dronning Margre-
the tildelte den 28. marts 2001 Kristi-
an Marius Pedersen ”Dronning Ing-
rids Mindemedalje”. 
”Dronning Ingrids Mindemedalje” til-
deles bl.a. personer som havde haft  et 
personligt tjenesteforhold til dronning 
Ingrid, og til personer, der havde ydet 
bistand i forbindelse med begravel-
sen. 
Roskilde Marineforening har, ved 
Kristian M. Pedersen, haft opsyn med 
den kongelige gravplads udenfor Ros-
kilde Domkirke. 
Marineforeningens 85 års jubilæums-
fest blev afholdt den 19. maj i Ring-
parkens beboerhus. Kun 34 deltog og 
med det store arbejde, der var lagt i 
det festlige arrangement, var det skuf-
fende, at ikke flere havde lyst til at 
deltage. 
Den 11. februar 2002 kunne Bent 
Hansen fejre 25 års jubilæum som 
Roskilde Marineforenings kasserer. 
I weekenden 31. maj til 2. juni 2002 
tog fire par på besøg hos Marineka-
meradschaft Hansestad Wismar. Det 
var en lille Marineforening med kun 

12 medlemmer med en høj gennem-
snitsalder. 
Deres marinestue, der lå i Restauran-
ten ”Kichin” var lille, men meget 
smukt udstyret med skibsmodeller og 
billeder. Deres formand, Gerhard Ri-
ga, viste os rundt i byen, der er meget 
smuk, og bagefter havde vi en dejlig 
sejltur i fjordområdet. 
Vi havde en dejlig festaften, og der 
var ingen, der gik tørstige hjem. Det 
var en interessant og spændende week
-end i kammeratlig samvær. 
Ved fregatskydningen lørdag den 10. 
august deltog to medlemmer fra Mari-
nekameradschaft Hansestad Wis-
marsamt, formanden Gerhard Riga og 
hans frue Sonja. De ankom om freda-
gen og efter skafning blev de kørt 
rundt i Roskilde og omegn og så på 
byens seværdigheder. Fregatskydnin-
gen var de meget imponerede over, 
det er meget venlige, festlige og tør-
stige kammerater, der havde nogle 
herlige dage i Roskilde. 
Også Flottans Männ i Karlshamn var 
vi på besøg hos. I dagene 18.-20. ok-
tober var vi inviteret til høstfest. Vi 
besøgte bl.a. Marinemuseet i Karls-
krona, hvilket var en stor oplevelse. 
Lørdag aften var der spisning med 
efterfølgende dans i deres klubhus. 
Da vi skulle hjem søndag, måtte vi 
erkende, at den sjove tid går alt for 
hurtigt. 
Juleaftensdag kl. 15.00 var det Ros-
kilde marineforening der stod for 
kransenedlæggelsen ved Mindeanke-
ret i Nyhavn. Det er hvert år en enkel, 

 Fra år 2000 frem til 90 års jubilæet 
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men meget smuk ceremoni, som alle 
bør opleve. 
Lørdag den 11. januar 2003, blev der 
som noget nyt afholdt nytårsmøn-
string i Roskilde Marineforening. 
Hele 34  medlemmer var mødt frem 
til gule ærter og pandekager. Alle 
havde nogle hyggelige timer. 
På grund af ombygning var den lille 
stue og køkkenet lukket i april og maj 
måned. Den store stue var indtil vide-
re åben i vore normale åbningstider. 
Den 28. marts døde Bent Hansen, vor 
højt estimerede kasserer gennem 26 
år. Han var en eminent dygtig kasse-
rer, der med  stor ihærdighed sikrede 
foreningens økonomi. Det var for en 
stor del hans fortjeneste at vi i dag 
har vores Marinehus. 
Da Bent på grund af sin sygdom ikke 
var i stand til at deltage i sende-
mandsmødet i Horsens i 2002, fik 
distriktsrepræsentanten, Henning Skjold-
by, æren at overbringe Bent Marine-
foreningens våbenskjold. Det blev 
tildelt Bent, der som afdelingskasse-
rer i over 25 år havde gjort en ekstra-
ordinær indsats. 
Den 7. juni var der pinsefest og ind-

vielse af den ombyggede Marinestue, 
hvor der nu er plads til 48 spisende 
gæster. 
9. august kom vores svenske kamme-
rater fra Flottans Männ i Karlshamn 
på besøg for at deltage i den årlige 
Fregatskydning. 
Til skaffeaftenen den 30. oktober hav-
de vi besøg af den ikke helt ukendte 
fhv. sømandsboss, Preben Møller 
Hansen med hund. 
Han fortalte levende om sit liv og lev-
ned, og det var ikke kedeligt. Han har 
haft et utroligt interessant og spæn-
dende liv. 
Mortensaften, mandag den 10. no-
vember, med andesteg og æblekage 
blev en meget stor succes. 
Ingen jul uden julefrokost, så vi af-
holdt vores den 28. november. Det 
blev en særdeles festlig aften med 
masser af god mad. 
Torsdag den 11. marts 2004 nedlagde 
Roskilde Marineforening, på vegne af 
Danmarks Marineforening, en krans 
på Kong Frederik den IX’s gravsted i 
anledning af 105 års dagen for Kon-
gens fødsel. 
Ved en reception i Marinestuen lør-
dag den 20. marts fejrede De Samvir-
kende Soldaterforeninger i Roskilde 
80 års jubilæum. 
Fredag den 23. april tog seks personer 
fra Roskilde Marineforening på besøg 
hos Flottans Männ i Karlshamn. Lør-
dag aften afholdtes Vårfest med spis-
ning, musik, sang og dans. Vores 
svenske venner forstår at feste. 
I løbet af eftersommeren lagde et af 
foreningens medlemmer en meget 
smuk kompasrose foran flagstangen i 
haven. 

Kransenedlæggelse ved Mindeankeret i 
Nyhavn. 
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Vera Hemmingsen fik fortjensttegnet 
for ikke medlemmer. 

Til fregatskydningen lørdag den 14. 
august havde vi besøg af formand 
Gerhard Riga og fru Sonja fra Marine 
kameratschaft Hansestad Wismar. 
Han medbragte, som gave en model 
af en motor 
Torpedobåd P 561 Skaden der var 
bygget i Tyskland i 1944. 
Som gave fra Roskilde Marinefor-
ening fik Gerhard Riga en bog på tysk 
om de tyske flådeoperationer i 2. ver-
denskrig. 
Ved præmieuddelingen blev Vera 
Hemmingsen kaldt frem og fik over-
rakt Marineforeningens fortjensttegn 
for ikke medlemmer for en stor og 
mangeårig indsats for Roskilde Mari-
neforening. 
Lørdag den 8. januar 2005 blev der 
pebet til nytårsmønstring. Der blev 
serveret gule ærter med flæsk og pøl-
se samt pandekager med is og sylte-
tøj. Det er en ny tradition, der startede 
i 2003, den samler medlemmerne med 
damer til nogle afslappende og hygge-
lige timer. 
Torsdag den 27. januar kom Søren 

Nørby og fortalte om flådens sænk-
ning den 29. august 1943 og om sin 
nye bog om samme emne. Menu: Hel-
stegt oksefilet pris: 50 kr. pro perso-
na. 
På distriktsmødet i Roskilde tirsdag 
den 15. februar blev Henning Skjold-
by afløst på posten som distriktsvalgt 
landsbestyrelsesmedlem. 
Leni Ketler fra Roskilde Marinefor-
ening blev af forsamlingen valgt som 
hans efterfølger. Hun blev dermed det 
første kvindelige landsbestyrelses-
medlem. 
Mandag den 28. marts, 2 påskedag, 
nedlagde Roskilde Marineforening en 
krans på Dronning Ingrids grav, i an-
ledning af at Dronningen ville være 
blevet 95 år. 
På 60 års dagen for Danmarks befriel-
se deltog vi med flaget til kransened-
læggelse på Stændertorvet i Roskilde, 
og den 5. maj ved Mindeankeret i Ny-
havn. 
På en ekstraordinær generalforsam-
ling onsdag den 12. maj 2005, blev 
man enige om optagelse af et lån til 
renovering af Marinehuset udvendig. 
Renoveringen påbegyndtes i uge 33. 
Torsdag den 21. juli tog fem medlem-
mer og fire ledsagere til Karlshamn 
for at besøge Flottans Männ. På sam-
me tid afholdt byen ”Østersøfestival”, 
så det var et festligt besøg. 
Under festmiddagen om aftenen kald-
te Rolf Pärlhem, formanden for Flot-
tans Männ i Karlshamn, Roskildes 
formand og næstformand, Kristian M. 
Pedersen og Svend Bergen op, og 
overrakte dem Flottans Männs for-
tjensttegn for den store indsats, de 
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havde gjort for at genoprette ven-
skabsforbindelsen mellem de to for-
eninger. 
Lørdag den 10. september var der 
ølsmagning ved næstformanden for 
den lokale afdeling af ”Danske Ølen-
tusiaster”. Der var særdeles mange 
forskellige, velsmagende ølsorter. 
Torsdag den 15. september besøgte vi 
Roskilde bryghus ”Gourmet Bryggeri-
et”. Efter en meget interessant rund-
visning var der smagsprøver af pro-
dukterne, der så absolut kan anbefales. 
Mortensaften den 10. november bød 
på andesteg og æblekage. Selvom det 
var på en torsdag, var vore damer in-
viteret med. Pris: 85 kr. inkl. ½ flaske 
rødvin. 
Julestuen hvor vi kunne ønske hinan-
den en glædelig jul, blev afholdt lør-
dag den 17. december. Der blev serve-
ret gløgg og æblekiver. Der kunne 
købes øl til at skylle efter med. 
Lørdag den 11. februar 2006 afholdt 
vi den årlige generalforsamling. For-
manden Kristian Marius Pedersen 
ønskede at frigøre sig for bestyrelses-

arbejdet og dermed posten som for-
eningens formand. Som hans afløser 
på posten valgtes Brian H. Svendsen. 
Til skaffeaftenen torsdag den 23. fe-
bruar havde man formået Søren Nør-
by til at komme og fortælle om Dan-
marks U-både fra 1909 til 2004. 
Det blev en meget interessant aften 
med mange spændende historier og 
lysbilleder. Samtidig fortalte han om 
sin nylig udkomne bog om Danmarks 
U-både. 
Torsdag den 30. marts havde vi besøg 
af næstkommanderende på Kongeski-
bet ”Dannebrog”, Orlogskaptajn Ole 
B. Pedersen. 
Han holdt et lysbilledforedrag om 
sommertogtet og livet ombord i 2004. 
Som vanlig en god aften Menu: Bøf 
Stroganoff til kr. 70,-. 
Den årlige kegleaften afholdtes fre-
dag den 21. april i Roskilde Kegle-
center. Efter skafning var der kegle-
spil og det blev som sædvanlig en 
munter affære. Ved præmieoverræk-
kelsen var der kaffe og blødt brød. 
Torsdag den 18. maj kan vi så begyn-
de at fejre vort 90 års jubilæum med 
en reception. Det kommer til at foregå 
i et totalt nyrenoveret Marinehus og 
en dejlig stor have dertil. Der kommer 
mange indbudte gæster fra nær og 
fjerne, ind– og udland og dagen bliver 
festlig for alle deltagerne. 
Lørdag den 20. maj holder vi den helt 
store jubilæumsfest i Ringparkens 
beboerhus. 
Da foreningen startede i 1916, var det 
på bar bund. I dag 90 år efter, har vi 
vort eget Marinehus og en velfunge-Der var gaver til den afgående formand, 

Kristian M. Pedersen. De blev overrakt 
af  hans afløser, Brian H. Svendsen. 
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sejrsgang til landets øvrige marine-
foreninger. Valdemar Jørgensen døde 
på sin 71 års fødselsdag den 9. maj 
1956. Han var ved sin død Ridder af 
Dannebrog, æresformand af Roskilde 
Marineforening og æresmedlem af 
såvel Roskilde Marineforening som 
Danmarks Marineforening. 
På et årsdagen for Valdemar Jørgen-
sens død, den 9. maj 1957, afslørede 
Roskilde Marineforening en minde-
sten på Østre Kirkegård over den tid-
ligere formand. 
Kl. 15.00 var der reception i Marine-
stuen. Her bød formanden, Brian H. 
Svenden, velkommen til de mange 
fremmødte.  
Efter flaghejsningen fik foreningen 
overrakt et nyt flag af Erling Hansen 
fra Danmarkssamfundet Roskilde 

Foreningens 90 års jubilæum 
Torsdag den 18. maj 2006 fejrede 
Roskilde Marineforening sit 90 års 
jubilæum. Allerede fra formiddag var 
der mange aktiviteter i gang og forbe-
redelser til receptionen senere på da-
gen. 
Klokken 13.00 nedlagde foreningens 
formand, Brian H. Svendsen, en buket 
ved afdøde Æresformand Valdemar 
Jørgensens Mindesten på Østre Kirke-
gård. Valdemar Jørgensen var med-
stifter af Roskilde Marineforening og 
den længst siddende formand. Han 
overtog posten i 1929 og blev på po-
sten til 1955, hvor han meddelte, at 
han ikke modtog genvalg.  
I Valdemar Jørgensens formandstid 
udvikledes ideer og nye tiltag til gavn 
for medlemmerne. Især Fregatskyd-
ningen, som han udviklede sammen 
med Ejler Petersen i 1936, har gået sin 

Der blev lagt en buket ved Mindestenen 
for den afdøde Æresformand Valdemar 

Det nye flag er hejst. 
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Amt. Det gamle flag blev halet ned og 
det nye hejst.  
Det nye flag skulle senere leveres til-
bage, for officielt at blive overdraget 
foreningen på Valdemarsdag i Dom-
kirken. 
Formanden for venskabsforeningen i 
Sverige, Rolf Pärlhem, overrakte på 
vegne af Flottans Männ i Karlshamn 
en model af en Blekinge Ege. 
Byrådets repræsentant, kulturudvalgs-
formand Jette Christensen, holdt en 
tale og overrakte en check som byens 
gave. 

Rolf Pärlhem, formand for Flottans Männ 
i Karlshamn, overrakte en model af en 
Blekinge Ege. 

Udflugt til Køge 
For de svenske gæster var der arran-
geret en udflugt til Køge, hvor der var 
byvandring i ”Carl den X’s Gustavs 
fodspor”. Køge Marineforening har 
en historisk gruppe, der tager sig af 
den slags opgaver, i dette tilfælde 
med OK Palle Nielsen som en ivrig 
og meget informativ fortæller. 
Deltagerne fik et indblik i svensker-
nes hærgen i byen, hvornår danskerne 
gav svenskerne en afklapsning og 
hvor det præcis skete – alt sammen 
for århundreder tilbage. 
Tekstilmuseet med oplæggene til go-
belinerne på Christiansborg Slot, blev 
studeret. Køge kirke med kirkeskibe 
bygget af to medlemmer af den lokale 
marineforening, blev beset og man 
nød en kølig læskedrik i Hugos Vin-
kælder. 
Turen sluttede i Køge Marinforening 
med skafning bestående af sild, lab-
skovs og ost. 
Inden byvandringen var der en højti-
delighed, hvor Marineforeningens 
formand, Brian H. Svendsen, lagde en 
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80 deltog i jubilæumsfesten 
Lørdag den 20. maj blev jubilæumsfe-
sten holdt i Ringparkens Beboerhus 
med i alt 80 deltager.  Det var med-
lemmer, ledsagere og indbudte gæ-
ster.  
Fra Landskontoret deltog landsnæst-
formanden Kurt Flatau, fra Sverige 
syv ”Flottans Männ” med fruer og 
med formanden Rolf Pärlhem i spid-
sen. Særligt indbudte var foreningens 
to æresmedlemmer, Svend Egon Pe-
dersen (SEP) og Kristian M. Pedersen 
med fruer samt Vera Henningsen. 
Kl. 18.00 gik man til bords og efter 
”klar ved flaget”, blev der budt vel-
kommen af formanden og efter ud-
bringningen af dronningens skål over-
tog toastmaster Ib Ketlet styringen af 
aftenens begivenheder. 
Festmiddagen bestod af forret, stor 
buffet med flere slags kød og diverse Velkomstdrinks formet som et anker. 
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Formanden  
Brian Svendsens 
tale 
Alle taler for ti-
den om ”globali-
seringen”, men 
mange ved ikke 
hvad dette begreb 
indebærer, og som 
overfor alt nyt og 
ukendt bliver man 
bange for, at vi 
vil miste vor ide-
entitet som natio-
nalstat og som 
danskere. 
Vi oplever da også, at man i mange 
lande søger at bevare nationalstaten, 
at det er et holdepunkt, et samlings-
mærke, i en verden, der synes at 
skrumpe ind på grund af den tekniske 
udvikling. Her tænker jeg på IT-
teknikken med Internet, men også på 
samfærdselen kloden rundt med fly 
og meget andet. 
I Danmark er vi begunstiget ved, at vi 
har et samlingspunkt som vort århun-
drede gamle monarki, hvis overhoved 
i dag er H. M. Dronning Margrethe 
den 2., og som gennem skiftende tider 
med krige, revolutioner og indre uro 
har bevaret vort samfundssystem. 
Danmarkshistorien beretter om gode 
og mindre gode monarker, men netop 
i vores tid, hvor udviklingen har været 
eksplosiv og stillet os over for mange 
udfordringer, kan vi være stolte af 
vores regenter. 
Tænk på hvad Kong Christian den X 
betød som samlingsmærke under og 
efter besættelsen og hvordan Kong 
Frederik den IX, sømandskongen, 

moderniserede kongehuset bistået af 
sin svenskfødte dronning Ingrid. 
Vores nuværende monark, dronning 
Margrethe, har formået ved sin per-
sonlighed at føre monarkiet uskadt 
gennem de turbulente 70’ere og 80’e-
re ind i det 21. århundrede. 
Hendes Majestæt har givet monarkiet 
et menneskeligt ansigt ved, ud over 
sine talrige officielle pligter, at træde 
frem for offentligheden som en alsi-
dig kunstner og som samlingspunkt 
for den kongelige familie, hvor hun 
har opfostret en tronfølger, der som 
sin morfar foretrækker søofficersuni-
formen, og som i kraft af den styrke, 
han har udvist i alle de udfordringer, 
han har taget op, med sikkerhed vil 
kunne navigere monarkiet gennem 
fremtiden. 
Som dronning Margrethe den 1. - der 
som bekendt samlede Norden - vil 
Margrethe den 2. gå over i historien 
som den, der holdt Danmark sammen 
under globaliseringen, og som en, der 
ikke blot nød folkets respekt, men 
folkets fulde opmærksomhed.  
På en bestemt dag kl. 18.00 går hele 
Danmark næsten i stå, fordi alle vil 
høre Majestætens nytårstale, hvor der 
altid er nogle kloge ord, i hvert fald 
mellem linjerne, jeg savner bare sæt-
ningen ”en særlig hilsen sender jeg 
til søens folk”, som hendes far ville 
have sagt. Det nærmeste Dronningen 
kom var i 1990, hvor hun sendte nyt-
årshilsen til Olfert Fischer, der var 
udstationeret i Golfen under Golfkri-
gen. Men - undskyld udtrykket - du 
gør det godt du gæve kvinde. 
Marineforeningen står for Dronnin-
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gen og fædrelandet omsluttet af vores 
kammeratskab og et værn om ”det 
maritime Danmark” Det er vel nok 
det, der giver os danskere vores iden-
titet, at landet kun har en ganske kort 
landegrænse, men 7000 km. Kystlinje 
til det åbne hav. Geografisk har Dan-
mark haft en vigtig position ved ind-
sejlingen til Østersøen, hvilket har 
påvirket landets udenrigs- og for-
svarspolitik. 
I disse år, hvor det gamle fjendebille-
de forsvandt med Murens fald og 
Sovjetunionens sammenbrud, gen-
nemgår vort Søværn en omstrukture-
ring i organisation, mål og midler 
med henblik på det nye fjendebillede: 
Den internationale terror. 
Meget af det der sker i disse år, har de 

Bestyrelsen ved 90 års jubilæet. Bagerst 
fra venstre: Niels C. Pedersen 
(suppleant), Ole Ørtz (suppleant), Arne 
Lykner (sekretær), Per Røn (suppleant) 
og Brian H. Svenden (formand). Forrest 
fra venstre: Finn Lorentzen (kasserer), 
Aage Julin (bestyrelsesmedlem), Svend 
Bergen (næstformand) og Harry J. Kri-

ældre medlemmer måske svært ved at 
forstå, men vi må have tillid til vores 
efterfølgere og tro på, at de gør det 
rigtige i den nye situation. 
For Marinforeningen ligger der en 
stor opgave i denne forandringens tid, 
i at støtte Søværnet ved at sprede op-
lysning om dets opgaver og midler, 
og i at bevare de gode maritime tradi-
tioner, og vi skal ikke glemme det øv-
rige ”blå Danmark”. 
Som det hedder i Holger Drachmanns 
sang, der snart vil lyde over hele lan-

Landsnæstfor-
mand Kurt  
Flataus tale 
Allerførst skal jeg 
fra Landsforman-
den bringe en 
hilsen og lyk-
ønskning med 90 
års jubilæet. 
Landsformanden 
er for tiden i 
Godthåb (Nuuk) 
for at deltage i afdelingens 50 års ju-
bilæum, og det er for øvrigt første 
gang i 50 år, at Marineforeningens 
Landsformand besøger en grønlandsk 
afdeling. 
Danmark er som bekendt foreninger-
nes land. Det siges, at når blot tre 
mennesker mødes og finder ud af, at 
de har en fælles interesse, så danner 
de en forening. 
Også Marineforeningen blev dannet 
af mænd, der havde en fælles interes-
se og veneration for vor flåde, og gen-
nem nu 93 års eksistens har netop 
interessen for Søværnet været den 
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samlende ide. 
Omkring Marineforeningens oprettel-
se i 1913 spillede Roskilde en væ-
sentlig rolle, idet det som bekendt var 
pakhusformand Frederik Christensen, 
som i forbindelse med et indkaldel-
sesjubilæum for gaster, der 25 år tid-
ligere meldte sig til tjeneste på Dan-
nebrog, under middagen fremkom 
med forlaget om at starte en forening 
for tidligere orlogsgaster. Landsfor-
eningen og Roskilde har således fæl-
les rødder. 
Pakhusformand Frederik Christensen 
blev tre år senere medstifter af og den 
første formand for Roskilde Marine-
forening. Man kan så undre sig over, 
at det tog ham tre år at oprette Roskil-
de afdelingen. 
Marineforeningen er noget ganske 
specielt – det kan vi alle være enige 
om. De gamle traditioner fra Søvær-
net, der ved møderne rundt om i lan-
det stadig holdes i hævd, er med til at 
styrke vor identitet samt – ikke 
mindst – skaber respekt om forenin-
gen i Søværnet. 
Vi er og har altid været ”Søværnets 
ambassadører” i de lokale samfund, 
hvor afdelingerne i deres daglige vir-
ke og med deres gode aktiviteter, ikke 
blot synliggør sig selv, men i lige så 
høj grad er med til at gøre reklame for 
vort søværn. 
Netop dette opfylder den første del af 
formålsparagraffen, nemlig ”at styrke 
nationens interesse for Søværnet og 
søfarten”. Det har altid og skal fortsat 
være foreningens vigtigste formål og 
her danner kammeratskabet et vigtigt 
grundlag. 
Gennem nu 90 år har Roskilde Mari-

neforening været det lokale samlings-
punkt for gamle orlogsgaster i områ-
det, og har således været med til at 
præge foreningslivet i byen. Der har – 
som i mange andre afdelinger – været 
”ups and downs”, men netop gennem 
det gode kammeratskab og evnen til 
at samarbejde, som ligger dybt i gam-
le orlogsgaster, har man hver gang 
løst problemerne og kommet videre. 
Når I på denne dag kan se tilbage på 
de 90 år, og på det der er skabt, bl.a. 
jeres smukke Marinestue, så er det 
kammeratskabet, som har været den 
bærende kraft- Der findes næppe 
mange foreninger i Danmark, hvor 
man på denne måde løfter i flok og 
skaber resultater. Netop dette adskil-
ler Marineforeningen fra de øvrige 
soldaterforeninger, og er noget som 
disse misunder os. 
Men kammeratskabet manifesteres 
ikke blot, når der er opgaver, der skal 
løses. Det er ligeledes det, der i det 
daglige kitter medlemmerne sammen. 
Både ved sammenkomster og arran-
gementer i foreningen, men også 
udenfor foreningens rammer er nære 
og livslange venskaber blevet skabt. 

To blev udnævnt til  
æresmedlemmer 
Efter maden og talerne blev Mogens 
Andersen og Svend Bergen udnævnt 
til æresmedlemmer af afdelingen. 
 Formanden motiverede udnævnelser-
ne og Landsnæstformanden, Kurt Fla-
tau, påhæftede emblemerne. 
Under desserten holdt toastmasteren 
talen for damerne. Talen vekslede 
mellem Ibs ord og relevante vers sun-
get af gæsterne, hvilket blev belønnet 
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med et stort bifald. 
Efter desserten var der ”klar ved 
flaget” og derefter underhold-
ning ved ”Glarmesteren og hans 
svende”, en musikalsk under-
holdning, der satte stemningen 
endnu en tand i vejret.  
Aftenen sluttede med ”dans på 
dækket” til et godt stykke efter 
midnat, afbrudt af natmaden, 
der bestod af god stærk gullas-
suppe med flutes.  
Musikken blev hele aftenen og 
under middagen leveret af Tho-
mas Andersen til stor glæde for 
deltagerne. En jubilæumsfest, 
der længe vil blive huske som 

Det er glädjande för os att få deltaga i 
Rokilde Marineforenings 90 års dag. 
Här kommer då en hälsning fra Flot-
tans Män i Karlshamn. 
Det har gått manga år sedan Roskilde 
Marineforening bildades, men vad 
hände det året i världen? Här några 
eksempel: 
1916, första världskriget pågick för 
fullt, och vi har alla läst om slaget vid 
Verdun som pågick nästan hela året, 
och hundratusintals människor avled, 
såredes eller försvann. 
Verner von Haidanstam fick priset i 
litteratur. Danska skådespelerskan Lili 
Bech, som var gift med svenska re-
gissören Victor Sjöström, spilade ind 
filmen ”Skepp som mötes”. Den mexi-
kanska rebelledaren Pancho Vila går 
över gränsen til USA. Danmark och 
USA gör avtal om Grönland. 4. juni 
1916 fölorar Sverige i fotboll 2-0 mod 
Danmark, Poul ”Tist” Nielsen från KB 

gör båda målen. Den danska kom-
memdören Poul Ibsen kommer med 
iden att starta Danska Marineforenin-
gen 1909, och första förening bildas i 
Köpenhamn 30. april 1913. 1916 bil-
das Roskilde förening och det gratule-
rer vi till. 
2006 ser verden anorlunde ut, men vi 
har fortfarende problem som Irak, 
Iran och Kina, som växer kanske för 
hurtigt. Terrorism är ett annat hot. 
Vi bör tänke på att cirka 80% av allt 
som kommer till våra länder från 
andra delar av världen kommer med 
handelsfartyg. Om terorism skulle 
vara ett hot mot dessa, så behövs en 
stark Marin med vältränad personal. 
Vi önskar att framtiden skall se ljus ut 
och våra länder och våra kamrat-
föreningar skall fortsätta at vara som i 
Lili Bechs film ”Skepp som mötes”. 
Glöm inte, att kärleken är människans 
yttersta fullkomlighet. 

En hilsen fra Flottans Männ Karlshamn ved formanden Rolf Pärlhem 

Formanden Brian H. Svendsen flankeret af de nyud-
nævnte æresmedlemmer, Mogens Andersen (tv,) og 



44 

 

 

10-året fra 2006 til 2016 blev præget 
af en del udskiftninger i de faste ar-
rangementer. Nogle blev stoppet og 
nye kom til. I slutningen af perioden 
begyndte problemerne at melde sig 
med at skaffe folk til arbejdet i for-
eningen. Det gjaldt både til valgene 
på generalforsamlingen og frivillige 
til det daglige arbejde i foreningen.  
Det blev en periode, hvor Roskilde 
Marineforening havde hele fem for-
skellige formænd. 
Det var i alle årene Kristian Marius 
Pedersen, der stod for skafningerne 
med en lang række interessante fore-
drag. Et stort arbejde med både at fin-
de foredragsholdere, til en pris som 
ikke skæmmede foreningens økono-
mi, samt sørge for, at der var mad på 
bordet. 
Marineforeningen var fast deltager 
ved gudstjenesterne i Domkirken på 
Valdemarsdag den 15. juni, hvor Dan-
marks Samfundet uddelte faner til 
foreningerne med efterfølgende 
march gennem byen. Ligeledes var 
foreningen til stede, når der blev lagt 
kranse ved Mindeankeret i Nyhavn 
juleaftensdag.  
 
Omfattende program efter jubilæet 
Der var brugt mange kræfter på det 
store og vellykkede 90 års jubilæum, 
men alligevel var der kræfter til at 
gennemføre et omfattende program i 
resten af 2006. 
Der var pinsefrokost lørdag den 4. 
juni og den 9. juli var der sejltur med 

Fra 90 år og frem til de 100 år 
Galeasen ”Frem” af Holbæk. Prisen 
for sejltur og sandwichboller 150 kr. 
Turen startede i strålende sol og let 
brise, men senere blæste det lidt op og 
der kom et enkelt dryp. Alle var dog 
enige om, at det havde været en pragt-
fuld dag. Dog var der en opfordring 
til at sørge for kolde øl og vand på 
den næste tur. 18 medlemmer deltog.  
Ved Fregatskydningen stod 31 skytter 
klar til at modtage Fregatkaptajn Ib 
Rasmussen, der ankom i en Micra 
Sportsvogn. Efter 361 skud blev fre-
gatten sænket af Niels Jørgensen, 
hvilket gjorde Aage Julin til ny Fre-
gatkaptajn. Klokken 11.30 ankom 
damerne til en overdådig buffet, som 
Vera og Kis havde lavet til de 46 til-
meldte. 
Lørdag den 16. september blev der 
holdt loppemarked og i forbindelse 
med markedet kunne der købes grill-
mad til 60 kr. Loppemarkedet var 
godt besøgt og gav et pænt overskud, 
men der var desværre ikke den store 
tilslutning til grill-arrangementet. 
På kegleforeningens generalforsam-

Galeasen ”Frem” af Holbæk. 
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ling oplyste Henning Skjoldby, at der 
den forgangne sæson kunne havde 
været 2 spillere. Derfor måtte man fra 
denne sæson tage ledsager med, og 
det resulterede i, at der kom 14 spille-
re. 
Sæsonens sidste skafning var som 
sædvanlig henlagt til Roskilde Kegle-
center, hvor der i april deltog 21 med-
lemmer og ledsagere og man sluttede 
aftenen med kaffe og kage samt præ-
mieuddeling. 
Ved skafningen i september fortalte 
tandlæge Erik Winkelmann, der har 
tilbragt sin barndom og ungdom i 
Roskilde, om sin tid som tandlæge i 
fosvaret, fængselsvæsenet og udstati-
onering i Østen og Afrika.  
Det årlige Ålegilde blev afviklet den 
7. oktober med 45 deltagere. 
Roskilde Marineforening var i flere år 
sponsor for Rokilde Sejlklubs Marine 
Cup Sejlads for optimistjoller. Ved 
jubilæumssejlads nummer 25 den 3. 
september skulle Marineforeningen 
som noget nyt dyste mod Sejlklubbens 
bestyrelse i Sejlklubbens IF både. 
For Roskilde Marineforening deltog 
John Hammerhøj, Kristian M. Peder-
sen og Peter Jensen. Begge både nåe-
de ud på fjorden, men kun Marinefor-
eningens båd kom til start og gen-
nemførte sejladsen. 
Der var præmieoverrækkelse i Mari-
nestuen den 9. oktober, hvor syv opti-
mistsejlere og familie mødte op. Ma-
rineforeningen var vært ved kaffe, 
kage og sodavand. Desuden fik alle 
optimistsejlerne en pose slik. 
Søndag den 5. november Skyttefore-
ningens banko. Marinestuen var fyldt. 

Fredag 10. november Mortens Aften i 
Marinestuen. En kvart and med tilbe-
hør samt æblekage til dessert og en 
halv flaske vin til maden for 85 kr. 
Ved julefrokosten den 1. december 
blev der serveret det helt store jule-
bord til 120 kr.  
Det bestod af: 2 slags sild, røget ål 
med røræg, røget laks med rævesovs, 
sylte med rødbeder og sennep, blod-
pølse med sirup og kanelsukker, le-

Færre udgivelser af bladet 
I 2007 blev blad nr. 1 reduceret fra 
250 trykte eksemplarer til 200. Årsa-
gen var kraftigt stigende udgifter. Et 
medlem havde hidtil sørget for gratis 
trykning, og den ordning kunne ikke-
fortsætte. Samtidig blev udgivelse 
reduceret fra fire til tre numre årligt. 
Kun de foreninger, som sendte deres 
blad til Roskilde Marineforening, 
ville fremover modtage blade fra Ros-
kilde. Andre kunne få det elektronisk 
som PDF fil, men ingen havde meldt 
sig. Også medlemmerne blev tilbudt 
bladet elektronisk. Fem havde taget 
imod tilbuddet. 
Lørdag den 13. januar var der Nytårs-
mønstring for 4. gang med den traditi-
onelle menu: Gule ærter med tilbehør 
og pandekager med is. 45 medlemmer 
inklusive ledsagere deltog i arrange-
mentet. 
På generalforsamlingen den 10. febru-
ar deltog 27 medlemmer. Henning 
Skjoldby fik her overrakt Marinefor-
eningens Hæderstegn for det store 
arbejde, han har udført i foreningen 
gennem mange år, især renovering af 
træfrisen, der fortæller skibsfartens 
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historie fra Vikingetiden frem til ca. 
1930, og han renoverede også model-
skibe og malerier. Desuden har han 
styr på biblioteket og kender hele 
Roskilde Marineforenings historie. 
Desværre leverede han senere Æres-
tegnet tilbage igen. 
Efter generalforsamlingen var der et 
lækkert tag-selv-bord.  
Ved Fregatskydningen lørdag den 18. 
august, var det Bjarne Pedersen, der 
med skud nr. 302 sænkede fregatten 
og derved gjorde Jogvan M. Olesen til 
Fregatkaptajn. 31 skytter var mødt til 
modtagelse af den afgående fregat-
kaptajn, Aage Julin. Frokosten havde 
deltagelse af 44 skytter og familie. 
Året bød på fem skafninger. 36 med-
lemmer hørte i januar faglig sekretær 
i Sømændenes Forbund 3f fortælle 
om optagelsen af den film, som davæ-
rende SID fik lavet i forbindelse med 
50 år dagen for Danmarks befrielse. 
22. februar trodsede 11 medlemmer 
vintervejret og kom til skafning, hvor 
Vincent Seremet fortalte om sit liv 
som opfinder af en mands fly samt 

som testpilot og faldskærmstester. 
23 medlemmer samt tre gæster fra 
Brøndby hørte pensioneret fængsels-
betjent John Wassar fortælle om Kø-
benhavns Fængselsvæsen gennem 
tiderne.  
Skaffeaftenen torsdag den 25. oktober 
fortalte Alf Larsen om Roskilde om-
kring år 1900. Han er født i Hersega-
de og har haft sin ungdom i byen og 
Roskildes historie har altid været hans 
store interesse. 
Årets sidste skafning var den traditio-
nelle fredag aften på keglebanen. Der 
deltog 12 medlemmer og ledsagere og 
aftenen blev indledt med skafning, 
sild og et par stykker smørrebrød, og 
sluttede med kaffe og præmieudde-
ling. 
Der blev holdt tre arrangementer i 
samarbejde med De Samvirkende sol-
daterforeninger.  30 medlemmer hørte 
en veloplagt Marie Finne fortælle om 
sit liv og 45 år som telegrafist i J. 
Lauritzens skibe. Hun var også dansk 
mester i kuglestød. 
Der var 22 deltagere, som hørte pensi-
oneret musiker fra den Kongelige 
Livgarde og leder af Livgarden Tam-
burkorps, John Tjærby, fortælle om 
sine 41 års tjeneste ved livgarden og 
indspilningen af en cd’er i anledning 

Skruen foran Marinehuset stjålet 
Natten mellem den 27. og 28. oktober 
2008 blev den rustfrie skrue stjålet fra 
sin plads foran Marinehuset på Elisa-
gårdsvej. Tyveriet blev meldt til poli-
tiet og Roskilde Avis skrev om tyveri-
et den 30. oktober. 1. december var 
klenodiet igen på sin rette plads.  
På en læserrejse med ”Under Danne-

Fra en skafning i Marinestuen. 
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brog” fik formanden Arne Lykner et 
tip fra en af rejsefællerne, Edgar Lu-
ckow. Han havde hørt om en rustfri 
propel på en skrotplads på Amager. 
Arne Lykner tog ud og besigtigede 
propellen, og det var ganske rigtigt 
den fra Roskilde Marineforening. Po-
litiet blev kontaktet og nogle dage 
efter ringede politiet til Arne Lykner 
og meddelte, at de havde en propel til 
afhentning. Der blev efterfølgende 
fremstillet en bedre befæstning, så 
forhåbentlig får propellen lov til at 
ligge i fred i fremtiden. 
Året blev indledt med den traditionel-
le Nytårsmønstring med den lige så 
traditionelle menu: Gule ærter samt 
pandekager med is. 
På generalforsamlingen den 10. febru-
ar modtog formanden Brian H. 
Svendsen ikke genvalg, og Jens Arne 
Lykner blev valgt som ny formand. 
Leo Dyreborg efterlyste en hjemme-
side for foreningen. Det blev oplyst, 
at bestyrelsen ville arbejde videre 
med sagen og allerede i blad nr. 2, 
2008, blev det bekendtgjort, at Ros-
kilde Marineforening har fået sin egen 
hjemmeside. 
Fregatskydningen blev afgjort på 
skud nummer 255, hvor Christian 
Hansen sænkede fregatten, og derved 
gjorde Jørgen Malmborg til Fregat-
kaptajn. Den afgående fregatkaptajn, 
Jogvan Olsen ankom stående i en Cit-
roen 4 CV og blev modtaget af 38 
skytter. 
Efter et forgæves forsøg den 5. no-
vember, hvor Odden-Ebeltoft færgen 
havde et break-down med aflysning, 
lykkedes det for ni medlemmer at få 

Arne Lykner blev ny formand. 

gennemført en tur til Ebeltoft den 26. 
november. Fregatten Jyllands Muse-
um blev besøgt. Her har man en gave 
fra Roskilde Marineforening: Et styk-
ke rortrosse, som blev skudt over un-
der slaget ved Helgoland. Herefter var 
der besøg på fregatten, hvor trækon-
struktioner og detaljer på alle dække-
ne blev studeret et par timer. Efter et 
besøg i Kattegatcenteret, sluttede tu-
ren med et besøg i Ebeltoft Marine-
forening 
Den 1. september fyldte Roskilde Ma-
rineforenings Kegleklub 70 år som 
byens ældste kegleklub. Fødselsdagen 
blev fejret ombord på ”Sagafjord”, 
hvor seks medlemmer havde en hyg-
gelig aften 
I løbet af året var der seks skafninger. 
18 medlemmer hørte Mogens Bøeg-
Jensen fortælle om sin elevtid på Sko-
leskibet Danmark for 50 år siden. 
Flemming Moberg holdt foredrag om 
”Danmark under havoverfladen” i 
overværelse af 21 medlemmer og 15 
medlemmer hørte byrådsmedlem Kaj 
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V. Hansen fortælle om forholdene i 
Israel. 
I april var der skafning og keglespil 
som afslutning på vintersæsonen. 15 
medlemmer og damer deltog, og afte-
nen sluttede traditionelt med præmie-
overrækkelse samt kaffe og kage. 
I september blev der serveret karbo-
nader ved skafningen og Kristian M. 
Pedersen viste en video om ”Søvær-
nets Uddannelses Center i Auderød, 
før udflytningen til Frederikshavn og i 
oktober kom Hans Guldager fra Ama-
ger Marineforening fortalte om ”Sø-
slaget ved Saltholm”. 26 medlemmer 
fik et interessant foredrag. 
Af øvrige arrangementer skal nævnes 
ålegildet med 43 deltagere inklusive 
damer og bankospillet, der blev noget 
af tilløbsstykke med 48 deltagere, så 
der var fyldt godt op i Marinestuen. 
En hyggelig eftermiddag, hvor der i 
pausen blev serveret kaffe og kage. 
31 medlemmer mødte til julefroko-
sten op i julehumør og til lejligheden 
havde Per Arne Hansen fremstillet et 
sanghæfte, så stemmerne måtte have 
lidt ekstra smørelse. Året sluttede 
med julestue. 
Der var også tre arrangementer i sam-
arbejde De Samvirkende Soldaterfor-
eninger, hvor damerne også var vel-
komne. Der deltog 32 personer, heraf 
11 fra Marineforeningen, da pensio-
neret Kriminalinspektør Niels Kjøller 

To udflugter og besøg i Karlshamn 
I 2009 var der hele to udflugter samt 
en tur med seks medlemmer til Flot-
tans Männ i Karlhamn. 
I dagene 17.-19. april var der tur til 

Tarp i Nordtyskland. Bussen lagde fra 
i Ny Østergade kl. 8 med 12 personer 
ombord og efter en tur gennem Dan-
mark og Slesvig, der vejrmæssigt vi-
ste sig fra sin bedste side, ankom sel-
skabet kl. 17 til Hotel Landgasthof 
Tarp, hvor der var to overnatninger. 
Næste dag var der rundtur i Flensborg 
og besøg på Søfartsmuseet med mo-
deller af gamle skibe – alle med Dan-
nebrog agter, samt nogle gamle 
dampmaskiner. Det blev i det hele 
taget en oplevelsesrig tur, hvor delta-
gerne tog hjem med mange gamle og 
nye historier og oplevelser, samt et 
sammenhold og godt kammeratskab, 
som var blevet yderligere udbygget. 
5. september gik turen til Langelands-
fortet og Svendborg Marineforening. 
Stemningen var høj på busturen, hvor 
vi entrede Tåsinge og på Landet Kir-
kegård besøgte Elvira Madigans og 
Sixten Sparres grav. Vel ankomne til 
Langeland stod vi snart foran ”Den 
Store Kanon”, som er indgangen til 
Langelandsfortet. Kanonbatterier med 
bunkers, minestryger, u-båd samt 
kampfly blev nøje studeret de næste 
par timer. Ved Ærø færgens leje i 
Svendborg havde vi et kik på bygge-
rodet i Svendborg Marineforenings 
nye Marinestue, før vi ankom til en 
veldækket bod i den gamle Marine-
stue. Der blev tid til at strække bene-
ne under en gåtur ved kajen, inden 
turen atter gik mod Roskilde med del-
tagerne, der var mange gode oplevel-
ser rigere. 
Med formanden Arne Lykner i spid-
sen besøgte seks medlemmer af Ros-
kilde Marineforening den 24. oktober 
vores svenske venskabsforening Flot-
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Formanden for Flottans Männ i Karls-
hamn, Rolf Pärlhem, blev glad for det 
krus, han fik overrakt af Roskildes for-

tans Männ i Karlshamn med overnat-
ning på det lokale vandrehjem. Fire  
kørte med toget og to kørte i bil. 
Ved ankomsten blev vi kørt til for-
manden Rolf Pärlhems private bolig, 
hvor han kone, Britt, var klar med 

varme pølser og lidt vådt til ganen. 
Næste dag blev vi kørt til foreningens 
klubhus, hvor vi mødte formænd med 
ledsagere fra andre afdelinger af Flot-
tans Männ i Sydsverige. I alt mødte 
65 personer op til det store, årlige sil-
debord, som omfattede 12 slags sild, 
inklusive surstrømning. Efter udveks-
ling af gaver var der dans til over 
midnat. 
På tredjedagen blev morgenmaden 
serveret af Britt og Rolf i formandens 
hjem, og vi rejste hjem efter en ople-
velsesrig tur i kammeratligt samvær 
med vores svenske venner 
Ved Fregatskydningen blev det denne 
gang Preben Larsen, der med skud 
nummer 370 sænkede den indtræn-
gende fjendtlige fregat og gjorde Ben-
ny Pedersen til Fregatkaptajn som 
afløser for Jørgen Malmborg. Der 

Afhentning af Fregatkaptajnen. Fra venstre Ole Jørgensen, Jørgen Malmborg, Per Arne 
Hansen og  chauffør Knud Hansen. 
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Der var god tilslutning til Nytårsmøn-
stringen i 2009. 

deltog 42 skytter inklusive gæster fra 
Flottans Männ Karlshamn og Marine 
kammeradschaft Tarp. Den afgående 
fregatkaptajn blev afhentet i Roskilde 
Brandvæsens gamle, men meget vel-
holdte stigevogn. 
På grund af lille fremmøde i Marine-
stuen på de almindelige torsdags afte-
ner, blev det besluttede i stedet at hol-
de åbent onsdage kl. 12-16. Skaffeaf-
tenerne fortsætter om torsdagen. De 
ny åbningstider gælder fra onsdag den 
11. februar 2009. Foreningen har også 
fået fornyet spiritusbevillingen. Desu-
den var Fødevarestyrelsen på kontrol-
besøg. Det resulterede i en glad Smi-
ley – takket være Mogens Andersen 
og Gunnar Pedersen. 
Med Torben Wellan som leder, fik 
foreningen sit eget Shanty Kor, der 
havde prøveaften en onsdag i hver 
måned. Shantysange er de sange, som 
blev sunget ombord på de gamle sejl-
skibe, når tungt arbejde skulle udføres 
og alle mand skulle hive i takt. 
Årets generalforsamling med deltagel-
se af 25 medlemmer blev en ”blød” en af 
slagsen. Den kørte lige efter bogen 
uden kommentarer. 
Året var som sædvanlig begyndt med 
Nytårsmønstring med damer – den 
femte i række. Menuen: Gule ærter og 
pandekager med is. 
Der var seks skafninger i 2009. 
18 medlemmer lyttede til formanden, 
Arne Lykner, som fortalte om sin tid 
som maskinmester i ØK. Et godt fore-
drag, der efterfølgende gav anledning 
til livlig snak mellem medlemmerne. 
Brunkål og flæsk blev nydt med vel-
behag. 
Ove Hermansen fortalte om Dan-

marks største skibsforlis, da DFDS’s 
emigrantskib ”Norge” forliste på He-
lene-revet nær Rockall-klippen den 
28. juni 1904. Ca. 600 af de 729 pas-
sagerer og besætningsmedlemmer 
omkom på grund af manglende red-
ningsudstyr. Deltagerne fik serveret 
Skipperlabskovs. 
 24 medemmer lyttede til foreningens 
medlem, Jan Larsen, der fortalte om 
offshore dykning. Der blev spist god 
gammeldags oksesteg. 
Sæsonafslutningen for skafninger 
med keglespil havde kun deltagelse af 
i alt seks medlemmer og ledsagere. 
Det viste sig senere, at det blev den 
sidste sæsonafslutning med keglespil. 
Efterårets skafninger bød på foredrag 
ved byrådsmedlem Kaj V. Hansen om 
Berlin og et foredrag af Jan Lyngdorf, 
der kalder sig akvariekonsulent. Han 
har også viden om orkideer og er med 
i Visens Venner. Foredraget koncen-
trerede sig dog om hans tid ved Sirius 
Patruljen og hans rolle som militær 
efterretningsagent i det gamle Østeu-
ropa. 24 medlemmer deltog i arrange-
mentet. Menuen ved de to skafninger 
var karbonader hakkebøf.Der var Åle-
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Gode udflugter og  
to kransenedlægninger 
I løbet af 2010 var Roskilde blevet 
medlem af Foreningen MS Caroline S 
af Svendborg og gjorde brug af skibet 
på en meget vellykket tur til Marstal, 
Ærøskøbing og Svendborg med to 
overnatninger på Ærø. Skibet blev 
benyttet til sejladser mellem Svend-
borg, Marstal og Ærøskøbing med 
besøg og spisning i alle tre Marinefor-
eninger. Med 22 deltagere var turen 
udsolgt og en meget stor succes. Det 
var Torben Wellan og Jann Persson, 
der stod for arrangementet. 
Der var også en tur til venskabsfor-
eningen i Tarp i Nordtyskland den 23.
-25. april og den fortalte Arne Lykner 
om på en skaffeaften den 29. april, 
hvor der blev serveret sønderjysk pøl-
sebord  
Turen havde otte deltagere, som fik 
en dejlig bustur gennem det danske 
land. Det blev også til en lille tur ud 

på de små veje på grund af et trafik-
uheld. 
Deltagerne blev vel modtaget af for-
manden Kluss Hott og efter indloge-
ring og mad på hotellet gik turen til 
Tarps Marinestue. Her var der sang 
og harmonikaspil af ca. 15 mand og 
det blev en aften med god stemning. 
Næste dag var der udflugt til Flens-
borg med besøg på Søfartsmuseet, et 
bryggeri og et rom destilleri. En tur i 
et gammelt træskibsværft er altid en 
særlig oplevelse for dem, der interes-
serer sig for gamle træskibe. Her var 
man i gang med at bygge en fiskerbåd 
efter opmålinger fra et arkæologisk 
fund i Geneserat Sø i Israel. Båden 
var dateret til år 70 før kristi fødsel. 
Tilbage på hotellet var der keglespil 
og præmieuddeling under spisningen 
om aftenen. 
Ved afskeden næste morgen havde 
Marinekammeradschaft samlet sit kor 
til prøve og som en sidste hilsen, da vi 

Deltagerne på den vellykkede tur til Ærø fotograferet ombord på ”Caroline S” sammen 
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gik ud til bussen, blev sunget ”Skuld 
gammel venskab rejn forgo”. 
Nytårsmønstringen havde samlet 34 
medlemmer og ledsagere. Inden spis-
ningen gav Shanty koret et nummer. 
Menuen var den traditionelle med 
gule ærter og flæsk samt pandekager 
med is.  
Et vigtigt punkt på dagsordenen på 
generalforsamlingen var et forslag om 
en rygepolitik og forbud mod at ryge i 
Marinestuen. Det faldt med et brag. 
15 stemte for fortsat rygning, fem 
stemte imod og fem undlod at stem-
me. 
38 skytter modtog Fregatkaptajn Ben-
ny Pedersen, da han ankom i en stor 
lastbil fra Roskilde Renovation. Det 
var Per Røn, der sænkede fregatten 
med skud nummer 257 og det betød, 
at Per Arne Hansen overtog titlen som 
Fregatkaptajn. Der blev solgt hele 
1730 listenumre, ikke mindst takket 
være en meget flot indsats af Tonni 
”Barser” Jensen. I alt deltog 65 perso-
ner i frokosten. 
Flaget blev luftet flere gange. Bl.a. 
ved en kransenedlægning den 28. 
marts i anledning af 100 året for Hen-
des Majestæt Dronning Ingrids fødsel. 
Roskilde Marineforening lægger en 
krans på dronningens gravsted hvert 
femte år for at ære hendes minde og 
som tak for den tillid dronning Ingrid 
i mange år viste Roskilde Marinefor-
ening.  
Den 16. april deltog foreningen i flag-
borgen ved Amalienborg i anledning 
af Hendes Majestæt Dronning Mar-
grethes 70 års fødselsdag. 
24. december var det Roskilde Mari-
neforening, der lagde kransen ved 

Mindeankeret i Nyhavn, og det fore-
gik i flere centimeter høj sne.  
Foruden Arne Lykners beretning om 
turen til Tarp i Tyskland, var der fem 
andre skafninger i 2010. 
Arne Lykner var midtpunktet ved 
endnu en skafning, da 24 medlemmer 
hørte formanden fortælle om sin tid 
som maskinmester i ØK. Et godt fore-
drag, der bagefter førte til livlige sam-
taler blandt medlemmerne. Der blev 
serveret brunkål med flæsk. 
Major Erik Blume skulle holde fore-
drag om sin tid i Kosovo, men måtte 
melde afbud på grund af sygdom. I 
stedet så 21 medlemmer Torben Wel-
lan vise en film om skonnerten 
”Caroline S”. Forinden havde de spist 
skipperlabskovs. 
Der var forloren hare på bordet, da 19 
medlemmer hørte Landsformanden 
Ole Løje Jensen fortælle om Marine-
foreningens organisation og Flådens 
500 års jubilæum. 

Fregatkaptajn Per Arne Hansen flankeret 
af den afgående Fregatkaptajn Benny 
Pedersen og formanden Arne Lykner. 
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Ved efterårets skafning blev spiste 22 
medlemmer hakkebøf og hørte Ove 
Hermansens foredrag om hvordan 
Skoleskibet København så dagens lys 
samt det ulykkelige forlis.  
Marinestuen fik den 5. juni besøg af 
38 mand fra Svendborg Marinefor-
ening til spisning. Torben Wellan var 
derefter guide på en rundtur til Ros-
kilde Domkirke og museumsøen ved 
Vikingeskibsmuseet. 
I oktober var Fødevarestyrelsen på 
uanmeldt besøg i Marinestuen. Alt 
var i orden. Kabyssen var pæn og ren, 
så det medførte igen en glad Smiley. 
Næste kontrolbesøg er efter planen 
om fire år. 
I oktober var der også ålegilde. 26 
medlemmer og damer deltog i arran-

Den tidligere formand  
Sven Egon Pedersen bisættes 
Den 17. marts 2011 døde den tidligere 
formand for Roskilde Marineforening 
Svend Egon Pedersen, bedst kendt 
som SEP. Han blev 78 år. Svend 
Egon Pedersen var årgang 1950 i Sø-
værnet og blev indmeldt i Marinefor-
eningen 1974. 
Han var formand for Roskilde Mari-
neforening fra 1986 til 1998. I 1989 
blev han tildelt hæderstegnet i guld af 
Landsforeningen, i 1992 udnævnt til 
æresmedlem i Roskilde Marinefor-
ening. Han udførte et stort arbejde for 
afdelingen, bl.a. ved køb og istand-
sættelse af foreningens nuværende 
hus. 
Han var formand for Marineforenin-
gens Kegleklub fra 1984 til 1987. 
SEP blev bisat den 23. marts. For- Sven Egon Pedersen (SEP). 

eningen deltog med flaget og 16 med-
lemmer mødte op til bisættelsen. 
Bladet fik nye redaktører i 2011. Kri-
stian M. Pedersen, som havde produ-
ceret bladet i en årrække, stod sidste 
gang for udgivelsen med blad num-
mer 1 2011. Fra og med blad nummer 
to var det Carit Volfing og Jørgen 
Malmborg, der overtog udgivelsen. 
Det medførte bl.a. en opdeling af si-
derne i to spalter i stedet for én. 
Nytårsmønstringen havde deltagelse 
34 medlemmer og damer. Menuen var 
uændret: Gule ærter med flæsk og 
pandekager med is. Det blev til nogle 
hyggelige timer i Marinestuen. 
På generalforsamlingen kunne for-
manden Arne Lykner se tilbage på et 
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godt år, selv om tilslutningen til de 
faste arrangementer var faldet en lille 
smule. Til gengæld havde der været 
en pæn fremgang i medlemstallet fra 
109 i 2009 til 120 i 2011. Per Flør-
ning blev valgt som ny sekretær og 
afløste Ole Jørgensen. 
Den 10. og 11. juni var der sejltur 
med ”Caroline S” til den svenske ø 
Hven. Programmet var ens på de to 
ture fredag og lørdag. Deltagerantallet 
var begrænset til 16 personer pr. tur, 
og der var udsolgt på begge ture. 
Vejret var pragtfuldt. Det var stort set 
havblik og i strålende sol kunne man 
nyde turen fra de borde og stole, der 
var opstillet på skonnertens lastluger. 
Fadølsanlægget blev flittigt brugt og 
på hjemturen blev der serveret en let 
anretning. 
Der var tre timers fri manøvre på 
Hven med mulighed for at se omrid-
set af Tycho Brahes berømte observa-

torier Uranienborg og Stjerneborg. 
Ved Fregatskydningen stod 39 skytter 
klar til at modtage Fregatkaptajn Per 
Arne Hansen, da han ankom i en æl-
dre Ford Mustang. Der var besøg af 
tre repræsentanter fra foreningens 
svenske venskabsforening, Flottans 
Männ Karlshamn og med næsten 80 
deltagere til spisningen, blev det en af 
de helt store fregatskydninger. 
Kjeld Ewald Hansen sendte fregatten 
til bunds med skud nummer 310 og 
gjorde Peter Skjold Rasmussen til ny 
Fregatkaptajn. Der var solgt hele 
1800 listenumre, hvoraf Tonni ”Bar-
ser” Jensen havde solgt de 1400. 
I løbet af sommeren blev der udført 
en del vedligeholdelsesarbejder på og 
ved Marinehuset. Halvtagene i haven 
blev genetableret, skurene malet og 
tagrenderne renset. Der var stor tak 
for initiativet til Per Arne Hansen, 
Mogens Andersen, Per Røn, Johnny 
Sabild, Arne Lykner og Kristian M. 
Pedersen. 
Efter eget ønske udtrådte Torben 

Deltagerne nød solen og udsigten fra 

Per Arne Hansen ankom i en Ford Mu-
stang og blev modtaget af formanden og 
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Wellan af bestyrelsen sidst på som-
meren, og på et møde i september 
vedtog bestyrelsen, at Kjeld Ewald 
Hansen overtog hans plads. Torben 
Wellan meddelte også, at han ikke 
længere kunne varetage hvervet som 
leder af Shanty koret, og da det ikke 
lykkedes at finde en nye leder, fik 
koret en forholdsvis kort levetid. 
I januar blev filmen ”Martha” vist i 
Marinestuen, hvor der kunne bestilles 
smørrebrød.  
Der var seks skafninger på hele året 
og det startede i januar med flæske-
steg og Ove Hermansens beretning 
om grønlandsskibet ”Hans Hedtoft”s 
forlis den 30. januar 1959, hvor alle 
ombordværende omkom og skibet 
blev aldrig fundet igen. 
I februar blev der serveret brunkål og 
endnu en gang var Jan Lyngdorf på 
besøg, denne gang med en beretning 
fra Borneo. Han fortalte om det dagli-
ge hårde arbejde for mange fattige 
indonesere, et besøg hos de vilde 
junglefolk, der er direkte efterkomme-
re af de menneskeædende Dajaker 
samt en historie om den hellige næse-
hornsfugl. 
Ved skafningen i marts var der besøg 
af endnu en genganger. Byrådsmed-
lem Kaj V. Hansen holdt et foredrag 
med titlen ”Egypten langs Nilen”. 
Foredraget indeholdt mange emner, 
bl.a. flodsejlads, pyramider, templer, 
fattigdom og rigdom samt forfald og 
skønhed. En spændende tur. Der var 
krebinetter på menuen. 
Forårets sidste foredrag blev leveret 
af Flemming Moberg og handlede om 
”Kanonbådskrigen 1807 til 1814”. 
Flemming Moberg har skrevet en bog 

om Kanonbådskrigen og overskuddet 
fra salget går til bygningen af en ka-
nonbåd i anledning af Flådens 25 års 

Ny formand og den  
første sommerfest 
Der skulle vælges ny formand på ge-
neralforsamlingen i 2012 da Arne 
Lykner mente, at han havde aftjent sin 
værnepligt med mange år i bestyrel-
sen og fire år som formand.  Johnny 
Sabild blev valgt til ny formand. I sin 
sidste beretning nævnte Arne Lykner, 
at det var blevet sværere at hverve 
folk til de mange opgaver i forenin-
gen.  
Den første Sommerfest med grill blev 
med 34 deltagere en succes, selv om 
vejret langt fra viste sig fra sin bedste 
side. Regn og kulde bevirkede at grill-
mester Kjeld Ewald Hansen tog op-
stilling under halvtaget og spisningen 
foregik inden døre. 
Grillpakken bestod af en bøf af okse-

Grillmester Kjeld Ewald Hansen i aktion. 
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filet, marinet kalkun og hjemmelavet 
grillpølse med to slags kartoffelsalat, 
Modena salat samt flutes til 130 kr. 
Der blev solgt ekstra gode vine fra 
Den Fransk Vinhandel. Uffe Sørensen 
stod for musikken og Per Arne Han-
sen havde lavet sanghæfter. 
Ved Fregatskydning ankom Fregat-
kaptajn Peter Skjold Rasmussen i en 
Mini Moke årgang 1971 og blev mod-
taget af 28 skytter. I alt deltog 60 
mennesker i arrangementet, som var 
begunstiget af solskin. 
Da Ebbe Bjarne Jensen med skud 
nummer 387 sænkede Fregatten, stod 
det klart, at den nye Fregatkaptajn hed 
Leif Lund. 
Per Arne Hansen havde sørget for, at 
haven var i perfekt stand og sammen 
med Ole Ørtz rettet alle fliserne under 
halvtaget. De fik stor tak for indsat-
sen. 
Der var solgt 1831 listenumre, hvor 
Tonni Jensen solgte de 1500 og blev 
belønnet med en flaske Linie Akvavit. 
Desværre er oplysningerne om for-
eningens arrangementer mangelfulde i 
denne periode. 
Det står dog fast, at der var Nytårs-

mønstring med gule ærter, og ved 
årets tre første skafninger var menuen 
forloren hare, bøf stroganoff og kote-
letter. 
I april kom Georg Marum fra Brønd-
by Marineforening, og fortalte om sit 
liv i søværnet og handelsflåden – et 
foredrag som vakte minder hos med-
lemmerne. 
Ved skafningen i oktober var der fo-
redrag af Lars Møller fra Søværnets 
Bomberyddetjeneste. Menuen bestod 
af sildemad og forloren skildpadde. 

Fregatkaptajn Peter Skjold Rasmussen er 
ankommet i en Mini  Moke og inspicerer 

Ny formand for andet år i træk 
På generalforsamling i 2013 skulle 
der igen vælges ny formand. Johnny 
Sabild, der blev valgt til formand i 
2012, havde uden begrundelse forladt 
posten og meldt sig ud af foreningen. 
I stedet blev Keld Christensen valgt 
til ny formand.  
Den nye formand takkede for tilliden 
og skrev i bladet bl.a.: 
”Jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste 
for at vi får en velfungerende for-
ening, men jeg kan ikke gøre det uden 

Keld Christensen blev valgt til formand. 
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jeres hjælp… 
…For at kunne drive en forening kræ-
ver det, at medlemmerne vil bevæge 
sig i samme retning, og det er de valg-
te bestyrelsesmedlemmers pligt, at 
lede foreningen derhen hvor medlem-
merne ønsker den, men det kræver, at 
medlemmerne deltager i foreningsar-
bejdet på det plan, som den enkelte er 
i stand til og ellers være en del af fæl-
lesskabet, som er det primære i vor 
forening.” 
Gunnar Pedersen stoppede som banje-
mester, en post han havde beklædt 
siden 2006, og Mogens Andersen 
blev ny banjemester. 
På grund af trusler om regn blev der 
kastet nervøse blikke mod himlen, da 
Marineforeningen i juni holdt sin an-
den sommerfest med grillmad, men 

det blev kun til en enkelt byge ud på 
eftermiddagen, hvor grillen var lukket 
og spisningen overstået. Det var igen 
Kjeld Ewald Hansen, der sørgede for 
at kødstykkerne fik den rigtige farve. 
Menuen var en gentagelse fra den 
første sommerfest: Bøffer af oksefilet, 
marineret kalkunbryst og grillpølse 
med diverse tilbehør. 27 deltagere 
nød middagen og den gode stemning, 
der blev skabt af både sang og musik. 
Det var Uffe Sørensen og Morten, der 
stod for underholdningen. 
Årets sejltur var denne gang med den 
tidligere minestryger MS 5 ”Enø”, 
som nu sejler under navnet ”Marianne 
F”. 
I det pragtfulde vejr blev der rig lej-
lighed til at nyde udsigten fra Roskil-
de Fjord på den fire timer lange sejl-

Der var tid til at nyde det gode vejr og en kølig øl på sejlturen til Hundested. 
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Medlemmerne og deres damer hygge sig 

Fregatkaptajn Leif Lund ankom 2013 i en 
Ford Thunderbird og blev modtaget af 

tur til Hundested, som var målet for 
sejladsen. Under ventetiden ved 
Kronprins Frederiks bro ved Frede-
rikssund var der tid til en rundtur i 
den lokale havn, hvor de 30 deltagere 
fik et glimt af det gamle dampskib 
”Skjelskør”, der tidligere var hjemme-
hørende i Roskilde.  
I det gode vejr var der masser af liv 
på havnen i Hundested og mulighed 
for at besøge et af de mange ud-
skænkningssteder, inden der var mid-
dag i Hundested Marineforening, hvor 
menuen bestod af stegt ål og citron-
fromage – et populært valg. Selskabet 
returnerede til Roskilde i bus. 
Ved Fregatskydningen i august an-
kom Fregatkaptajn Leif Lund stands-
mæssigt i en Ford Thunderbird med 
300 hestekræfter og blev modtaget af 
28 skytter. Skud nummer 314, der 
blev affyret af Alex Jensen, afgjorde 
Fregattens skæbne og gjorde Per Røn 
til ny Fregatkaptajn. 
Der deltog i alt 54 personer i spisnin-
gen, og de havde en dejlig lørdag med 
kun en enkelt byge. Der blev solgt 
1835 listenumre, ikke mindst takket 

være en stor indsats af Tonni Jensen, 
der blev den absolutte topsælger og 
igen kunne indkassere en flaske Linie 
Akvavit for sit arbejde. 
Roskilde Marineforenings Kegleklub 
blev som byens ældste kegleklub 75 
år den 1. september og det blev fejret 
med en festmiddag på Restaurant 
Toppen den 7. september. 
Kegleklubben blev i en periode nævnt 
som Marineforeningens største aktiv 
med god opbakning fra medlemmer-
ne. 
Sådan er det desværre ikke mere, 
medlemstallet var dalet til blot syv på 
jubilæumsdagen og den sidste skaf-
ning med keglespil blev holdt i 2007. 
Blandt foreningens tidligere formænd 
kan bl.a. nævnes Flemming Petersen 
og Sven Egon Pedersen (SEP), der 
begge blev formænd for Roskilde Ma-
rineforening. Formanden i jubilæums-
året, Henning Skjoldby, har siddet på 
posten siden 1987 og kan til næste år 
fejre 30 års jubilæum som formand 
for kegleklubben. 
Roskilde Marineforening blev med-
lem af Tamburkorpsets venner, men 
stoppede til gengæld medlemsskabet 
af skonnerten ”Caroline S”. 
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Bestyrelsen vedtog en beklædnings-
vejledning for brug af uniform med 
mere. Til nytårsmønstring, generalfor-
samling, distriktsmøder og officielle 
besøg, bør de medlemmer, der har en 
blazer, møde i denne. 
Året begyndte med den traditionelle 
Nytårsmønstring med gule ærter og 
pandekager med is. 
Der er noteret fire skafninger og det 
begyndte med et foredrag om Hjem-
meværnsflotille HVF 368 Køge, hvor 
flotillechef Per Bach Lauritsen fortal-
te om dagligdagen i flotillen. Menu 
bestod af brunkål med flæsk. 
Den første chef for inspektionskutte-
ren ”Tulugaq”, W. Roland-Larsen 
fortalte i februar om kutterens tilrig-
ning og indsats i Grønland. Indsatsen 
omfattede bl.a. jagten på ulovligt fi-
skeri, stationstjeneste, søopmåling, 
passagertransport og meget andet. 
Menu: Skipperlabskovs. 
I marts formede skafningen sig som 
kammeratskabsaften med historier og 
sang. Der blev serveret krebinetter. 
Byrådsmedlem Kaj V. Hansen er me-
get brugt som foredragsholder til 
skafningerne og i oktober fortalte han 
om en rejse til Cuba under titlen 
”Cuba – øen med musik og livsglæ-
de”. Med foredraget kom man langt 
omkring fra Hovedstaden Havanna og 
helt ud hvor de fleste oplever, at tiden 
har stået stille i 100 år. Foreningens 
medlem Jørgen Søgård stod for menu-
en, som var en meget mør gammel-
dags oksesteg til stor glæde for de 20 
fremødte med- lemmer. 
Julefrokosten havde 22 del-
tagere, hvor snakken gik 

Svær start med en god slutning 
Nytårsmønstringen den 4. januar var 
nummer otte i rækken, og her havde 
Marineforeningen besøg af medlem 
Hall Pedersen, der bor i Paamiut (Fre-
derikshåb). Hall blev meldt ind i Ros-
kilde Marineforening i 1974 og fik 
ved nytårsmønstringen overrakt 40 
års foreningstegnet. 
I 1976 forærede han foreningen en 
model af en Ska båd, som han havde 
bygget. I øvrigt var der 35 deltagere 
til Nytårsmønstringen, hvor kvinderne 
var velkomne.  
Det blev en hyggelig eftermiddag, 
hvor alle nød Jørgen Søgårds gule 
ærter og pandekager med is. 
En svær start med en god slutning, 
kunne være overskriften på forman-
den Keld Christensens beretning på 
generalforsamlingen den 8. februar. 
”Det skabte nemlig turbulens i besty-
relsen, da vi modtog den valgte for-
mand Johnny Sabilds udmeldelse, 
samt meddelelsen om, at vores kasse-
rer, Jann Person, ønskede at fratræde 
samtidig, men med en konstellation 
med undertegnede som ny formand, 
valgte Jann at tage et år mere, til der 
faldt ro over tingene”, sagde forman-
den i sin beretning. 
Formanden nævnte også, at der var 
oprettet et par nye udvalg, herunder 
PR-udvalget med redaktør Leif Lund 
som den bærende kraft og roste bla-
det, som nu kommer til tiden. For-
manden syntes også, at pladsudvalget 
fungerede fint med banjemester Mo-
gens Andersen. 
Under valgene var der afsked med 
Jann Person som kasserer, en post han 
efterhånden havde beklædt i syv år, 



60 

 

 

og han blev afløst af Bo Åbenhuus 
Christensen.  
41 medlemmer og ledsagere deltog i 
årets sommerfest, med den traditio-
nelle menu: Oksesteak, marineret kal-
kunbryst og grillpølse med tilbehør. 
Uffe Sørensen havde skaffet såvel 
sanghæfter som er firemands orkester, 
så der var gang i både grillen og sang-
stemmerne. Det var en meget fornøje-
lig eftermiddag, som var begunstiget 
med strålende vejr.  
Der var fokus på det historiske, da 34 
medlemmer og ledsagere i juli tog på 
sommersejlads i Ulvsund i strålende 
vejr. Sejladsen foregik om bord på 
veteranfærgen ”Møn”. 
Den kompetente guide havde læst sin 
lektie og gav på den baggrund en ret-
visende fortælling om Peterværft, der 
under England-krigen 1807-1814 blev 
udset til flådebase og værft for genop-
bygningen af den danske flåde, der 

ved Flådens Ran i 1807 overgik til 
briterne. Petersværft ligger på Syd-
sjællands sydkyst lige nord for den 
lille ø Tærø. 
Før frokosten i Marinehuset i Stege 
med Møn Marineforening som vært, 
var der lejlighed til at se byen på egen 

God musik, god mad og godt vejr skabte tilsammen en god stemning og en vellykket som-
merfest i 2014. 

På sejlturen i Ulvsund med veteranfær-
gen ”Møn” var Marineforeningen endnu 
engang heldig med vejret. 
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hånd. En god og oplevelsesrig dag, 
før det gik hjemad med bussen. 
Der var mødt 33 skytter til årets Fre-
gatskydning, som modtog Fregatkap-
tajn Per Røn, da han ankom i en Golf 
type 1 rallybil fra 1976, en tur han 
ikke glemmer lige med det samme. 
Det var Arne Lykner, der med skud 
nummer 365 sænkede den indtræn-
gende fregat, som bar russisk flag. 
Derved blev Tonni ”Barser” Jensen 
Fregatkaptajn. 
Fire medlemmer fra Flottans Mäan 
Karlshamn ankom fredag og tog hjem 
søndag. Der var i alt 49 medlemmer, 
familie og gæster i dagens løb, hvor 
der som de tidligere år også var skive-
skydning og rafling. 
Tonny ”Barser” Jensen modtog endnu 
en flaske for sit store salg af listenum-
re. Af 1970 lodder solgte Tonni 1700.  
I anledning af Karlshamns 350 års 
jubilæum og invitation fra Flottans 
Männ tog Brian H. Svendsen og Bodil 
samt Kristian M. Pedersen og Merete 
til den svenske by og blev indkvarte-
ret på første sal i Marinehuset. 
Efter en vandretur i et naturområde på 
den anden side af havnen, var der om 
aftenen middag med bestyrelsen og 
ledsagere. Under middagen overrakte 
Kristian et eksemplar af Danmarks 
Marineforenings 100 års jubilæums-
bog til værterne. 
Lørdagens program omfattede en gå-
tur i byen, besøg på Søfartsmuseet, et 
foredrag af formanden Rolf Pärlhem 
om den svenske flådes bespisnings-
ordning fra 1500 til 1700 tallet og om 
aftenen opførtes et skuespil på torvet 
om, hvordan Karlshamn fik sine køb-
stadsrettigheder for 350 år siden. 

Efter morgenmaden søndag gik turen 
hjemad med mindet om en dejlig 
weekend. 
Roskilde Marineforening var som 
traditionen byder på pletten med fla-
get, da Danmarks Marineforening 
lagde en krans på kong Frederiks den 
IX’s. grav ved Roskilde Domkirke på 
kongens fødselsdag den 11. marts. 
Han ville i 2014 være fyldt 115 år. 
  I 2014 indgik Marineforeningen en 
”Uniformaftale” med Monopol i Sko-
magergade i håb om, at det ville med-
føre en mere ensartet påklædning ved 
egne arrangementer og ved besøg hos 
andre foreninger.  
For 1800 kr. kan man erhverve sig en 
blazerjakke og et par grå benklæder. 
Kvaliteten er i top, bl.a. er benklæder-
ne af det kendte mærke Meyer. 
Hvis man selv medbringer søværnets 

I en Golf rallybil fik Fregatkaptajn Per 



62 

 

 

emblem bliver det, som en ekstra ser-
vice fra Monopol, påsyet gratis. Bla-
zeren leveres med messingknapper, 
og hvis man kommer med andre 
knapper, bliver de også udskiftet gra-
tis. En aktuel aftale to år før et 100 års 
jubilæum. 
Der har været fire skafninger. I januar 
spiste 16 medlemmer brunkål med 
flæsk og hørte bagefter Roland Larsen 
fortælle og vise video fra Hvidtfeldts 
første tur til Grønland. Et flot og inte-
ressant foredrag, hvor man kom ud i 
alle kroge af, hvad sådan et togt kan 
byde på. 
I februar stod menuen på hakkebøf, 
og det tiltrak 20 medlemmer. Derefter 
var der fremvisning af film fra Søvær-
net, men også et spændende indslag 
fra starten på Roskilde Svineslagteri 
på Køgevej og i marts blev der serve-
ret krebinetter og stuvede grønsager. 
I oktober deltog 26 medlemmer i ef-
terårets skafning, hvor der var stegte 
ål på menuen, men uanset hvor meget 
deltagerne stangede til fadene, lykke-
des det dem ikke at udrydde bestan-
den. Det var rigeligt med ål, så nogle 
af gutterne fik et par stykker med 
hjem. 
Kjeld Ewald Hansen havde stegt åle-
ne og Mogens Andersen havde haft 
gang i kartoffelskrælleren. Ikke min-
dre end otte kilo havde han klargjort, 
og der blev kun en enkelt kartoffel 
tilbage. 
Foreningens kasserer, Bo Christensen, 
holdt et godt foredrag om en tur til 
Afghanistan  i 2007. 
24 forventningsfulde medlemmer 
mødte op til årets julefrokost, hvor 
Mogens Andersen havde handlet sig 

til et indholdsrigt måltid fra Føtex. 
Kristian M. Pedersen solgte lotterier, 
men salget stagnerede indtil det gik 
op for deltagere, at der lå præmier i de 
resterende bundter. Så blev der hurtigt 
udsolgt. 

Jubilæumsfesten i faste rammer 
Roskilde Marineforenings 100 års 
jubilæumsfest skulle have været holdt 
på Hotel Prindsen, men da hotellet 
lukkede, blev arrangementet flyttet til 
Hotel Comwell, skriver formanden 
Keld Christensen i en kommentar i 
bladet. 
Jubilæumsdagen den 18. maj 2016 er 
ved at være i faste rammer. Forman-
den Keld Christensen oplyste, at der 
bliver march gennem Roskildes gåga-
de efter Søværnets Tamburkorps med 
en lille koncert på Stændertorvet og 
tattoo på Hestetorvet. 
Han håbede på stor deltagelse i mar-
chen af foreningen medlemmer samt 
gæstende foreninger med flag. 
Efter marchen er der fra kl. 14 recep-
tion i Marineforeningen på Elisa-
gårdsvej Den store jubilæumsfest for 
medlemmer og indbudte gæster finder 
sted på Hotel Comwell søndag den 
22. maj. 
Nytårsmønstringen blev igen i 2015 et 
tilløbsstykke med flot tilslutning, men 
rygtet om Jørgen Søgårds smagsfulde 
gule ærter med flæsk og pølse må 
efterhånden også være nået ud til alle 
grene af foreningen. 
En god dag med damer og megen 
snak over bordene og så må vi ikke 
glemme desserten: Pandekager og is i 
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rigelige mængder. 
I det forgange år måtte Marinefor-
eningen sige farvel til fire af sine 
medlemmer. Året var desuden præget 
af en del sygdom blandt medlemmer-
ne, men set i lyset af disse begivenhe-
der, lykkedes det foreningen, at kom-
me ud med et rimeligt højt aktivitets-
niveau. 
Det var hovedlinierne i den beretning 
som formanden Keld Christensen af-
lagde, da Roskilde Marineforening 
lørdag den 7. februar holdt sin ordi-
nære generalforsamling i Marinestuen 
på Elisagaardsvej.  
Desværre blev generalforsamlingen 
ikke det store tilløbsstykke, idet kun 
19 stemmeberettigede medlemmer 
mødte frem. 
Som modvægt til dødsfald og sygdom 
kunne formanden glæde sig over flere 
nye medlemmer.  
Der var genvalg over linjen, men an-
tallet af suppleanter til bestyrelsen 
blev udvidet fra tre til fire, og ny sup-
pleant blev Brian H. Svendsen. 
Sommerfesten, eller Grillfesten, hvad 

man nu foretrækker at kalde den, lig-
ger på et tidspunkt, hvor den burde 
varsle sommerens komme, men vejr-
guden havde kun lyttet med et halvt 
øre. Det startede sådan set pænt, men 
lidt ud på eftermiddagen, måtte de 
fleste finde overtøjet frem. 
Slagterens traditionelle grillpakke 
levede op til forventningerne, bortset 
fra, at skindet på pølsen var lidt svært 
at tygge. Desværre var vores grillme-
ster, næstformand Kjeld Ewald Han-
sen, stadig syg, og det betød at delta-
gerne selv måtte i aktion, så der var 
trængsel ved grillen. 
Uffe Sørensen havde som sædvanlig 
arrangeret lidt underholdning med 
fællessang. 
De seneste 4-5 år er sommersejladser-
ne blevet afviklet i strålende solskins-
vejr, men traditionen blev desværre 
brudt i år. Vejret var dog ikke meget 
dårligt, men overskyet med en frisk 
vind, og det var først på den sidste del 
af sejlturen, at solen viste sit glade 
ansigt. 
Der blev mod passende betaling ser-

Ved sommerfesten 2015 måtte deltagerne 

Klar til afgang fra Roskilde Havn med 
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veret drikkelse undervejs samt en 
sandwich, som var inkluderet i prisen. 
Kollegerne i Nykøbing Sj. optrådte 
som de perfekte værter, da de servere-
de en dejlig frokost og lidt drikkelse, 
som hurtigt fik gang i kredsløbet og 
hævet kropstemperaturen nogle gra-
der. Det blev til nogle hyggelige timer 
i Marinestuen. Hjemturen i bus gik 
noget hurtigere end udturen. 
 Fregatskydningen er en af de gamle 
traditioner, som trækker mange men-
nesker til Marineforeningen, og 2015 
var ingen undtagelse. 39 deltog i 
skydningen og da damerne kom til 
frokosten nåede det samlede deltager-
antal over 50. 
Fregatkaptajn Tonni Jensen ankom i 
en åben Mercedes og blev som Fre-
gatkaptajn afløst af Bent Gransgaard. 
Der måtte hele 416 skud til før fregat-
ten blev sænket og det var Leif Peter-
sen, der affyrede det afgørende skud. 
En anden tradition er at Tonni Jensen 
bliver hyldet for sit store salg af liste-
numre. Heller ikke her var der nogen 
afvigelse. Der var solgt 1860 numre – 
næsten alle af Tonni. 

Formanden for Marineforeningens 
Kegleklub, Henning Skjoldby, lagde 
ikke skjul på, at arbejdet i Kegleklub-
ben havde været endog særdeles van-
skeligt på grund af kassereren Finn 
Lorentzens langvarige sygdom og død. 
Der var nemlig ikke den store vilje til 
samarbejde hos hverken familie eller 
bobestyrer, og samarbejdet med Spar 
Bank Nord, der lå inde med forenin-
gens penge, nærmede sig den rene 
parodi.  
Det kom frem, da Kegleklubben på 
sæsonens sidste spilledag holdt gene-
ralforsamling. 
I sin beretning lagde formanden ikke 
skjul på, at han frygtede for klubbens 
fremtid, og håbede på, at man igen 
kunne fange interessen for keglespil 
hos Marineforeningens medlemmer.  
Foruden kasserer i kegleklubben hav-
de Finn Lorentzen været kasserer i 
Marineforeningen og i to omgange 
også revisor. 
Lørdag den 12. september kom 57 
medlemmer og ledsagere fra Gilleleje 
Marineforenig forbi til en kop kaffe 
og kage på vej hjem fra en udflugt til 
Sydsjælland. Gæsterne havde en hyg-
gelig time i Marinestuen og haven. 
Alex Møller Jensen og Kristian M. 
Pedersen stod for arrangementet. 
Efterårets distriktsmøde blev holdt i 
Roskildes Marinestue tirsdag den 6. 
oktober, hvor hovedpunktet var to 
gruppers forslag vedrørende ny struk-
tur i Danmarks Marineforening og de 
blev på gruppernes vegne fremlagt af 
Michael Pedersen og Kim von Wo-
wern. 
Hovedindholdet er en slankning af 
strukturen/organisationen og spare 

Fregatkaptajn Tonni ”Barser” Jensen 
ankom i en åben Mercedes og blev mod-
taget af formanden og skytterne. 
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penge på bl.a. rejse- og opholdsudgif-
ter. Eventuelt ved en nedlæggelse af 
distrikterne og Forretningsudvalget. 
Som det er nu udfører Lands Besty-
relsen og Forretningsudvalget stort set 
det samme arbejde.  
2015 bød på seks skafninger. 
Den længste aften blev foredraget i 
marts, hvor kaptajn Søren Bøgild Jen-
sen i mere end to timer fortalte og 
viste bil-leder fra containerskibet Sa-
vannah Mærsk. 
Trods det lange foredrag lykkedes det 
Søren Bøgild Jensen at bevare interes-
sen hos tilhørerne, for der var mange 
spørgsmål og kommentarer undervejs 
helt til slutningen. 
I januar fortalte tidligere kok og hov-
mester hos rederiet Lauritzen, Finn O. 
K. Lassen, om sine oplevelser i far-
vandet ved sydpolen i 1960’erne. Det 
interessante foredrag blev ledsaget af 
film med spændende billeder fra ski-
bet og lokaliteterne. 
Den tidligere formand for Garderfore-
ningen i Roskilde, Tommy Hansen, 
fortalte i februar om ”Manden i grøf-
ten” med det borgerlige navn Hardy 
Hedager. Han levede i 48 år forskelli-
ge steder i det fri – de sidste otte år i 
en grøft ved Hedehusene, hvor han 
dog endte sine dage i en skurvogn.  
Menuen på de tre skaffeaftener var 
brunkål med flæsk, hakkebøf med 
bløde løg og krebinetter med stuvede 
grøntsager. Som sædvanlig i god kva-
litet fra restaurant Upstairs i Skoma-
gergade. 
Foråret bød i april på en ekstra skaf-
ning hvor Arne Christensen og hans 
harmonika underholdt 22 medlem-
mer. Det blev en hyggelig aften, hvor 

man sang med på nogle af melodier-
ne, hvoraf en del var sømandsviser. 
Menuen bestod af tyndstegsfilet, gla-
seret hamburgerryg og flødekartofler. 
Arrangøren af skafningerne, Kristian 
M. Pedersen, ramte igen plet, da han 
kaprede den tidligere sømandspræst 
og nu præst ved Borup Kirke, Jens 
Elkjær Petersen, til et foredrag i okto-
ber. 
Det blev et bombardement af herlige 
ord, hvor han med sin på en gang al-
vorlige, pragmatiske og ironiske ind-
gang til emnet, havde tilhørernes ful-
de opmærksomhed. 
Jens Elkjær Petersen havde blandt 
andet gjort tjeneste på Absalon, som 
jagtede pirater ved Afrikas Horn. Ab-
salon blev bygget i 2003-2004 og var 
på det tidspunkt Danmarks største 
flådeskib nogen sinde. 
På et spørgsmål om holdningen til 
fjenden og om hvordan man behand-
lede fangerne, svarede Jens Elkjær 
Petersen: ”De blev behandlet godt. 

Roskilde Marineforening har vist flaget i 
mange sammenhænge. I 2011 var det 
Roskilde der stod for kransenedlægnin-
gen ved Mindeankeret i Nyhavn, hvor der 
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Det er vigtigt at se fjenden som men-
nesker, ellers bliver vi lige så onde”. 
Inden foredraget var der glaseret ham-
burgerryg med flødekartofler og i en 
kaffepause fristede Kristian med sin 
hjemmelavede æblekage. 
Der var god stemning, god mad og alt 
hvad man kunne drikke – så langt 
pengepungen rakte ved årets julefro-
kost. 
26 forventningsfulde og sultne med-

Klar til 100 års jubilæet 
Nytårsmønstringen den 2, januar 2016 
var den traditionelle menu med gule 
ærter samt pandekager med is skiftet 
ud med champagne og kransekage. 
Roskilde Marineforenings arrange-
menter i 2015 blev godt modtaget af 
medlemmerne. Desuden fik forenin-
gen seks nye medlemmer og derfor 
kunne formanden, Keld Christensen, 
se tilbage på et godt år, da han aflagde 
bestyrelsens beretning på den årlige 
generalforsamling. 
På minussiden nævnte formanden, at 
udgifterne i det forgangne år havde 
været større end forventet, da Marine-
stuens varmesystem brød sammen og 
der måtte installeres ny varmebehol-
der og nogle rør måtte udskiftet. 
Formanden efterlyste mere arbejds-
kraft til flere opgaver. Man skulle så-
ledes ikke holde sig tilbage, hvis man 
havde lyst til lidt havearbejde, og han 
efterlyste også hjælp til de forskellige 
arrangementer.  
Om de kommende arrangementer i 
forbindelse med 100 års jubilæet, sag-
de Keld Christensen: 
”Vi vil i 2016 være meget fokuseret 

på vort jubilæum, som jeg håber så 
mange som muligt vil støtte op om, 
især marchen gennem byen på jubilæ-
umsdagen den 18. maj, hvor vi starter 
i Skomagergade ved Blågårdstræde 
og med Søværnets Tambourkorps i 
spidsen marcherer til Stændertorvet, 
hvor korpset giver en minikoncert. 
Herefter går turen til Hestetorvet, 
hvor der vises tattoo. Efterfølgende er 
der reception i Marinestuen kl. 14-
16”. 
Ved valgene lykkedes det ikke få be-
sat alle pladser. Næstformanden 
Kjeld Ewald Hansen ønskede ikke 
genvalg og ny i bestyrelsen blev Sø-
ren Nielsen. Da bestyrelsen senere 
konstituerede sig blev det med Flem-
ming Fokdal som formand. 
Under eventuelt var Leif Lund den 
eneste der tog ordet. Han bad besty-
relsen om igen at overveje beslutnin-
gen om at servere kransekage og 
champagne ved Nytårsparolen i stedet 
for gule ærter. Et forslag, der blev 
godt modtaget i forsamlingen. 
På det første møde efter generalfor-
samlingen handlede bestyrelsen kon-
sekvent, og ved Nytårsparolen i 2017 
bliver der igen serveret gule ærter. 
To af Roskilde Marineforenings med-
lemmer, Bo Aabenhuus Christensen 
og Jann C. Persson, var blandt de 400 
veteraner, der modtog Forsvarets Me-
dalje for Internationale Tjeneste 1948
-2009 på Forsvarsakademiet den 7. 
januar 2016. 
Det var Jann Persson og Bo Christen-
sen. Jann Persson var delingsfører på 
Cypern (Dancom 9) i 1968, mens Bo 
Christensen i 1996 var med IFOR i 
Kroatien for NATO. Også Per Røn 
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fik medaljen. Han var i en periode i 
Gaza, men var ikke fysisk til stede 
ved medaljeoverrækkelse. Så den an-
kom med posten til hjemmet i Vor 
Frue. 
Forsvarets Medalje for International 
Tjeneste 1948-2009 blev indstiftet 
i 2015, som en anerkendelse af ci-
vilt og militært personel i Forsvaret, 
der har forrettet tjeneste i en internati-
onal mission i perioden 1948-2009. 
Formanden, Henning Skjoldby, ud-
trykte igen bekymring for fremtiden 
for Roskilde Marineforenings Kegle-
klub på generalforsamlingen på sæso-
nens næstsidste spilleaften, hvor han 
sagde, ”at det er bydende nødvendigt, 

at få flere medlemmer”. Foreningen 
har i dag otte medlemmer. 
Han lagde derfor op til en debat om, 
hvordan man fik gjort Marineforenin-
gens medlemmer interesseret i kegle-
klubben. Henning Skjoldby mener, at 
det er vigtigt, at få gjort Marinefor-
eningens bestyrelse interesseret i keg-
leklubben. Derfor blev det besluttet, 
at invitere bestyrelsen med ledsagere 
til en gratis spilleaften. Den skal føl-
ges op med et lignende tilbud til Ma-
rineforeningens øvrige medlemmer 
Der har i 2016 været fire skafninger. 
Det var en foredragsholder med dybe 
rødder i Roskilde, da ole Christiansen 
berettede om sig selv og arbejdet i 

Roskilde Marineforening har været repræsenteret med flaget i mange sammenhænge. 
Her er det Brian Svendsen og Kristian M. Pedersen der deltager i kransenedlægningen 
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Vikingeskibsmuseets Venner for 20 
medlemmer på årets første skaffeaf-
ten. 
Ole Christiansen, der er født i Ros-
kilde, har fra drengeårene færdes 
meget omkring havnen. Han blev 
jurist i 1974 og har arbejdet som 
kontorchef og vicedirektør i hen-
holdsvis Skov- og Naturstyrelsen 
samt Miljøministeriet. 
Vikingeskibsmuseets Venner blev 
stiftet i 1990 med tidligere hofmar-
skal Søren Haslund Christensen 
som den første formand – en post 
han beklædte i 17 år. Ole Christian-
sen blev valgt til formand i 2012 og 
er samtidig næstformand i Vikinge-
skibsmuseets bestyrelse. Vennefor-
eningen har over 500 medlemmer 
og i de første 25 år har foreningen 

doneret 1,3 milliover kroner til muse-
et. 
Menuen bestod af brunkål med flæsk. 
Nordøstgrønland, som rummer ver-
dens største nationalpark, er et både 
smukt og spændende, men også me-
get farligt område at færdes i. Den 
opfattelse blev der sat en tyk streg 
under, da den tidligere chef for Sirius-
patruljen Rasmus Rohde holdt fore-
drag om sin tid på Grønland.  
28 medlemmer mødte frem i Marine-
stuen og indledte med spisning, hvor 
menuen var en dansk hakkebøf. Selv 
om bøffen var både stor og velstegt, 
blev den sat lidt i skyggen af Rasmus 
Rodes levende og interessante fore-
drag. 
Ved skafningen den 31. marts holdt 
byrådsmedlem Kaj V. Hansen fore-

Bestyrelsen i jubilæumsåret. Bagerst fra venstre: Flemming Fokdal (næstformand), Jann 
Persson (suppleant), Bo Christensen (kasserer), Poul Pedersen og Søren Nielsen 
(bestyrelsesmedlemmer). Forrest fra venstre: Keld Christensen (formand), Mogens An-
dersen (bestyrelsesmedlem og banjemester), Per E. Flørning (sekretær) og Kristian M. 
Pedersen (suppleant). 
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Formænd 
 

1916-1922   Frederik Christensen *) Pakhusformand 
1922-1929   Emil Munck Bagermester 
1929-1956   Valdemar Jørgensen **) Lokomotivfører 
1956-1962   Ole Gregersen Lokomotivfører 
1962-1963   Carlo Hageman 1) Maskinmester 
1963-1972   Ivan Strangholt Fagskolelærer 
1972-1973   Kurt Eskildsen 2) Disponent 
1973-1984   Flemming Petersen Postbud 
1984-1986   Flemming Slot Nielsen Repræsentant 
1986-1986   Jørgen Malmbord Repræsentant 
1986-1998   Sven Egon Pedersen Kaptajnløjtnant 
1998-2006   Kristian Marius Pedersen Tømrer 
2006-2008   Brian H. Svenden Net-tekniker 
2008-2012   Jens Arne Lykner Maskinmester 
2012-2012   Knud Johnny Sabild  3) Skibsfører 
2012-           Keld Christensen Sælger 
  
1) Fungerende formand efter Ole Gregersens død 
2) Formanden flyttede fra Roskilde i efteråret 1962 
                uden at meddele det til foreningen, man så ham ikke mere. 
3) Knud Johnny Sabild forlod posten og meldte sig ud af foreningen. 
 

 Æresmedlemmer af Roskilde Marineforening 
                                                                                            Udnævnt 
M. Chr. Hansen     1918 
C.H. Hansen     1918 
Ch risten Andersen     1922 
P. Henriksen     1935 
L. Nielsen *) Halmvarefabrikant                 1935 
Niels Olsen Husmand                  1935 
Hans Jensen Smed   1935 
Frederik Christensen Pakhusformand  1939 
Eiler Petersen Grosserer                  1941 
Valdemar Jørgensen Lokomotivfører  1955 
Thorvald Sørensen Reparatør                  1955 
Victor Nielsen Bogholder  1966 
Peter J. Delfs Glarmester  1966 
H. F. C. Poulsen Skibsfører/Havnefoged 1969 
H. Henriksen Kabelmester  1970 
Sigfred Lykner Lokomotivfører  1972 
Christian Johansen Tjener   1974 
Kristian M. Pedersen Tømrer   1977 
Flemming Petersen Postbud   1979 
Børge Skjoldby Blikkenslager  1980 
A.K. Lorentzen Skibsfører  1981 
Bent Hansen Fængselsbetjent  1985 
Sven Egon Pedersen Kaptajnløjtnant  1992 
Mogens Andersen  Maskinarbejder  2006 
Sven Bergen  Forbundssekretær  2006 
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Hæderstegn. 
 
Tildelt af Landsbestyrelsen: Tildelt. 
Sven Egon Pedersen 1989 
 
Tildelt af Roskilde Marineforening: 
Børge Skjoldby 1973 
H.C.F. Poulsen 1975 
Sigfred Lykner 1981 
Kristian M. Pedersen 1989 
Mogens Andersen 1993 
Jørn Johansen 1993 
Bent Hansen 1994 
 
Marineforeningens Våbenskjold: 
Bent Hansen 
 
Fortjensttegn for ikke medlemmer: 
Vera Hemmingsen 

Marinestuer. 
 

Centralcafeen  *)                 Indviet:  24-09-1933     Lukket: 1958 
Skomagergade 3 
 
Hotel Prindsen        Indviet:  05-11-1958     Lukket: 1985 
Algade 13 
 
Taxas Hus       Indviet:  13-08-1976     Lukket: 1986 
Hersegade 18 
 
Jernbanegade 36        Indviet:  20-05-1989    Lukket: 1990 
 
Elisagårdsvej 10        Indviet:   09-12-1990 
 
*) Dette var den første Marinestue, eller Marinekahyt som den  
    blev kaldt dengang, på Sjælland og nummer 5 i Danmark. 
 
    I tiden uden Marinestue, fra 1986 til 1989, havde vi midlertidig 
    samlingssted på Restaurant Håndværkeren, takket være stor  
    velvillighed fra restauratør Ib Hacke. 
     
 

Medlemmer af Landsbestyrelsen. 
 

1913-1939   Frederik Christensen   *) 
1939-1956   Valdemar Jørgensen    *) 
1964-1970   Ivan Strangholt            *) 
1975-1983   Flemming Petersen      *) 
1996-2005   Henning Skjoldby      **) 
2005-           Leni Ketler 
 
*)  Samtidig formand i Roskilde Marinefor - 
      ening 
 
**)  Suppleant i Landsbestyrelsen 1992-1996           

Leni Ketler 
Distriktsrepræsentant 

Hæderstegn 1985 

Henning Skjoldby 
Tidl. Distriktsformand 
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Jubilæumskriftredaktion:  Henning Skjoldby   tekst 
                                                                         Svend Bergen         opsætnig 
       Årene 2006 til 2016: Leif Lund 

Kilde og litteraturliste: 
Under Dannebrog 1914-2005: Artikler og foreningsmeddelelser 
Marineforeningen i Danmark 1949, Redaktion: Kommandør Poul Ipsen 
Landskontorets Arkiv,  Roskilde Marineforenings Arkiv 
Roskilde Marineforenings Kegleklubs Arkiv,  Jul I Roskilde div. årgange. 
Roskilde Avis,  Roskilde dagblad,   Roskilde Tidende,  Artikler og foreningsmeddelelser fra div. Årgange.  


