Bliv medlem af
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
Tordenskiold fascinerer os stadig. Han var stor i ord og
i handling samt i besiddelse af egenskaber, som vi også
værdsætter den dag i dag. Han var handlingens mand, en
igangsætter der ville gøre en forskel for sig selv og for sit
land. Han var modig, til tider dristig, men også snu, dygtig og
vedholdende samt farverig og ildsprudlende. Egenskaber, som
gjorde ham, hans handlinger og succes’er til noget enestående
og et forbillede gennem alle tider, for alle i Danmark.
Som medlem har De mulighed for at deltage i spændende
arrangementer, udflugter og høre foredrag.

Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober
Fødselsdagen fejres med en højtidelighed i Holmens Kirke
og kranselægning ved Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen.
Selskabets formand overrækker den af Selskabet indstiftede
Tordenskiold-Pris, såfremt Søværnet i det forløbne år har
fundet en værdig modtager. Herefter er der spisning, foredrag
og selskabeligt samvær helt i Tordenskiolds ånd. Læs om de
spændende bedrifter i hæftet ‘Tordenskiold-Pris til Søværnets
helte 1972-2010’.

Selskabet
DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER og
SØVÆRNET gennem 50 år

Søheltenes Selskab
Bliv medlem – Hva’ dælen nøler I efter …

Selskabets blev stiftet i 1965 med det formål at højtideligholde
søheltens fødselsdag 28. oktober samt at udbrede og fremme
kendskabet til Tordenskiold og til Søværnets værdifulde indsats
på så mange fronter som muligt. Selskabet tildeler desuden Tordenskiold-Prisen for at hædre Søværnets militære personel, der
handler i Tordenskiolds ånd. Prismodtageren indstilles af Søværnet, og siden 1972 har 11 unge danske helte modtaget prisen.

Kongelig deltagelse
Selskabet har haft den glæde og ære, at Kongehuset både ved 250
årsdagen for Tordenskiolds død og ved 300 års fødselsdagen har
deltaget, ligesom vi også håber på Kongehusets deltagelse ved
Tordenskiolds 325 års fødselsdag 28. oktober 2015. Selskabets 50
års jubilæum fejres samme dag.

Jubilæumsbog
Efterfølgende udgives en rigt illustreret jubilæumsbog
‘Selskabet Danske Tordenskiold-Venner gennem 50 år’ til alle
vore medlemmer.

Selskabets generalforsamling
Den årlige generalforsamling i marts bliver afholdt på
Søværnets Officersskole, efterfulgt af et interessant og aktuelt
foredrag. Derefter er der spisning, hyggeligt samvær samt
skipperskrøner.

Tordenskiold 325 år
Danmarks store søhelt skal fejres i 2015

Sommerudflugt
I sommerhalvåret arrangeres en guidet udflugt med maritimt/
historisk islæt samt efterfølgende skafning.
Ønsker De at melde Dem ind, skal De blot udfylde kuponen og
sende den.
Besøg os på: www.tordenskioldselskabet.dk
E-mail: mail@tordenskioldselskabet.dk

Søheltenes Selskab
Hva’ dælen nøler I efter …

Denne folder er sponseret af:
Tordenskjold Tændstikker – www.tordenskjold.net

Selskabet

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

Det er de færreste danskere og nordmænd, som ikke kender til
Tordenskiold. Den gamle skillingsvise, tændstikæskerne og ikke
mindst det, at han kunne slå svenskerne gang på gang, har gjort
sit til at fasttømre mindet om alle tiders søhelt i danskeres og
nordmænds bevidsthed.

Strunk, stolt, snarrådig og fandenivoldsk står han der med dragen huggert, pistoler i bæltet, hånden i siden og siger de berømte
ord til fæstningen Carlstens kommandant:

Hva’ dælen nøler I efter …
Det var dengang i Marstrand i 1719 under Den Store Nordiske
Krig, at Tordenskiold opfordrede til en hurtig handel – overgivelse mod fri afmarch. I dag er opfordringen til en hurtig ‘handel’
lige så aktuel som dengang. Opfordringen fra os lyder:

Bliv medlem af Søheltenes Selskab

De er velkommen til at sende en e-mail til mail@tordenskioldselskabet.dk

Kadetskolen og den unge Peter Wessel viste sig som uforenelige
størrelser. Han blev derfor hurtigt sendt ud for at bestå sin eksamen til søs, og at denne uregerlige norske knægt skulle ende som
viceadmiral og adelsmand 10 år efter, havde ingen forestillet sig.
På det tidspunkt var kammeraterne fra skolen netop avanceret til
løjtnanter. Tordenskiolds lynkarriere og farverige liv er beskrevet i utallige bøger. Digtere som Oehlenschläger og Drachmann
har hyldet ham på vers, og de mange anekdoter og historier om
hans forbløffende bedrifter er folkeeje. I øvrigt er det mest utrolige ved dem, at langt de fleste er sande.

Maleri af Otto Bache – tilhørende Fyns Kunstmuseum.

Sendes til:
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER, c/o Henry Qvamme, St. Magleby Strandvej 7, 2791 Dragør

Denne episode blev kronen på værket i et mildest talt usædvanligt liv, som tog sin begyndelse den 28. oktober 1690 i Trondheim i Norge og fandt sin tragiske afslutning kun 30 år senere i en
duel, som måske var led i et komplot. Hans barndom ved vi kun
lidt om. Men få udokumenterede beretninger vidner allerede
tidligt om et menneske gjort af det stof, der skabes legender
af. 13 år gammel dukkede han op i København og søgte straks
optagelse på Søe Cadet Compagniet i dag kaldet Søværnets
Officersskole. Det lykkedes dog først, da han var 19 år gammel.
I mellemtiden sejlede han bl.a. slavetransport på Vestindien,
hvorfra han vendte hjem som trediestyrmand.

Navn:			
Fødselsdato:
Årskontingent kr. 200,- pr. person
kr.
					
Medlemmer over 67 år samt unge		
Navn:			
Fødselsdato:
under uddannelse kr. 150,-		
kr.
						
I alt kr.
Adresse:							
Postnr.
By:			
Der betales ikke indskud			
								
Telefonnr.		
Mobil		
Beløbet er			
					
❑ vedlagt i check			
Email:				
❑ indbetalt på giro 543-2995			
					
❑ indbetalt på bank reg.nr. 1551 konto nr. 543 2995
Jeg har hørt om Selskabet gennem:						

At søhelten Peter Tordenskiold rangerer så højt blandt vore
nationalhelte, skyldes en betagende blanding af vovemod,
dristighed, taktik og godt sømandsskab, som belønnedes, da
den kun 25-årige kaptajn Peter Wessel i 1716 blev adlet og fik
det fængende navn Tordenskiold. 8. juli samme år vandt han sin
mest betydningsfulde sejr i Slaget i Dynekilen. Her erobrede han
den svenske kong Karl XIIs forsyningsflåde, med det resultat
at svenskekongen måtte afbryde felttoget mod Norge. Kun tre
år senere blev han udnævnt til viceadmiral efter erobringen af
Marstrand og fæstningen Carlsten, hvor Tordenskiolds soldater
marcherede i takt med den øvrige psykologiske krigsførelse.

Ja, jeg vil gerne være medlem af
Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

TORDENSKIOLD
Danmarks og Norges
mest kendte søhelt

