Gå ind på www.tordenskioldselskabet.dk
Klik på fanen Selskabet – bliv medlem
Opgiv Navn – Adresse – Postnr. – By –
Fødselsdato – Telefon nr. – Mail adr.
Intet indmeldelsesgebyr
Årskontingent kr. 200,-.
Medlemmer over 67 år samt unge under uddannelse kr. 150,-.
Netbank konto. nr. 1551-5432995 eller postgiro nr. 5 43 29 95.

Selskabets formål og Tordenskiold-Prisen
Selskabet 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
for det danske samfund.
Tordenskiold-Prisen tildeles for at hædre Søværnets militære
personel, der i Tordenskiolds ånd handler langt ud over, hvad
tjenesten byder og tit med eget liv som indsats.
Prismodtagerne indstilles af Søværnet, og Tordenskiold-Prisen
er siden 1972 blevet uddelt 13 gange.

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

Maleri af Otto Bache – tilhørende Fyns Kunstmuseum.

Bliv medlem af
TORDENSKIOLD-Selskabet

Eller benyt MobilePay 21 35 14 54 – skriv tordenskiold.
Ved mobil-indmeldelse ringer vi dig op og beder om dine personlige data. Ved andre indbetalinger skriv enten årskontingent
eller arrangementsnavn. Du er også velkommen til at sende
spørgsmål og indmeldelse til mail@tordenskioldselskabet.dk
Eller til:
Selskabet Danske
Tordenskiold-Venner
c/o Peer Bent Nielsen
Søndervej 26
2830 Virum
Oplysninger om medlemmer behandles i henhold til Persondataloven.
Ved udmeldelse kontakt Selskabet
og opgiv navn, mailadresse og telefonnummer.
Følg os på
www.tordenskioldselskabet.dk
Vi udsender løbende mails og
nyhedsbreve.
Tordenskiold-statuetten er skabt af
Svend Lindhart til Selskabet.

Søheltenes Selskab
Hva’ dælen nøler I efter …

Tordenskiold-Prisen 2015 overrækkes af Kronprinsen
til frømændene i Søværnets Frømandskorps.

Selskabet har tre årlige arrangementer

• Generalforsamling om foråret – ofte med et foredrag om

Søværnet af i dag.
• Sommerudflugt til f.eks. Fregatten Iver Huitfeldt,
Søfartsmuseet M/S Søfart eller til “Åbent Hus” på Søværnets
Våbenskole, Sjællands Odde.
• Fejring af Tordenskiolds fødselsdag d. 28. oktober i Holmens
Kirke samt foredrag i Norges Hus.

Tordenskiold opfordrer den svenske fæstnings-kommandant til overgivelse: “Hva’ dælen nøler I efter!”

Alle arrangementer
afsluttes med skafning,
skipperskrøner og
hyggeligt samvær.
Selskabet deltager
også i …
Holmens Kirkes
arrangementer på
Kulturnatten.

Selskabet
Kulturnatten 2017.

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

TORDENSKIOLD
Danmarks og Norges
mest kendte søhelt
Viceadmiral Peter Tordenskiold
er uden tvivl Danmarks og
Norges mest kendte søhelt.
Hans navn findes ikke alene i
“Kong Christian stod ved højen
mast”, men også i gadenavne,
i den gamle skillingsvise “Jeg
vil sjunge om en helt” og ikke
mindst på tændstikæsker.

TORDENSKIOLDs lynkarriere
– fra kadet til viceadmiral på 10 år

Tordenskiold malet af
Balthasar Denner, 1719.

Fascinerende
forbillede
Tordenskiold fascinerer
os den dag i dag. Det
skyldes hans betagende
blanding af vovemod,
dristighed, taktik og
Tordenskiold i Dynekilen, malet af
godt sømandskab, og at
Carl Neumann.
han kunne slå svenskerne gang på gang. Belønningen kom, 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.
Erobringen af Marstrand blev kronen på værket
I 1719 blev han udnævnt til viceadmiral efter erobringen af
Marstrand og fæstningen Carlsten, hvor Tordenskiolds soldater
marcherede i takt med den øvrige psykologiske krigsførelse.
Triumfen blev kronen på værket i et mildest talt usædvanligt liv.

“Tordenskiold i
Marstrand”.
Malet af Vilhelm
Rosenstand, 1867.

Peter Wessel blev født 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. Kun 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, og at denne uregerlige norske knægt
skulle ende som viceadmiral og adelsmand 10 år senere, 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, og de mange anekdoter
samt historier om hans forbløffende bedrifter er folkeeje og
med til at fastholde mindet om alle tiders søhelt i danskeres og
nordmænds bevidsthed.

Selskabets aktiviteter
Selskabet har haft den glæde og ære, at Kongehuset har deltaget
både ved 250 årsdagen for Tordenskiolds død samt ved 300-års
fødselsdagen i 1990 og 325-års fødselsdagen den 28. oktober
2015, hvor Selskabets 50 års jubilæum fejredes samme dag.
Vi håber også på Kongehusets deltagelse ved højtideligholdelsen af 300-års dagen for Tordenskiolds død 12. november 2020.

Holmens Kirke og Kapelsal.

Kranselægning
ved Tordenskiolds
sarkofag i
anledning af hans
325-års fødselsdag
og Selskabets
50-års jubilæum
28. oktober 2015.

Kronprinsen og
Selskabets formand.

Flåden 500 år 2010.

12. nov. 2020 er 300 års-dagen for Tordenskiolds død i en duel
Tordenskiold blev stedt til hvile i Holmens Kirke uden en kristen
begravelse, da dueller var forbudt i 1720. Men 12. november
1995 blev der foretaget en jordpåkastelse på Tordenskiolds
sarkofag, hvilket aldrig før er sket 275 år efter en persons død.
Selv efter sin død er Tordenskiold usædvanlig.
Selskabets 50 års jubilæumsbog
– nu også på hjemmesiden
I december 2015 udgav Selskabet
en rigt illustreret jubilæumsbog
“Selskabet Danske Tordenskiold-Venner gennem 50 år”
til alle vore medlemmer.
Nu kan bogen også læses på
www.tordenskioldselskabet.dk

M/S Museet forSøfart i
Helsingør 2014.

Besøg på broen på Fregatten
Iver Huitfeldt 2015.
Marinehjemmeværnet 2016.

Frokost på Kanal Cafeen 2017.

Søværnets Våbenskole,
Sj.Odde 2018.

