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Filmen “Tordenskiold & Kold” er “en sand historie – 
langt hen ad vejen”, som Nimbus Film selv kalder den.

Tordenskiold & Kold

Filmen havde premiere i København, 
og Selskabet havde fået arrangeret en 
særforevisning lørdag 30. januar 2016 
for et halvt hundrede medlemmer og 
gæster. Det var med en blanding af for-
ventningens glæde og spænding, vi gik 

ind for at se filmen om vores søhelt og 
hans kammertjener – og blev positivt 
overraskede. Filmen er til 5 stjerner 
og med en af de mest overraskende 
filmslutninger, der er set i mange år. 
Mysteriet om duellen lever videre.

Nyt æresmedlem

Arrangementskoordinator 
Chris Lippert Dam blev på 
den 25. ordinære general-
forsamling 2016 udnævnt til 
Selskabets 9. æresmedlem.

Begrundelsen herfor var 25 års arbejde 
for bestyrelsen og som arrangements-
koordinator med et stort personligt 
engagement – en ildsjæl ud over det 
sædvanlige der tør tænke anderledes. 

Chris har været bestyrelsens “primus  
motor” i forberedelserne til 
Selskabets 50-års jubilæum og 
højtideligholdelsen af Tordenskiolds 
325 års fødselsdagsarrangement, 
samt ansvarshavende for bogen om 
Selskabets historie.

Efter generalforsamlingen gav 2. 
eskadres operations-officer orlogskap-
tajn Klaus Rehkopffen en spændende 
orientering om Søværnets nye operati-
ve uddannelsessystem.

Arrangements-
koordinator 
Chris Lippert 
Dam blev tirsdag 
den 15. marts 
2016 udnævnt til 
Selskabets 
9. æresmedlem

2016
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Film om

Tordenskiold



Peter Wessel blev adlet 
24. februar 1716 – kun 26 år 
gammel – og fik det fængende 
navn Tordenskiold. Og 8. juli 
samme år udførte han sin 
mest betydningsfulde bedrift – 
Slaget i Dynekilen. 

Det er næppe nederlaget i Dynekilen 
alene, som fik Sveriges Kong Karl XII 
til at give ordre til at trække de svenske 

tropper ud af Norge, for den ordre var 
allerede givet efter nederlaget foran 
fæstningen Fredriksten. 

Men nederlaget i Dynekilen, hvor han 
mistede både belejringsmateriel, nye 
forsyninger af ammunition og proviant 
samt krigskassen med lønninger, over-
beviste Karl XII om, at det ville kræve 
en betydelig større militær slagkraft, 
hvis han skulle have håb om at lykkes 
med en ny invasion af Norge.

Selskabet mødtes lørdag 
18. juni 2016 i Københavns 
Marineforenings meget 
spændende, maritime lokaler 
på Holmen. Dagens emne var 
“Marinehjemmeværnet af i 
dag”. Derefter gik vi ombord 
på MHV 907 HVIDSTEN.

Selskabets formand, kontreadmiral 
Lars Kragelund, bød velkommen og 
orienterede de 32 fremmødte medlem-
mer om, at dette var det første af to 
foredrag om Marinehjemmeværnet i 
2016. Dagens emne var “Marinehjem-
meværnet af i dag”. 

Imponerende er det, at stort set alle 
Marinehjemmeværnets folk er frivil-
lige, og når alarmen lyder, kan de få 
skibene bemandet og i aktion på under 
1 time alle årets 365 dage og i alle 
døgnets 24 timer. Det er simpelt hen 
beundringsværdigt. 

Det samlede Hjemmeværn i Dan-
mark består i dag af ca. 15.000 aktive 
frivillige og ca. 30.000 i reservestyr-
ken. 

Efter foredraget gik turen til Brad-
bænken, hvor vi gik ombord i MHV 
907 HVIDSTEN, som netop var lagt til 
kaj efter en velbestået “Fartøjsfører-ek-
samen”. 

Det var herligt at bese det top moder-
ne skip, hvor alt var "ship shape" og i 
orden.

  

Slaget i Dynekilen –   
Tordenskiolds mesterstykke

Sommerudflugt til 
MHV 907 HVIDSTEN, Holmen

MHV 907 
HVIDSTEN 
med Frederik 
V´s mastekran i 
baggrunden.
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300-års dagen for 
sejren i Dyneki-
len 8. juli 1716 
blev markeret 
med kranselæg-
ning ved  Torden-
skiolds sarkofag. 
For Søværnet af 
kommandørkap-
tajn Gustav Lang 
og for Selskabet 
Danske Torden-
skiold-Venner af 
kontreadmiral 
Lars Kragelund. 
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Den 26. ordinære 
generalforsamling blev afholdt 
tirsdag den 7. marts 2017 
på Søværnets Officersskole, 
Holmen, hvor forsamlingen 
også hyldede Selskabets 
tidligere formand og mange-
årige bestyrelsesmedlem 
Haraldur R. Joensen, som 
ikke ønskede genvalg til 
bestyrelsen. 

Regnskab og budgetforslag blev 
godkendt af de 72 deltagere, samt en 
mindre justering og nogle få sproglige 
tilretninger af Selskabets vedtægter. 
Justeringen vedrører § 2 stk. 1: Fundats 
for den af Selskabet Danske Torden-

skiold-Venner indstiftede TORDEN-
SKIOLD-PRIS alt sammen som følge 
af ændringer i Søværnets organisation, 
betegnelser og operationsmønster. 

Generalforsamlingen sluttede med 
præsentation af det nye flotte Torden-
skiold ur Wessel Timer, der er udviklet 
i samarbejde med firmaet Pilotur. Stor 
tak til Pilotur.dk Søren Braes, som 
sponserede 2 ure til Selskabet. Efter ge-
neralforsamlingen orienterede Charlot-
te Havsteen, chef for Forsvarets Center 
for Operativ Oceanografi, om “For-
svarets udfordringer i Arktis”, og om 
de klimatiske ændringer, der ses på de 
nordlige breddegrader med særlig fokus 
på overvågning, sejladssikkerhed og 
kommunikation. Et særdeles informa-
tivt foredrag som høstede stor applaus.

Selskabets tid-
ligere formand 
orlogskaptajn 
Haraldur 
Joensen hyldes 
af formand kon-
treadmiral Lars 
Kragelund og 
generalforsam-
limgen.

Charlotte 
Havsteen gav en 
yderst spændende 
orientering om 
“Forsvarets udfor-
dringer i Arktis”.

2017
Ny øget annoncering, 
et nyt blændende 
musikprogram af Holmens 
Kantori og Barokensemble 
samt et foredrag om ny 
struktur og aktiviteter i 
Marinehjemmeværnet sikrede 
et stort fremmøde. 

De godt 200 fremmødte blev ikke skuf-
fede. Efter deltagernes indskrivning 
i Selskabets nye gæstebog, indledte 
Holmens Kantori og medlemmer af 
Holmens Barokensemble højtidelighol-
delsen af fødselsdagen med blændende 
flot musik og korsang i Holmens Kirke. 

Som afslutning på andagten blev Sel-
skabets fane i spidsen for 8 af Søvær-
nets Tamburer med kranse ført gennem 
kirken til Kapelsalen. Her blev kranse-
ne lagt ved Tordenskiolds sarkofag. 

Herefter forlagde de 102 tilmeldte 
medlemmer med gæster til Norges Hus, 
hvor vi udbragte skåler for Dronningen 
samt dagens fødselar Tordenskiold. 

Fødselsdagsfejringen afsluttedes med 
et interessant og spændende foredrag 
af chefen for Marinehjemmeværnet 
kommandør Henrik Holck Rasmussen, 
som fortalte om sine tanker og planer 
for Marinehjemmeværnets fremtidige 
struktur og aktiviteter. 

Alt i alt en rigtig flot dag.

Chefen for 
Marinehjemme-
værnet kom-
mandør Henrik 
Holck Rasmus-
sen fortalte om 
sine planer for 
Marinehjemme-
værnets fremti-
dige struktur og 
aktiviteter. 

Tre nyheder løftede Tordenskiolds  
326 års-fejring 2016

Forsvarets udfordringer i Arktis
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Højdepunktet for fejringen 
af Tordenskiolds 327-års 
fødselsdag 28. oktober 
2017 var overrækkelse af 
Selskabets 13. Tordenskiold-
Pris til repræsentanter 
for besætningen på 
Inspektionsfartøjet KNUD 
RASMUSSEN. 

Optakten til fejringen af Tordenskiolds 
fødselsdag var i år flot og spektakulær. 
Holmens Kirke holdt på Kulturnatten 
åbent med over 3500 besøgende, og 
Selskabet medlemmer informerede om 
Tordenskiold og uddelte flyers ved hans 
sarkofag i Kapelsalen. 

Også Tøjhusmuseet genoplivede den 
berømte søhelt på Kulturnatten og i 
efterårsferien. Året var 1717. Der var 
krig, kanonerne buldrede, krigsskibene 
blev ladet med ammunition og provi-
ant, og havnen emmede af sømænd 
og liv. Festivalen kulminerede med et 
spektakulært søslag med historiske 
skibe i Københavns Havn.

Tordenskiolds fødselsdag, lørdag 28. 
oktober 2017, blev fejret af godt 250 
fremmødte i Holmens Kirke. Holmens 
Vokalensemble indledte med et blæn-

dende flot musikprogram, og orlogs-
præst Peter Thyssen tale var flot og 
maritimt inspireret. Tordenskiold-Pri-
sen 2017 blev overrakt af chefen for 
Marinestaben, kontreadmiral Torben 
Mikkelsen.

Prismodtagernes bedrift: Med stort 
mod og med fare for eget liv gennem-
førte Inspektionsfartøjet P570 KNUD 
RASMUSSEN i februar 2016 en 
spektakulær redningsoperation. Den 
canadiske trawler SAPUTI var kolli-
deret med et isbjerg vest for Grønland, 
var slået læk og tog store mængder 
vand ind med overhængende fare for, at 
den ville forlise i den herskende storm. 
Inspektionsfartøjets chef, orlogskaptajn 
Lars Povl Jensen og hele besætningen 
gennemførte en heltemodig indsats 
gennem mere end et døgn under meget 
vanskelige forhold. 

Det lykkedes at overføre et assistan-
cehold til trawleren. Holdet, samt 
hovedparten af trawlerens egen besæt-
ning, blev “fanget” om bord på SA-
PUTI, da gummibåden fra inspektions-
fartøjet havarerede under et forsøg på 
at evakuere dele af trawlerbesætningen. 
Med en målrettet indsats og et stærkt 
samarbejde, lykkedes det at assistere 
og eskortere trawleren ind til kysten. 

Tordenskiold-Pris til Søværnets helte

Selskabets 
13. Torden-
skiold-Pris 
overrækkes til 
orlogskaptajn 
Lars Povl Jensen 
og besætning 
på Inspektions-
fartøjet KNUD 
RASMUSSEN.

Selskabet mødtes lørdag 26. 
august 2017 i Tøjhusmuseet, 
for at opleve Orlogsmuseets 
nye udstilling SØMAGT! 
Museumsinspektør Jakob 
Seerup gav samtidig de 
33 fremmødte et indblik i, 
hvordan man flytter et helt 
museum på et halvt år. 

Selskabets næstformand kommandør-
kaptajn Gustav Lang bød velkommen, 
og rundvisningen startede med en 
orientering om Tøjhusets historie som 
materielbase for Flåden og Hæren. 

Derefter gik selskabet op på 1. sal, 
hvor den nye udstilling “Sømagt!” var 
opstillet. 

Her fik vi en levende og spændende 
beretning om, hvordan flytningen af 
Orlogsmuseet fra Kvæsthuset på Chri-
stianshavn var foregået.

Jakob Seerup sagde bl.a., at da det 
virkeligt gjaldt, og vi skulle flytte 
museet på et halvt år, viste National-
museet sin virkelige styrke som en stor 
organisation med stor kapacitet, både 
økonomisk og mandskabsmæssigt og 
med eksperter og indlevelsesevne i 
vores speciale Søværnet”. 

Jakob Seerup trak os ikke igennem 
hele udstillingen, men koncentrerede 
sig om de nye ting og emner, og så 
selvfølgelig Tordenskiold-montren, som 
var blevet rigtig flot. 

Derefter forlagde vi til Kanal Caféen, 
hvor vi udbragte en skål for Dronnin-
gen og indtog en dejlig frokostplatte.

Selskabet ved 
Tordenskiold-
montren i 
Tøjhusmuseet.

Skafning i 
Kanal Caféen.

Sommerudflugt 
til Tøjhusmuseets 
udstilling Sømagt!
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Kommandørkap-
tajn Lars Povl 
Jensen fortalte 
om rednings-
operationen af 
den canadiske 
trawler SAPUTI.

Den 27. ordinære 
generalforsamling blev afholdt 
tirsdag den 20. marts i Norges 
Hus, og ikke som vi plejede 
på Søværnets Officersskole 
på Holmen. Årsagen til dette 
var, at skolen var i fuld gang 
med at flytte til Svanemøllen 
Kaserne. 

Formandens beretning, regnskabet for 
2017 og budgetforslaget for 2018 blev 
godkendt af de 56 deltagere, og der var 
genvalg af både Selskabets formand 
kontreadmiral Lars Kragelund og de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Revisor K. J. Krogsgaard var på valg, 
men ønskede ikke genvalg, så revisor-
suppleant Bodil Bruhn blev valgt som 
ny revisor og Kaj Vestergaard-Poulsen 
som ny revisorsuppleant. 

Efter generalforsamlingen fortalte 
kommandørkaptajn Lars Povl Jensen 
sin personlige beretning om inspekti-
onsfartøjet KNUD RASMUSSEN’s 36 
timers heltemodige redningsoperation i 
Nordatlanten af den canadiske trawler 
SAPUTI. 

En heltedåd, der blev hædret med en 
Tordenskiold-Pris i 2017. 

Et særdeles spændende foredrag som 
høstede stor applaus. Efter foredraget 
var der skafning, og hyggeligt samvær.

Selskabets generalforsamling 2018

Søslaget på 
Kulturnatten 
i Københavns 
Havn 2017.

Redningsoperationen var et udtryk for 
stor professionalisme, vedholdenhed og 
omtanke for at redde de nødstedte, og 
ikke mindst udtryk for et stort udvist 
mod. 

Herefter forlagde 101 tilmeldte med-
lemmer med gæster til Norges Hus, 
hvor vi udbragte skåler for Dronningen 
og Tordenskiold efterfulgt af et let 
traktement ledsaget af vin med Torden-
skiold etiketter. Under kaffen oplæste 

Sverre Støren fra “Tordenskioldsels-
kapet Hvite Ørn, Norge”, en hyldest til 
Tordenskiolds mod og dristighed på 
vers, men nævnte også søheltens største 
nederlag til svenskerne i Strömstad for 
300 år siden. Orlogshistoriker Hans 
Chr. Bjerg causerede over nordmanden 
Daniel Trosners enestående dagbog 
“For Kongen og Flåten” fra 1710-1714. 
En meget interessant og spændende 
aften. 

2018
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Efter 79 år på Holmen 
blev flaget på Søværnets 
Officersskole officielt nedhalet 
for sidste gang fredag 13. april 
2018 kl. 12:00. 

General Admiral-løjtnant Ulrik Chr. 
Frederik Gyldenløves indstilling om 
oprettelse af et Søe-Cadet-Compani 
bifaldes af Kong Frederik IV, 26. febru-
ar 1701, og dermed var verdens første 
og dermed ældste Søofficersskole en 
realitet. 

I 1704 udstedes en forordning, hvor-
efter søfolk indføres i søruller med 
henblik på tjeneste i Flåden. Vores egen 
søhelt Peter Wessel antages 11. januar 
1709 som nummer 6 på rullen, som i 
dag går under navnet Tordenskioldrul-
len. Den har lige rundet nr. 3111.
Ceremonien blev overværet af Chef for 
Marinestaben kontreadmiral Torben 
Mikkelsen, nuværende og tidligere 
kadetter, stab, lærere og mange andre, 
for hvem skolen har haft betydning. 
Selskabet har haft mange gode oplevel-
ser i den smukke Aula med Danmarks 
største kalkmaleri, der viser Slaget i 
Køge Bugt. Det være sig til general-
forsamlinger, indvielse af Selskabets 
nye fane i 2012 samt Selskabets store 
50-års jubilæum i 2015 med deltagelse 
af HKH. Kronprins Frederik, prismod-
tagerne fra Frømandskorpset, tidligere 
prismodtagere, Søværnets Tambur-
korps, VIP-gæster samt Selskabets 
mange medlemmer. 

En æra for Søværnets Officerssko-
le på Holmen er slut, men det næste 
kapitel startede mandag 16. april, hvor 
kadetter og stab marcherede fanen ind 
på Svanemøllens Kaserne.

Søværnets Officersskole flytter til 
Svanemøllens Kaserne, København

Afskedsceremoni 
på Søværnets 
Officersskole, 
Holmen.

De udleverede ørepropper blev flittigt 
brugt på Selskabets sommerudflugt lør-
dag 18. august 2018. “Ørepropperne i”, 
lød det ... for om seks sekunder skyder 
vores 76 mm kanon, og et øjeblik sene-
re kom “ørepropperne ud”, da Søvær-
nets Tamburkorps kom marcherende 
for fuld musik op gennem Våbenskolen 
for de tusindvis af begejstrede besøgen-
de, der var til “Åbent Hus” på Søvær-
nets Skole, Center for Våben.

Selskabets formand, kontreadmiral 
Lars Kragelund, bød de 56 deltagere 
velkommen under flaget, hvorefter vi 
samlet gik ud til Gniben, hvor hans 
meget informative rundvisning star-
tede. Efter rundvisningen nød vi en 
udmærket frokostbuffet, og så var 
der fri manøvre. Våbenskolen havde 
sammensat et virkeligt flot program 
bestående af gummibådssejlads samt 
besøg på Marinehjemmeværnskutteren 
HOLGER DANSKE. Tamburkorpset 
musicerede og lavede tattoo i flere om-
gange, og skydningen fra batterilinjen 
med 76 mm og 35 mm kanoner samt 
tungt maskingevær var imponerende.

To af Flyvevåbnets F-16 jagerfly fra 
afvisningsberedskabet demonstrerede 

deres færdigheder under øredøvende 
larm. De fløj lavt – meget lavt – hen 
over hovederne på de imponerede til-
skuere. Derefter fulgte en opvisning af 
redningshelikopter EH-101, begge af en 
halv times varighed. Desuden var der 
fremvisning af luftdroner, overflade-
droner, undervandsdroner og flydende 
skydemål, alt fremvist af en dygtig og 
entusiastisk besætning, der glædede sig 
over de besøgendes store interesse for 
deres arbejde. 

Alt i alt en herlig dag i det danske 
Søværn.

Sommerudflugt til Søværnets Skole, 
Center for Våben, Sjællands Odde

“Ørepropperne i – 
der skyyyyydes”!

F-16 over 
Dannebrog.
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Holmens Kirke deltog i Kultur-
natten 2018 i København, og 
igen i år stillede Selskabet op 
og informerede om 
Tordenskiolds heltegerninger.

Dørene åbnedes med en koncert for 
de mindste med DR Korskole, og så 
gik det ellers slag i slag med skiftevis 
koncerter af Holmens Vokalensemble 

og “Åben Kirke”, hvor kirkens perso-
nale fortalte om kirkens snart 400 års 
historie, skatte og aktiviteter. 

I Kapelsalen kom Selskabets deltage-
re i snak med hundredvis af besøgende, 
og fortællingerne om Tordenskiolds 
sejre og eskapader føg igennem luften. 

Interessen for vores Søhelt var stor, 
og der blev uddelt ca. 250 nye Torden-
skiold-foldere.

Tordenskiold deltog i Kulturnatten igen i år

Tordenskiold 
poster ved 
Holmens Kirkes 
hovedport.

Søværnets chef 
kontreadmiral 
Torben Mikkel-
sen og Vedels 
oldebarn ved 
siden af busten.

I anledning af 75-års dagen 
for regeringens “brud med 
besættelsesmagten” 29. 
august 1943, afholdt Holmens 
Kirke en gudstjeneste med 
efterfølgende kranselægning 
ved viceadmiral Aage H. 
Vedels nyligt opsatte buste 
til højre for Tordenskiolds 
sarkofag i Kapelsalen.

Om morgenen den 29. august 1943 blev 
det danske forsvar afvæbnet af den 
tyske værnemagt under kampe, der 
kostede 23 danske og 5 tyske soldater 
livet. Eftertiden har fejret dagen som 

en national mærkedag, hvor Danmarks 
opgør med samarbejdspolitikken blev 
gjort klar. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
holdt tale og sagde bl.a.: “Kære mod-
standsfolk, soldater, marinesoldater og 
krigssejlere. Kære veteraner. Dengang 
valgte I side. Og trak Danmark med på 
rette vej. I satte det moralske kompas 
på et tidspunkt, hvor landet manglede 
retning. Det er en stor ære for mig at 
tale til jer i dag. At få lejlighed til at 
sige jer tak for, at I skrev Danmark ind 
på den rette side i verdenshistorien”. 

Særligt indbudte var modstandsfolk, 
krigssejlere, indsatte i koncentrations-
lejre og deres efterladte. Og det var 
lykkedes at finde 42 medlemmer af 
familien Vedel fra børn til oldebørn i 
Danmark, England og Amerika, som 
overværede højtideligheden. Dagen 
sluttede med en kranselægning ved 
busten af viceadmiral Aage Helgesen 
Vedel, som den 29. august 1943 gav or-
dren til, at flåden skulle sænkes. Som et 
kuriosum er der nu mindesmærker for 
3 admiraler og søhelte side om side i 
Kapelsalen. Viceadmiral Peter Torden-
skiold, viceadmiral Aage H. Vedel og 
admiral Carl W. Jessen, Guvernør på 
St. Thomas.

Tordenskiold har fået ny nabo
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Selskabets 28. ordinære 
generalforsamling blev afholdt 
den 19. marts 2019 med 59 
deltagere, og kommandør Jens 
Bjørnsteen, Chef for Søværnets 
Officersskole, blev valgt til nyt 
medlem af bestyrelsen.  

På generalforsamlingen blev forman-
dens beretning samt regnskab og bud-
get godkendt enstemmigt, og bestyrel-
sens forslag til nyvalg af kommandør 
Jens Bjørnsteen til medlem af bestyrel-
sen blev enstemmigt vedtaget. 

Efter generalforsamlingen fortalte 
sogne- og orlogspræst Camilla Munch 
om sit virke som orlogspræst under 
titlen “På gyngende grund”. 

Camilla har været udsendt med 
Søværnet i forbindelse med piratjagten 
i det Indiske Ocean, ved flådesikringen 
ved transporten af kemisk materiale fra 
Syrien og i en større og længerevaren-
de flådeøvelse i Atlanten, alt sammen 
inden for en knap 10-årig periode.

Orlogspræstens arbejdsopgave om-
bord kan sammenfattes til “sjælepleje” 
af besætningsmedlemmerne uden 
rangsforskelle. 

De lange udsendelser giver altid 
grobund for en speciel samhørighed i 

besætningen, og er med til at opbygge 
og understøtte “et erstatnings-fami-
lieforhold” om bord, som hjælper og 
støtter besætningen i situationer med 
problemer på hjemmefronten, som kan 
være svære at tackle. 

Faste rutiner som gudstjeneste om 
søndagen har også vist sig at være vig-
tige for skibsbesætningerne.

“På gyngende grund”

Orlogspræst 
Camilla Munch 
fortæller om sit 
virke i Søværnet.

2019
Traditionen tro blev 
Tordenskiold fejret på sin 
fødselsdag 28. oktober, 
og Holmens Kirke 
havde sammensat et flot 
program både i kirken 
og Kapelsalen. I Norges 
Hus holdt kontreadmiral 
Torben Mikkelsen, Chef for 
Marinestaben foredrag med 
titlen “State of the Navy”. 

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen forret-
tede andagten og holdt en blændende 

flot og humoristisk tale over Torden-
skiolds opdragelse, spilopper og barn-
dom eller mangel på samme. Derefter 
var der kranselægning i Kapelsalen. 

Derefter forlagde Selskabet til Norges 
Hus. Chef for Marinestaben, kon-
treadmiral Torben Mikkelsen, holdt 
et spændende og informativt foredrag 
med titlen “State of the Navy”. 

Under “Den kolde krig” var Danmark 
frontlinjestat truet af Warszawa-pagten. 
I dag er det Estland, Letland, Litauen 
og Polen, der er i frontlinjen. Danmark 
er blevet et opmarchland, hvilket giver 
en helt anden forsvarsstrategi i kon-
flikt-, krise- og krigssammenhæng. 

I dag kaldes Arktisk for Fredens Hav, 
men spørgsmålet er, hvor længe det 
varer. 

Russerne og kineserne viser øget 
interesse og opretter baser i området i 
forbindelse med, at Nordøst Passagen 
nord om Rusland bliver sejlbar.

Marinestaben skifter navn til Sø-
værnskommandoen og får 3 eskadrer. 
Søværnets to en halv fregatbesætning 
bliver udbygget til tre, og samtidig øges 
anti-ubådskapaciteten med helikopter-
bårne sonarer og anti-torpedosystemer 
i skibene. 

Stor tak til kontreadmiralen.

Tordenskiolds fødselsdagsfejring 2018

Kontreadmiral 
Torben 
Mikkelsens 
foredrag “State 
of the Navy”.
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Sommerudflugt 
til Søofficers-
Foreningens nye 
lokaler

Lørdag 1. juni mødtes 38 af  
Selskabets medlemmer “Under 
Flaget” i Kastellet, hvor 
formanden bød velkommen. 
Søofficers-Foreningens 
smukke nye lokaler blev 
fremvist. Vi genså også en del 
Tordenskiold-rekvisitter og et 
udvalg af hans breve. 

Kommandantgården blev rejst i 1725 og 
gennemgik i 2015-16 en gennemgriben-
de istandsættelse, hvor de oprindelige 
vægfarver blev genopdaget. Komman-
dantgården huser i dag både Søe-Lieu-
tenant-Selskabet anno 1784, som først 
og fremmest fokuserer på faglig dan-
nelse, og Søofficers-Foreningen, stiftet 
2. april 1859, med et mere selskabeligt 
tilsnit samt at udvise gæstfrihed over 
for fremmede mariners officerer.

I Kongesalen gav SOF-bestyrel-
sesmedlem Jørgen Gerdorf os en fin 
beskrivelse af den store planlægning, 
der gik forud for flytningen til den nye 

domicil. Den bestod bl.a. i opmåling, 
fotografering, skalering og nedpakning 
i detaljer, så indretningen i de nye loka-
ler stort set gik smertefrit. På rundvis-
ningen mødte vi vores søhelts portræt, 
og et lille udvalg af hans henved 1200 
breve samt hans skriveskrin. 

Herfra overtog to guider fra Kastel-
lets-Venner rundvisningen, som gik 
til “Våningen” – en af de historiske 
familieboliger i Artilleristok og videre 
til Kastels Kirken og Arresten bagved. 
I den fælles mur er en række huller, 
som havde det meget enkle formål, at 
fangerne kunne følge med i gudstje-
nesten. Man mente, at dette havde en 
opdragende virkning. 

Arresthuset var tiltænkt rigets farlig-
ste fanger: Blandt de mest prominente 
var Struensee og den engelske eventy-
rer, pirat, kaperkaptajn og udbryderkon-
ge John Norcross, som sad her i 32 år. 

I Kongesalen 
gav SOF-besty-
relsesmedlem 
Jørgen Gerdorf 
en fin beskrivel-
se af den store 
planlægning, 
der gik forud for 
flytningen.

For at bevare den maritime 
kulturarv på dette unikke 
sted i Københavns Havn, har 
vi stiftet Initiativgruppen 
Nyholm.

Med forsvarsforliget 2018–23 forlader 
Flåden Nyholm, som i mere end 300 år 

har fungeret som orlogsværft, flådens 
leje og marinestation. 

Det er et historisk sted på linje med 
Kronborg. På Nyholm vajer Rigets 
Flag, her knejser Philip de Langes ma-
stekran, den ikoniske hovedvagt Under 
Kronen, Spanteloftet og andre histo-
riske bygninger. Fra Batteriet Sixtus 
skydes salut og solen op og ned. 

I Bøje 1 er kongeskibet DANNE-
BROG fortøjet. Ved bolværket ligger 
de historiske orlogs- og museumsskibe 
PEDER SKRAM, SEHESTED og 
SÆLEN og i vintermånederne sejlsko-
leskibet GEORG STAGE.

For at bevare dette unikke sted, er der 
stiftet Initiativgruppen Nyholm med 
admiral Tim Sloth Jørgensen, Fregatten 
Peder Skram og Asser Amdisen, Stif-
telsen Georg Stages Minde i spidsen, 
med det formål at bevare den maritime 
kulturarv i Københavns Havn. 

Initiativgruppen Nyholm havde 8. 
maj 2019 indkaldt til pressemøde i 
Søofficersskolens Aula på Nyholm. 
29 institutioner, udvalg, fonde og 
foreninger, deriblandt Selskabet Danske 
Tordenskiold-Venner var samlet til en 
stor underskriftsceremoni, som blev 
dækket både af TV og pressen.

Charter for Nyholm og den maritime 
kulturarv

Charter for 
Nyholm blev un-
derskrevet af Sel-
skabets formand 
kontreadmiral 
Lars Kragelund.
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Vejret var fint, humøret var 
højt, og kirken var stuvende 
fuld, da Holmens Kirke fejrede 
sit 400-års jubilæum søndag 
8. september 2019 med 
deltagelse af H.M. Dronning 
Magrethe II. 

Optakten til fejringen var festlig, da et 
kontingent på 100 mand fra Søværnet 
med Tamburkorpset i spidsen, mar-
cherede forbi statuen af Tordenskiolds 
søhelte-kollega Niels Juel, eskorteret 
af Politi med blå blink, og fortsatte 
ind i kirken i en lang række i god ro 
og orden. Selskabets sekretær Søren 
Konradsen var faneløjtnant for de 6 
faner, hvoraf Selskabets fane var en af 
dem. Alle rejste sig, inkl. Dronningen, 
da de kom marcherende ind og tog 
opstilling på begge sider af alteret. Kø-
benhavns biskop Peter Skov-Jakobsen 
stod for gudstjenesten og orlogsprovst 
Ejgil Bank Olesen, chef for Søværns-
kommandoen kontreadmiral Torben 
Mikkelsen og menighedsrådsformand 
kaptajnløjtnant Kasper Ladegaard holdt 
flotte taler. 

Emnerne spændte fra ankersmedje 
til Søværnets kirke, fra teenager kirke 
i forhold til alderen på flertallet af 

Danmarks kirker, fra 1200-tallet til den 
eneste kirke med vand som nabo og 
egen anløbsbro. 

Holmens Kirke havde inviteret til 
reception i Kirkehaven mens Søværnets 
Tamburkorps musicerede. 

Selskabet Danske Tordenskiold-Ven-
ner, Marinehistorisk Selskab og Dan-
marks Marineforening havde hver en 
Holmegaard Skibsglas karaffel kaldet 
”Sømandsbruden” med som jubilæ-
umsgave, alle med indgravering og 
lykønskninger fra giverne. 

Efter mange højtidelige og flotte 
oplevelser både verbalt og musikalt, og 
adskillige timers hyggeligt samvær med 
dejlig forplejning, var det tid til opbrud 
med mange gode indtryk fra Holmens 
Kirkes 400-års Jubilæumsdag.

Holmens Kirkes 400-års Jubilæum

H.M. Dronning 
til reception i 
Kirkehaven.

Med Tordenskiold ombord på støtteskibet 
ABSALON

Vores søhelt Peter Tordenskiold 
ville have gjort store øjne, 
hvis han havde deltaget i 
rundturen med sine Venner 
torsdag 5. september 2019. 
I “ånden” havde vi dog taget 
Tordenskiold med om bord.

Vi blev budt velkommen af marine-
overkonstabel Nicolai, en af vetera-
nerne ombord. Og så startede den helt 
store rundtur. 

Da vi nåede op i O-rummet med de 
mange skærme, og undervejs havde 
mødt adskillige kvindelige officerer 
og sergenter, kunne Tordenskiold ikke 
styre sig længere og råbte: “Splitte 
mine bramsejl drømmer jeg, eller er jeg 
vågen”. Et stort gråt skib uden sejl med 
hundrede besætningsmedlemmer og 
kun få kanoner. 

Både Tordenskiold og Vennerne 
spærrede øjnene op, da Nicolai fortalte, 
at den store kanon kunne skyde over 
100 skud i minuttet med en rækkevidde 
på 100 km., hvis kanonbesætningen 
puttede lidt ekstra sortkrudt i løbet, 
hvortil Tordenskiold svarede: “Hvis jeg 

havde haft sådan en kanon, kunne jeg 
ligge i Fladstrand og skyde Karlsten 
fæstning sønder og sammen, uden at 
mine soldater havde behøvet at løbe 
rundt i Marstrands gader”. 

Og de havde også undervandskano-
ner, dem kaldte de torpedoer, og nogle 
store skrå og lodrette rør, som kunne 
skyde raketter “ad helvede til” og 
ramme mål, man ikke kunne se på den 
anden side af kimingen. 

Da vi skulle til at gå fra borde, fik 
Tordenskiold pludselig øje på nogle 
svenske flag på ni grå skibe ovre på 
Nyholm. 

Øjnene blev smalle og med dirren-
de pegefinger pegede han på dem, og 
hviskede til Nicolai: “Skal vi ikke lige 
nappe alle ni med den store kanon, 
ligesom jeg gjorde i Dynekilen i gamle 
dage”, hvortil Nicolai svarede: “Ja, det 
kunne være fristende, men de næste 14 
dage skal vi alle på togt i Østersøen. 
Der får vi måske brug for dem. Men 
vi kan jo nappe nogle fjender i stedet, 
hvis det bliver nødvendigt – men Gud 
forbyde det”.

Selskabet på 
broen af 
ABSALON.
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Kære Tordenskiold-Venner,

På grund af risikoen for smitte med Corona-virus har bestyrelsen 

besluttet at aflyse den Ordinære Generalforsamling i Selskabet Danske 

Tordenskiold-Venner den 19. marts 2020.

Det formodes, at smitterisikoen vil blive mindsket over tid, når vejret 

bliver varmere og mere tørt, sådan som det skete med det tidligere 

udbrud af en SARS-virus for en del år siden. Vi håber derfor at kunne 

gennemføre generalforsamlingen på et senere tidspunkt, men afventer 

udviklingen og myndighedernes anbefaling, før der indkaldes på ny.

Bestyrelsen beklager aflysningen, der indebærer at vi ikke kan over-

holde vedtægternes bestemmelse om afholdelse af generalforsamling. 

Men bestyrelsen anser Corona-epidemien som en force majeure-

situation, og vi har derfor valgt at tage dette skridt for at beskytte vore 

medlemmer mod smitte samt begrænse/forsinke smittens udbredelse i 

al almindelighed ud fra devisen: “Better safe than sorry!”

Vi håber på medlemmernes forståelse for denne beslutning.

Medlemmernes indbetaling for deltagelse i skafningen i forbindelse 

med den nu aflyste generalforsamling den 19. marts kan evt. 

“parkeres” og henstå ved kassereren til senere betaling for deltagelse 

i skafningen ved en ny generalforsamling, når bestyrelsen får fastlagt 

en anden dato, eller det enkelte medlem kan bede om tilbagebetaling 

af det indbetalte beløb ved at henvende sig til kassereren Peer Bent 

Nielsen på mail: pbni@hotmail.com med oplysning om navn, og enten 

det MobilePay nr. eller det reg.nr. og kontonummer, som beløbet skal 

overføres til.

Bedste hilsener

Lars Kragelund

formand

I år blev Tordenskiolds 329-års 
fødselsdag fejret på utraditio-
nel og storslået vis. Program-
met var “vendt på hovedet” 
med start i Kapelsalen, og 
både Søværnets Tamburkorps 
samt Holmens Kantori deltog i 
Tordenskiolds “TIL SØS”-kon-
cert i anledning af Holmens 
Kirkes 400-års jubilæumsår. 

I år startede 
fødselsdagen 
kl. 16:00 med 
velkomst af or-
logsprovst Ejgil 
Bank Olesen 
og et meget 
kort program i 
kirken, hvoref-
ter kransene og 
Selskabets fane 
førtes til Kapel-
salen. Kransene 
blev lagt af 
repræsentanter 
for Den Kgl. 
Norske Ambas-

sade, Søværnet, Marinehjemmeværnet, 
Danmarks Marineforening, Torden-
skioldselskapet Hvite Ørn, Norge, og 
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. 
Selskabets formand udtalte mindeord 
efterfulgt af Morgenbøn fra Søofficers-
skolen og hornsignal af Tamburkorpset. 

Kantoriet sang “Kongernes Konge”, 
og orlogsprovsten sagde Fadervor og 
gav os velsignelsen. Alle sang “Altid 
frejdig”, og formanden takkede delta-
gerne og bød kranselæggerne på en for-
friskning i Store Skriftestol i pausen, 
inden den store Tordenskiold koncert 
“TIL SØS” begyndte kl. 17:00. 

Godt 400 tilhørere var mødt op i 
Holmens Kirke og Kantoriet og Tam-
burkorpset startede koncerten med 
Niels W. Gades: “Morgensang fra 
Elverskud”. 

Som en af tilhørerne sagde efterføl-
gende: “Det var som at høre englene 
synge til akkompagnement af trommer 
og trompeter”. Blidt og stemningsfuldt.

Derefter fulgte et overdådigt program 
med musik og sang og fortællinger af 
Jens-Christian Wandt, hvis malmfulde 
røst og solosang fyldte hele Holmens 
kirkerum. 

Tordenskiolds “TIL SØS”-koncert med 
englesang og hornmusik

Tordenskiolds 
store “TIL 
SØS”-koncert 
med både 
Holmens Kantori 
og Søværnets 
Tamburkorps.

2020
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Tordenskiolds 330-års fødselsdag

I dette Corona-år blev 
markeringen af Tordenskiolds 
fødselsdag en tam affære, set 
med både Selskabets og den 
store søhelts øjne. 

Selskabet havde i år inviteret til en 
kombineret fødselsdagsfejring og 
generalforsamling 28. oktober 2020. 

Planen var, at Selskabets næstformand 
kommandør Gustav Lang og Selska-
bets sekretær Søren Konradsen inden 
Selskabet skulle mødes i Norges Hus 
kl.16:30 skulle lægge en krans ved Tor-
denskiolds sarkofag kl. 15:00 sammen 
med de traditionelle tre røde roser fra 
Selskabets medstifter Inge Friisager i 
Holmens Kirke. 

1. del af planen blev gennemført; 
kransen og roserne blev lagt, og 1. kir-
ketjener Adam Vinten havde i dagens 
anledning foruden at polere sarkofagen 
og messingbådshagen, tændt kandela-
berne og arrangeret en lille forfrisk-
ning, så kranselæggerne, fotografen 
Chris Dam og ham selv, kunne give 
Tordenskiold en fødselsdagsskål – dog 
uden kanonsalut.

2. del af planen, generalforsamling, 
foredrag af admiral Tim Sloth Jørgen-
sen om planerne for Nyholm med efter-
følgende skafning blev desværre endnu 
en gang aflyst med meget få dages 
varsel, på grund af endnu en stramning 
af forsamlingsforbuddet.

Mindehøjtideligheden blev 
gennemført med et storslået 
musikalsk program til trods for
Corona begrænsninger. 
Blandt de aflyste aktiviteter 
var receptionen i kirken.

Til tonerne af Prins Jørgens March gik 
kranselæggerne 16:45 i Kapelsalen, 
hvor kransene var opstillet på stole. 

Der blev lagt kranse af:

• Hendes Excellence Ambassadør 
  Aud Kolberg for Norge

• Kommandør Claus Lundholm for 
  Søværnet

• Kommandør Henrik Holck 
  Rasmussen for Marine-
  hjemmeværnet

• Kommandørkaptajn Steen 
  Engstrøm for Danmarks 
  Marineforening

• Kommandør Gustav Lang for 
  Tordenskioldselskapet “Hvite Ørn”, 
  Norge

• Kontreadmiral Lars Kragelund 
  for Selskabet Danske 
  Tordenskiold-Venner
17:00 var der andagt i kirken med 
følgende program:
 • Introitus: C. E. F. Weise: 

  Lysets engel går med glans

• Velkomst, nådehilsen og bøn

• Edvard Grieg: Ave Maris Stella 
  (Hil dig, havets stjerne)

• Tekstlæsning

• Peter Hejse: Guds fred med 
  vore døde

• Tale v/Holmens provst og 
  orlogsprovst Ejgil Bank Olesen 

• Jakob Lorentzen: Tordenskiolds
  kantate: 1. En kvindes kærligheds-
  erklæring (Monica Stevns, sopran) 
  2. Sømandssang med ohøj

• Marinebøn

• Norges Nationalsang: 
  Ja vi elsker dette landet 

• Mindeord: Kontreadmiral 
  Lars Kragelund

• Bøn: Fra “Morgenbønner for 
  Søofficersskolen”, 
  kommandør Gustav Lang

• Hornsignal: Dorthe Zielke, kornet

• Emil Horneman: Kongernes konge, 
  sopran Monica Stevns og på 
  harmonika Jakob Lorentzen

• Fadervor og velsignelse

• C. E. F. Weise: 
  Altid frejdig, når du går 

Afslutning ved formanden for Selska-
bet, kontreadmiral Lars Kragelund.

Markering af Tordenskiolds 300-års dødsdag

Kranselæggerne 
kommandør 
Gustav Lang og 
seniorsergent 
Søren 
Konradsen ved 
Tordenskiolds 
sarkofag.

Program til 
Viceadmiral 
Peter 
Tordenskiolds 
300-års dødsdag.
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Mindehøjtideligheden var både stilfuld, storslået og stemnings-
fuld. Alt gik op i en højere enhed.

Fotokavalkade fra Viceadmiral  
Peter Tordenskiolds 300-års dødsdag

Ambassadør Aud 
Kolberg, Norge.

Kransene er lagt.

Kantoriet gør 
klar til at synge
 – mundbind af.

Kantoriet 
synger Norges 
Nationalsang.
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Selskabets 
formand siger 
mindeord 
over afdøde 
medlemmer.

Kommandør 
Gustav Lang 
siger tak for 
deltagelsen.

Kongernes 
Konge. Monica 
Stevns, sopran 
og Jakob 
Lorentsen, 
harmonika.

Deltagerne 
forlod kirken 
gennem 
Kapelsalen og 
defilerede forbi 
Tordenskiolds 
sarkofag til 
kornettonerne af 
“Last post”.
Yderst th. ses 
et moderne 
node“stativ” og 
en lille smule af 
kornetten.
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På trods af Corona og forbud osv., er 
det lykkedes denne aftenstund at sam-
les i Holmens kirke i anledningen af 
Tordenskiolds 300 års dødsdag.  

Selskabet har set frem til at mødes i 
denne helt særlige anledning. Blot tror 
jeg ikke nogen af os havde forstillet sig, 
at det skulle blive en begivenhed nær-
mest i det skjulte. Men Tordenskjolds 
300 års dødsdag adskiller sig i den 
henseende ikke fra så mange andre be-
givenheder i denne tid. Det er så umå-
delig trist, og så langt fra det der var 
kendetegnende fra vores søhelt. Han 
var langt fra trist og levede slet ikke 
i det skjulte, sådan som Corona-tiden 
lægger op til. 

Det er Inge og Egon Friisagers man-
geårige fortjeneste, at vi gennem mere 
end 50 år har haft mindestund ved 
Søheltens sarkofag og efterfølgende 
har haft et godt, livgivende og muntert 
fællesskab med hinanden.  

Det mindes vi Egon Friisager for med 
taknemmelighed og takker inderligt fru 
Friisager herfor.

Sædvanen tro er der i aften lagt 
kranse ved søheltens sarkofag i kapel-
salen. Det kan vi selv herefter bedyre 
os om, når vi i Selskabets ånd har 
gennemført den planlagte højtidelighed 
i Tordenskiolds og vores kirke. 

Tordenskiold var ikke alene snarrå-
dig og frygtløs, han var også et dannet 

menneske og skrev breve og dagbøger, 
som også i dag er værd at stifte be-
kendtskab med.  

Tordenskiold var ikke alene fuld af 
handlekraft, men også af ord. Som Tor-
denskiold levede, sådan døde han også. 

Og helt ærlig, jeg har aldrig delt kon-
spirationsteorierne om Tordenskiolds 
død, som vi fra tid til anden er blevet 
præsenteret for. Vores helt døde en 
forsmædelig død, men heltemodig og 
med ære. 

Gennem de sidste 35 år har jeg 
deltaget i diverse markeringer af Tor-
denskiold, som oftest ved hans årlige 
fødselsdag 28.okt. Tordenskiold og Vor 
Herre Jesus Kristus blev omtrent lige 
gamle – omkring de 30. Og nogle gange 
har jeg ved disse lejligheder været i 
tvivl om, det var Kristi teologi eller 
Tordenskiolds teologi jeg forfægtede, 
Ja, det kan være svært at holde sig på 
teologiens smalle vej.  

Men Tordenskiold har i dag været død 
i 300 år, og han ligger godt i Kapelsa-
len. Og det kan da godt være, at der er 
kastet jord på ham i overensstemmelse 
med kirkens jordfæstelses ritual, men 
det anerkender jeg ikke. 

Vel er han død, og vel er han ført til 
Holmens kirke, og vel passer vi på hans 
jordiske legeme. Men den jordpåkastel-
se var et overgreb på Tordenskiold. 
Og alle os hans arvtagere. Os, som år-

ligt mødes og anerkender Tordenskiolds 
gerninger. Os tilsiges det i denne aften-
stund, at vi på dommens dag, sammen 
med Tordenskiold, skal mødes af den 
opstandne frelser og tilsiges alle vores 
synders nådige forladelse.

Det vi oplever i aften, og hver gang vi 
mødes omkring Tordenskiolds minde, 
er at ord gør en verden til forskel. 

Vi kender det fra vores daglige vir-
kelighed. Det er ikke ligegyldigt, hvad 
vi siger, sådan som vi hørte i Matthæus 
evangeliet. Det er heller ikke ligegyl-
digt, hvordan vi siger det. 

Gode ord gør godt. Onde ord gør 
ondt. Hvis et menneske gemmer noget 
godt i sit hjerte, så kan det tage gode 
ord frem – og møde sit medmenneske 
med noget godt. 

Men et menneske, som overvejen-
de har onde ting på sit hjertes lager, 
kommer også hurtigt til at dele ud af det 
onde. Der kommer hårde og destruktive 
ord ud af munden på ham og hende. 

Det er egentlig så ligetil. For hvad 
hjertet er fuldt af, løber munden over 
med. Det, som vi fylder os med, det vil 
også flyde ud af os – i form af gode eller 
onde ord. Jesus taler faktisk også om 
en tredje slags ord – ikke bare de gode 
og de onde. Jesus advarer især imod de 
tomme ord. Og mit gæt er, at Torden-
skiold, som var et dannet menneske, 
ikke brugte tomme ord. 

Tale v/Holmens provst og orlogsprovst 
Ejgil Bank Olesen

“Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller 
det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes 
på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige 
noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. 
Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et 
ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. 
Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge 
regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du 
frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.”
Mattæusevangeliet kap. 12.
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Hvordan kan ord være tomme? Det kan 
de på flere måder. De kan være ligegyl-
dige. Fjollede. Det kan være fraser og 
sniksnak, der bare fylder op imellem 
os, sådan at vi ikke for alvor berører 
hinanden. Det kan blive en dårlig vane 
– at vi altid skal sige noget morsomt. 

De fleste har nok været på en arbejds-
plads eller i én eller anden omgangs-
kreds, hvor det har været stilen med en 
påtaget hård tone. Her er vi sandelig 
friske! Vi kan godt tåle at sige noget 
snak til hinanden. Og så flyver der hele 
tiden grove og nedsættende bemærk-
ninger igennem luften. Det skal ligne 
godmodigt drilleri. Alle er enige om, at 
vi jo ikke mener det så slemt. Ord kan 
også være fulde af ironisk distance, der 
konsekvent skubber ærligheden ud på 
sikker afstand. 

Hver gang der er tilløb til lidt nærhed, 
kan en ironisk bemærkning genetablere 
afstanden. 

Digterpræsten Jakob Knudsen har 
engang sagt det meget præcist: “Det 
gælder om ikke at træde ordstier uden 
om hjertet.” Hvis vores ord alt for ofte 
går uden om hjertet, bliver vores ord 
hjerteløse og tomme. Det betyder ikke, 
at hvert eneste ord, vi siger, nødven-
digvis skal være inderligt dybtfølt og 
komme direkte fra hjertet. Men det 
betyder, at der helst skal være en god, 
trampet ordsti ind til hjertet som tegn 

på, at vi også formår at tale hjerteligt 
sammen. For “Hvad hjertet er fuldt af, 
løber munden over med”, siger Jesus. 

Det lyder så nemt – som om der helt 
automatisk danner sig en ordsti mellem 
hjerte og mund, så de gode ord flyder 
fra os. Men det gør de jo kun, hvis 
hjertet er fyldt med det gode. 

For hvis hjertet er fyldt med tomhed, 
flyder der tomhed ud af munden på os. 
Så kære Tordenskiolds menighed, på 
denne 300 års dag for Tordenskiolds 
død, er det vigtigt, at vi lader gode ting 
fylde vore hjerter. 

For vi er elsket længe før vi begyndte 
at være noget eller gøre noget. Vi har 
allerede fået at vide, at vi er gode nok – 
at du er god nok. 

Du er nemlig set af Gud og kendt af 
Gud. Du er altid allerede elsket. 

Tro på det. Og tag det med dig.
Amen
 
Ejgil Bank Olesen

Holmens Kirke 
og Kapelsal.
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2016 

Lørdag 30.januar. 
Særforevisning af filmen “Tordenskiold 
& Kold”. Mysteriet om duellen lever vi-
dere. 15. marts blev arrangementskoor-
dinator Chris Lippert Dam udnævnt til 
Selskabets 9. æresmedlem. 8. juli 2016 
er det 300-års dagen for Tordenskiolds 
mesterstykke – Sejren i Dynekilen.  

15. marts. 
Efter den 25. generalforsamling orien-
terede orlogskaptajn Klaus Rehkopffen 
om Søværnets nye operative uddan-
nelsessystem. Der blev solgt en ny CD, 
optaget i Holmens Kirke og med urpre-
mieren af Tordenskiolds kantaten som 
højdepunktet. Skafningen blev afrundet 
med kransekage i anledning af 25-års 
jubilæet for Selskabets ny forenings-
struktur.

Lørdag 18. juni. 
Sommerudflugt gik til Københavns 
Marineforenings maritime lokaler på 
Holmen til det første af to foredrag om, 
“Marinehjemmeværnet af i dag”. 

Derefter gik vi ombord i MHV 907 

HVIDSTEN, et topmoderne skib hvor 
alt var ship shape og i orden.

8. juli. 
300-års dagen for Tordenskiolds me-
sterstykke – Sejren i Dynekilen – blev 
markeret med kranselægning ved Tor-
denskiolds sarkofag i Holmens Kirke. 
For Søværnet af kommandørkaptajn 
Gustav Lang og for Selskabet Danske 
Tordenskiold-Venner af kontreadmiral 
Lars Kragelund.

28. oktober. 
Tordenskiolds 326. års fødselsdag be-
gyndte med indskrivning i Selskabets 
nye gæstebog, og de godt 200 deltagere 
fik derefter en stor musikalsk oplevelse 
af Holmens Barokensemble. I Norges 
Hus gav chefen for Marinehjemmevær-
net kommandør Henrik Holck Ras-
mussen 2. del af foredraget om Mari-
nehjemmeværnets fremtidige struktur, 
aktiviteter og udvikling.

2017 

Tirsdag 7. marts. 
De 72 deltagere hyldede den tidligere 
formand og bestyrelsesmedlem Haral-
dur R. Joensen for mange års godt og 
loyalt arbejde. Generalforsamlingen 
sluttede med et flot pristilbud på Tor-
denskiold Uret Wessel Timer, samt en 
tak til Pilotur.dk ved Søren Braes, som 
sponserede 2 ure til Selskabet. Charlot-
te Havsteen orienterede om “Forsvarets 
udfordringer i Arktis”, med særlig 
fokus på overvågning, sejladssikkerhed 
og kommunikation.

Lørdag 26. august. 
Sommerudflugt til Tøjhusmuseets nye 
udstilling SØMAGT! Museumsinspek-
tør Jakob Seerup fra det nu nedlagte 
Orlogsmuseum, gav de 33 fremmødte 
et spændende indblik i, hvordan man 
flytter et helt museum på et halvt år. 

Lørdag 28. oktober.
Højdepunktet for Tordenskiolds 
327. fødselsdag var overrækkelse af 
Selskabets 13. Tordenskiold-Prisen 
til orlogskaptajn Lars Povl Jensen og 
besætningen på Inspektionsfartøjet 
KNUD RASMUSSEN. I Norges 
Hus oplæste Sverre Støren fra 

“Tordenskiold-selskapet Hvite Ørn, 
Norge”, en hyldest til Tordenskiolds 
mod og dristighed på vers, og 
orlogshistoriker Hans Chr. Bjerg 
causerede over nordmanden Daniel 
Trosners enestående dagbog “For 
Kongen og Flåten” fra 1710-1714.

Pilotur.dk ved 
Søren Braes 
sponserede 2 ure 
til Selskabet.

Selskabets 13. 
Tordenskiold-Pris 
modtagere.

Skafning i 
Københavns 
Marineforenings 
maritime lokaler 
på Holmen.

Selskabets tidslinje 2016-2020
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2018 

Tirsdag 20. marts. 
Den 27. generalforsamling blev afholdt 
Norges Hus, hvor Tordenskiold-Prisen 
2017’s modtager kommandørkaptajn 
Lars Povl Jensen fortalte om inspek-
tionsfartøjet KNUD RASMUSSENs 
heltemodige redningsoperation af den 
canadiske trawler SAPUTI i Nordat-
lanten. De 56 deltagere valgte revisor-
suppleant Bodil Bruhn som ny revisor, 
og Kaj Vestergaard-Poulsen som ny 
revisorsuppleant. 

Fredag 13. april kl. 12:00. 
Efter 79 år på Holmen blev flaget på 
Søværnets Officersskole officielt ned-
halet for sidste gang. Det næste kapi-
tel om Officersskolen – stiftet i 1701, 
verdens ældste – startede mandag 16. 
april, hvor kadetter og stab marcherede 
fanen ind på Svanemøllens Kaserne.

Lørdag 18. august. 
Sommerudflugt til Søværnets Våben-
skole, Sjællands Odde. De udleverede 
ørepropper blev flittigt brugt af de 56 
deltagere, når batterilinjens kanoner 
buldrede eller to af Flyvevåbnets F-16 
jagerfly fløj lavt - meget lavt – over de 
tusindvis af imponerede tilskuere. 

Onsdag 29. august. 
Tordenskiold fik ny nabo. I anledning 
af 75-års dagen for viceadmiral Aage 
H. Vedels ordre om at sænke den 
danske flåde 29.august 1943, afholdt 
Holmens Kirke en gudstjeneste med 
kranselægning ved Vedels nyligt op-
satte buste til højre for Tordenskiolds 
sarkofag i Kapelsalen. 

Fredag 12. oktober. 
Selskabet deltog i Kulturnatten i 
Holmens Kirke. Den fik ikke for lidt 
hverken, hvad angik fortællinger om 
Tordenskiolds sejre og eskapader, eller 
om hans næstkommanderende kap-
tajnløjtnant Tønder med træbenet, der 
under slaget i Dynekilen lige nåede at 
rive en tændt lunte ud af en krudttønde 
i et svensk ammunitionsskib inden den 
sprang i luften.  

Søndag 28. oktober. 
Tordenskiolds 328. fødselsdag blev fej-
ret i Holmens Kirke. I Norges Hus holdt 
Chef for Marinestaben kontreadmiral 
Torben Mikkelsen et foredrag “State 
of the Navy”. Under “Den kolde krig” 
var Danmark frontlinjestat. I dag er vi 
blevet et opmarchland, hvilket giver en 
helt anden forsvarsstrategi i konflikt-, 
krise- og krigssammenhæng.

2019 

Tirsdag 19. marts. 
Selskabet afholdt sin 28. ordinære 
generalforsamling med 59 deltagere. 
Kommandør Jens Bjørnsteen, Chef for 
Søværnets Officersskole, blev enstem-
migt nyvalgt til bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen gav sog-
ne- og orlogspræst Camilla Munch en 
beskrivelse af sit virke i Søværnet med 
titlen “På gyngende grund”. 

Efterfølgende gav selskabets næst-
formand, kommandør Gustav Lang en 
orientering om MAST Northern Coasts 
2019, som forsvarschefen havde gen-
indkaldt ham til at stå for. 

Onsdag 8. maj. 
Søværnet forlader Nyholm, som i over 
300 år har fungeret som orlogsværft og 
flådens leje. For at bevare dette unikke 
sted havde “Initiativgruppen Nyholm”, 
indkaldt til pressemøde i Søofficerssko-
lens Aula på Nyholm. 29 institutioner, 
udvalg, fonde og foreninger, var samlet 
til en stor underskriftsceremoni, som 
blev dækket både af TV og pressen. 

For Selskabet underskrev formand 
kontreadmiral Lars Kragelund.

Lørdag 1. juni. 
Sommerudflugten gik til Søoffi-
cers-Foreningens nye smukke lokaler 
i Kommandantgården på Kastellet. I 
Kongesalen gav SOF-bestyrelsesmed-
lem Jørgen Gerdorf de 38 deltagere en 
fin beskrivelse af den store planlæg-
ning, der gik forud for flytningen. Den 
bestod bl.a. i opmåling, fotografering, 
skalering og nedpakning i detaljer, så 
indretningen i de nye lokaler stort set 
gik smertefrit. 

Torsdag 5. september. 
Besøg på Støtteskibet L16 ABSALON, 
som var i København sammen med 
over 40 andre flådefartøjer i anledning 
af MAST Northern Coasts 2019, på vej 
til en stor NATO-flådeøvelse i Østersø-
en. Overkonstabel Nicolai gav os den 
helt store rundtur og fortalte bl.a., at 
den store kanon kunne skyde over 100 
skud i minuttet med en rækkevidde på 
100 km. Imponerende. 

Søndag 8. september. 
Holmens Kirke fejrede sit 400-års jubi-
læum med deltagelse af H.M. Dronning 
Magrethe II. 

Optakten var festlig, da 100 mand fra 
Søværnet med Tamburkorpset i spidsen 
ankom til kirken. 

Flaget nedhales 
for sidste gang 
på Søværnets 
Officersskole, 
Holmen.

Skarp 
ammunition til 
76 mm kanon.

NATO-fartøjer 
på visit i Køben-
havns Havn.

Søværnet 
ankommer til 
Holmens Kirke.
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6 faner, deriblandt Selskabets, tog 
opstilling på begge sider af alteret. Kø-
benhavns biskop stod for gudstjenesten. 
Selskabet gav en Holmegaard Skibsglas 
karaffel kaldet “Sømandsbruden” som 
jubilæumsgave, med indgravering og 
lykønskning. Bagefter var der skafning 
og hyggeligt samvær i Kirkehaven.

Fredag 11. oktober. 
På Kulturnatten i Holmens Kirke 
introducerede vi vores søhelt med et 
“Her hviler Danmarks største søhelt 

Tordenskiold, og han ligger der rent 
fysisk i fuld uniform”, beretter Henrik 
Wenkens og Mogens Christensen. 

Under koncerterne var døren til Ka-
pelsalen lukket, men kirken havde i år, 
lavet en henvisning direkte til Kapelsa-
len og Tordenskiold, og oplyst trappen 
med lyskæder. Flot og festligt. 

28 oktober. 
Tordenskiolds 329-års fødselsdag blev 
fejret på utraditionel og storslået vis. 
Programmet var “vendt på hovedet” 
med start i Kapelsalen efter et meget 
kort program i kirken. 

Godt 400 tilhørere var mødt op til 
Tordenskiolds “TIL SØS” koncert i 
anledning af kirkens 400-års jubilæum. 

Kantoriet og Tamburkorpset spillede 
til akkompagnement af trommer og 
trompeter. 

Fulgt af et overdådigt program med 
musik og sang afsluttendes med den 
festlige “Sømandssang med Ohøj” 
skrevet af Jakob Lorentzen i anledning 
af Selskabet Danske Tordenskiold-Ven-
ners 50-års jubilæum i 2015. Derefter 
forlagde 80 tilmeldte medlemmer og 
gæster til Norges Hus til skafning. 

Alt i alt en strålende, festlig og folke-
lig dag, vi vil huske længe.

2020 

Selskabets aktiviteter har ligget under-
drejet det meste af året. 

Forårets generalforsamling torsdag 
19. marts blev aflyst, da landet lukke-
de ned på grund af Corona med deraf 
følgende forsamlingsforbud. 

Det samme gjaldt sommerudflugten 
og det andet forsøg på en kombineret 
fødselsdagsfejring og generalforsam-
ling onsdag 28.oktober. 

Kranselægning ved Tordenskiolds 
sarkofag blev dog gennemført på hans 
fødselsdag, hvor tre af Selskabets 
bestyrelsesmedlemmer lagde en krans 
samt Inge Friisagers traditionelle tre 
røde roser og udbragte fødselarens skål. 

12. november 2020
Viceadmiral Peter Tordenskiolds 300-
års dødsdag. 

Mindehøjtideligheden i Holmens 
Kirke blev gennemført med et storslået, 
musikalsk program trods mange Coro-
na begrænsninger. 

Blandt de aflyste aktiviteter var en 
stor reception i kirken efter højtidelig-
heden. Kransene blev lagt, og Holmens 
Kirke havde lavet et storslået program 
både talemæssigt og musikalsk. 

Derefter forlod deltagerne kirken 
gennem Kapelsalen, hvor de defilerede 

forbi Tordenskiolds kransesmykkede 
sarkofag. Arrangementet forløb storslå-
et og stemningsfuldt på Tordenskiolds 
300-års dødsdag.

Program for 
Tordenskiolds 
fødselsdags fej-
ring og TIL SØS 
koncert 2019.

Trappen til 
Kapelsalen med 

Tordenskiold.

Kranselægning 
ved Torden-
skiolds sarkofag 
i Kapelsalen. 

Selskabets krans 
ved Tordenskiolds 
sarkofag.

Tordenskiold 330 år
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