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                                                                                            Marts 2021 

 

Formandens beretning om Selskabets virksomhed i 2020. 

Kære Tordenskiold-Venner, 

Selvom vintervejret forventeligt snart slipper sit tag i vores hverdag og det gryende forår kan ses og 

mærkes, kan man just ikke anvende den samme beskrivelse om COVID-19 pandemien. Den har stadig 

godt fat i vores samfund og dermed også i vores mulighed for at være sammen. De mere smitsomme 

mutationer af virussen bærer desværre ved til dette bål.  

Der er lys for enden af tunnelen, og med vaccinering af den danske befolkning, og dermed også af 

Selskabets medlemmer, bliver dette lys klarere for hver uge der går. Men det kommer desværre til at 

tage endnu nogle måneder inden der er vaccineret tilstrækkeligt mange til at vi kan ånde lettet op og vil 

kunne samles igen. 

Afholdelse af Selskabets Generalforsamling for forsamlings året 2020 gennemføres derfor ultimo marts 

2021 på samme måde som vi endte op med at gøre med generalforsamlingen sidste år. Fuldgyldig 

dagsorden er udsendt ultimo februar 2021 via mail og brev. Relevante bilag til generalforsamlingen 

såsom Formandens beretning, Årsregnskab og bestyrelsens forslag til medlemskontingent samt valg til 

bestyrelse og revision m.v. fremsendes primo marts 2021.  

Beretningen for 2020 er desværre noget tynd, fordi næsten alt det som bestyrelsen havde planlagt i 2020 

enten måtte aflyses eller gennemføres i en reduceret og anderledes form på grund af Corona epidemien. 

2020 skulle ellers have været et markant år i Selskabets historie. Et år hvor vi skulle markere 300-året 

for Tordenskiolds død den 12. november 1720 på behørig vis. Selskabet havde i den anledning inviteret 

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og Prins Christian til at deltage i markeringen, men desværre blev 

det ikke helt som ønsket. Mere om dette senere i beretningen. 

Året første store arrangement skulle have været den årlige generalforsamling, der var planlagt til 

afholdelse i Norges Hus den 19. marts 2020 med efterfølgende foredrag af tidligere Forsvarschef, 

admiral Tim Sloth Jørgensen, om "Nyholms mulige fremtid som kommende maritimt kulturcenter" 

samt med fælles middag, sådan som vi plejer at gøre det. Bestyrelsen måtte desværre aflyse 

gennemførelsen i marts måned på grund af Corona/Covid-19 restriktionerne, og i første omgang se 

tiden an til senere på året.  

Det næste store planlagte arrangement var en sommerudflugt i juni måned til det nyåbnede 

”Frihedsmuseum” i Churchillparken, med efterfølgende mulighed for spisning i ”Designmuseets 

Restaurant” i Bredgade. Men også dette arrangement måtte desværre aflyses og udskydes til bedre tider 

på grund af Corona-restriktionerne. 

På bestyrelsesmødet den 11. juni 2020 forsøgte bestyrelsen at tage bestik af og sætte kursen for resten 

af årets arrangementer således: 
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Den 29. ordinære generalforsamling og Tordenskiolds 330-års fødselsdag slås sammen og holdes/fejres 

i Norges Hus den 28. oktober 2020 med efterfølgende foredrag og skafning. Bestyrelsen har forinden 

gennemført en lille ceremoni og lagt krans og blomster på Tordenskiolds sarkofag i Holmens Kirke. 

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner afholder på 300-års dagen for søheltens død den 12. november 

2020 en mindehøjtidelighed i Holmens Kirke for Selskabets medlemmer og inviterede gæster med stort 

anlagt musikprogram og med kranselægning som ved søheltens fødselsdage. 

To bestyrelsesmedlemmer rejser til Gleidingen uden for Hannover i Tyskland og lægger Selskabets 

krans ved mindestenen, der er placeret ved Tordenskiolds dødssted. I god tid før afrejsen rettes der 

henvendelse til den lokale kommune – Stadt Laatzen – med henblik på koordinering af markeringen 

med bystyret. 

Sådan blev det desværre ikke. Som I ved, så måtte arrangementet den 28. oktober 2020 også aflyses, – 

endnu engang på grund af Covid-19 forsamlingsforbuddet. Kun 1. del af planen blev gennemført. 

Kransen og roserne blev lagt på Tordenskiolds sarkofag i kapelsalen i Holmens Kirke, og 1. kirketjener 

Adam Vinten havde i dagens anledning, foruden at polere sarkofagen og messingbådshagen med 

Selskabets fane, tændt kandelabrene og arrangeret en lille forfriskning, så kranselæggerne fra bestyrelsen 

og ham selv, kunne give Tordenskiold en fødselsdagsskål – dog uden kanonsalut. 

Turen til Gleidingen blev desværre heller ikke til noget på grund af Covid-19 og rejseforbuddet mellem 

Danmark og Tyskland. 

Mindehøjtidelighed og markering af Tordenskiolds 300-års dødsdag den 12. november 2020 i Holmens 

Kirke for Selskabets medlemmer og inviterede gæster blev dermed det eneste arrangement i 2020 som 

det lykkedes Selskabet at gennemføre – om end i en reduceret udgave og uden kongehusets og Tambur-

korpsets deltagelse. Det var derfor glædeligt og befriende at opleve, at Holmens Kirke på fantastisk vis 

formåede at skabe rammer og indhold for gennemførelse af et flot arrangement midt i en Corona tid.  

Så viceadmiral Peter Tordenskiolds 300-års dødsdag blev markeret på behørig vis med kranselægning i 

Kapelsalen ved Tordenskiolds sarkofag af Hendes Excellence Ambassadør Aud Kolberg for Norge, 

kommandør Claus Lundholm Andersen for Søværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen for 

Marinehjemmeværnet, kommandørkaptajn Steen Engstrøm for Danmarks Marineforening, 

kommandørkaptajn Gustav Lang for Tordenskioldselskabet Hvite Ørn, Norge, og kontreadmiral Lars 

Kragelund for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner. 

Efterfølgende blev der afholdt andagt i kirken ved Holmens Provst og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen 

samt koncert med musik og korsang ved Holmens Kantori under ledelse af Holmens organist og 

kantor Jacob Lorentzen. Holmens Provst holdt en flot tale til minde om Tordenskiold (gengivet i 

Selskabets jubilæumstillæg), og Selskabets formand udtalte mindeord for fire af Selskabets medlemmer 

som var døde i løbet af året. Arrangementet afsluttede med at deltagerne defilerede forbi Tordenskiolds 

sarkofag i Kapelsalen og ud i kirkehaven. Ca. 40 medlemmer og gæster deltog i mindehøjtideligheden. 

Selskabets bestyrelse har som omtalt ovenfor 2 gange i løbet af året forsøgt at afholde den ordinære 

generalforsamling uden at det er lykkedes. Bestyrelsen besluttede derfor i november 2020 at 

gennemføre generalforsamlingen alene ved udsendelse af skriftligt materiale til medlemmerne. 

Afstemning foregik ligeledes skriftligt i perioden ultimo november til medio december 2020. Selskabet 

modtog 49 tilkendegivelser der alle blev godkendt af dirigenten. Samtlige 49 tilkendegivelser har stemt 

ja til, at afstemning om generalforsamlingens dagsordenpunkter jf. Selskabets vedtægter i denne særlige 

situation kunne gennemføres via mail eller brev. Ingen har stemt imod dette. Og samtlige 49 afgivne 
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stemmer har godkendt beretning, årsregnskab, budget, tilpasning af vedtægter, kontingent samt forslag 

til valg. Ingen stemte imod. 

Bestyrelsen havde i begyndelsen af 2020 iværksat udarbejdelse af en opdatering af Jubilæumsbogen der 

skulle dække perioden 2016 – 2020 således, at Selskabets virksomhed i perioden til og med markeringen 

af Tordenskiolds 300-års dødsdag kunne beskrives samlet i tekst og billeder i et tillægshæfte. Hæftet er 

udsendt til samtlige medlemmer sammen med julebrevet i december 2020. 

Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder i forsamlings året 2020, og har været konstitueret således: 

Lars Kragelund, formand 

Gustav Lang, næstformand 

Peer Bent Nielsen, kasserer og ansvarlig for medlemskartoteket 

Søren Konradsen, sekretær og kontakt til Marineforeningen 

Chris Dam, arrangementskoordinator 

Henry Qvamme, bestyrelsesmedlem og kontakt til Den Norske Forening og til Hvite Ørn. 

Jens Bjørnsteen, bestyrelsesmedlem og kontakt til Søværnet og det øvrige forsvar 

Ejgil Bank Olesen, bestyrelsesmedlem og kontakt til Holmens Kirke 

Fru Friisager er observatør, og bistår formand og bestyrelse med råd og dåd og praktiske gøremål. 

Desuden løser vores medlem Vibeke Møller opgaven som Selskabets Webmaster. 

Ansvaret for planlægning af de faste årlige opgaver har været fordelt som følger:  

Sommerudflugten: Chris Dam, Gustav Lang og Søren Konradsen. 

Tordenskiolds fødselsdag: Chris Dam, Søren Konradsen og Henry Quamme. 

Generalforsamling: Chris Dam, Søren Konradsen og Henry Quamme. 

Medlemstallet har i løbet af 2020 varieret fra 243 i begyndelsen af året til 221 medlemmer med 

udgangen af året. Bag tallet gemmer der sig en naturlig afgang, bl.a. på grund af dødsfald samt 

kontingent restance og udmeldelse, men også en lille tilgang af nye medlemmer. Pr. marts 2021 havde 

Selskabet 221 medlemmer. Bestyrelsen har sat sig som mål, at Selskabet skal søge at holde et 

medlemstal på 235 – 250 medlemmer, og det kræver at der hvert år rekrutteres nye medlemmer. De 

bedste til at gøre det er medlemmerne, så jeg vil kraftigt opfordre jer til at gøre en indsats for dette igen 

i år. Kender I nogle gode mennesker som I mener kunne have glæde af at være med i vores agtværdige 

Selskab, så fortæl dem om Selskabet og rekvirer eventuelt materiale med tilmelding hos vores kasserer 

eller sekretær. 

Dette afslutter min beretning om Selskabets virksomhed i 2020. 

Bedste hilsner, 

Lars Kragelund 

Formand for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner 


