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Faaborg Marineforening 100 år.

Her i jubilæumsåret er det vel tid til at kaste blik-
ket tilbage og tænke på hvad der er sket i årenes 
løb. 100 år er jo lang tid og der må være sket man-
ge ting som vi ikke ved så meget om idet det jo 
ikke er alt der er ført til protokols. 

Hvilke tanker gjorde de brave mænd sig da de be-
sluttede at danne en lokal marineforening? Vi ved 
det ikke, men en ting er sikkert, de havde sikkert 
de samme tanker som vi har i dag, og vi må så kon-
statere at det er lykkedes. 

Formålsparagraffen er stadig den samme som den 
var dengang, nemlig at bevare interessen for søværn 
og søfart samt at værne om kammeratskabet og ved 
fælles hjælp  holde fast i de gamle traditioner som 
stadig holdes i hævd rundt om i de forskellige lo-
kalforeninger.

Faaborg Marineforening kom godt fra start idet 
man på meget kort tid var oppe på ca. 120 med-
lemmer, alt gik godt indtil krigen her begyndte det 
at gå lidt den anden vej idet besættelsen satte en 
stopper for mange af de aktiviteter som foregik i 
foreningen. Efter krigen genoptager foreningen sit 
virke indtil midten af 60erne, her er det ved at gå 
galt og foreningen er tæt på at blive opløst, men en 
lille gruppe medlemmer forsøger at føre foreningen 
videre og lykkedes, for ellers ville vi ikke i dag kun-
ne fejre 100 års jubilæum.

I forbindelse med jubilæet er det også tid til at tæn-
ke på fremtiden, vil vi bestå i fremover? Ja det er et 
godt spørgsmål, men jeg tror at hvis vi gør os uma-
ge og vedligeholder traditioner og sammenhold så 
vil vi også bestå om endnu hundrede år.

Hans Johansen

Formand
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Formænd
Faaborg Marineforening

Fabrikant H. A. Lønkær
1933 - 1940

Overpolitibetjent Svend Jørgensen
1948 - 1967

Slotsgartner Flemming Mortensen
2003 - 2009

Fabrikant C. C.  Jensen
1914 - 1932

Blikkenslager H. M. Hansen
1940 - 1947

Slagtermester Jørgen Sonnenborg
1967 - 1978

Hovmester Hans Johansen
2009 - 

Købmand H. Larsen
1932 - 1933

Elektriker H. L. Jensen
1947 - 1948

Skibsfører Willy Rohde
1978 - 2003
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Faaborg Marineforening gennem 100 år.

Det var fabrikant C.C. Jensen, der tog initiativ til 
at stifte Marineforeningens Afdeling for Faaborg og 
omegn. 
Det skete ved et møde på Rasmussens Hotel i Fa-
aborg 30. januar 1914. 
Ved det stiftende møde var der otte medlemmer, 
der meldte sig ind, men det tal voksede hurtigt. 
C.C. Jensen blev valgt til foreningens første for-
mand, og resten af bestyrelsen bestod af:
Næstformand købmand H. Larsen, kasserer og se-
kretær plantør T.H. Jørgensen, revisor lods J. Jør-
gensen og smedemester H. Lyndorf og installatør I. 
C. O. Jensen.

Det første bestyrelsesmøde blev holdt den 15. 
marts 1914.
Ved mødet kunne bestyrelsen også berette, at de fra 
hovedforeningen havde fået tilladelse til at anskaffe 
et splitflag, og bestyrelsens fruer lovede at stå for en 
indsamling til sådan et flag. Det blev indviet ved en 
festlig lejlighed senere hen. 

I 1921 satte foreningen en 
afmonteret sømine op ved 
Dosseringen i Faaborg. Og 
det blev fejret med en fest, 
hvor afdelingerne i Odense 
og København var indbudt. 
I minebøssen kunne borger-
ne donere penge, og af det 
indkomne beløb skulle en 
tredjedel gå til Sømandsforening af 1856 i Køben-
havn, mens resten skulle gå til trængende søfolk og 
sømandsenker i Faaborg. 
Herefter samledes medlemmerne hvert år ved mi-
nebøssen for at give deres bidrag. 

Fra Faaborg Marineforenings tidlige år, er det kun 
referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmø-
der, der er ført til protokols. Af sjove notitser kan 
det nævnes, at det i 1926 blev vedtaget at medlem-
mer, der kom til møder uden emblem, blev idømt 
en bøde på 1 krone!

I 1929 blev generalforsamlingerne rykket ned på 
Hotel Færgegaarden, og ved generalforsamlinger-

ne herefter var første punkt på dagsordenen at nyde 
værtens berømte biksemad med to spejlæg, smør, 
ost og øl. I 1931 kostede måltidet den svimlende 
sum af 2,50 krone pr. kuvert. 
Året efter modtog foreningens medlemmer den tri-
ste nyhed om, at formand C.C. Jensen var afgået 
ved døden. Hans Larsen blev valgt til ny formand. 
Men han nåede kun at være formand et år, for han 
døde i 1933. 
3. november samme år 
mødtes bestyrelsen for 
at vælge ny formand, 
og valget faldt på fa-
brikant A.H. Lønkjær.

Marineforeningen havde siden oprettelsen arbejdet 
ihærdigt på at få oprettet en marinestue. Og til stor 
glæde meddelte værten på Madsens Hotel under et 
bestyrelsesmøde i 1937, at han vile oprette en ma-
rinestue til dem. 
Han ville ovenikøbet gøre det ganske vederlagsfrit 
og sætte stuen i stand lige efter foreningens ønske. 
Det var et tilbud, som bestyrelsen ikke kunne sige 
nej til, og de modtog med tak. Herefter tog besty-
relsen en tur til Svendborg for at se marinestuen 
dernede og få inspiration til indretning og udsmyk-
ning af lokalet på Madsens Hotel. 
Desværre var tilbuddet også for godt til at være 
sandt, og det viste sig, at værten ikke holdt marine-
stuen i orden, som lovet. 
Derfor flyttede man året efter marinestuen op på 
Rasmussens Hotel. Her havde direktør Kragelund 
tilbudt dem et lokale. 
Lokalet blev indviet med kogt torsk, ost og kaffe til 
2,75 kroner. Og i den anledning var damerne også 
inviteret med. 

Marinestuen forblev på 
Rasmussens Hotel ind-
til begyndelsen af besæt-
telsen, hvor tyskerne tru-
ede med at beslaglægge 
hotellet. 
Derfor mente bestyrelsen, at det var sikrest af fjer-
ne de møjsommeligt erhvervede og uerstattelige ef-
fekter. 
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Faaborg Marineforening gennem 100 år.

I anledning af 
krigen beslut-
tedes det også i 
1940, at man an-
nullerede alle 
festligheder og 
møder indtil, der 
atter er ro i lan-
det. 
I 1941 afgår formand Lønkjær ved døden og aflø-
ses af næstformanden blikkenslager H.M. Hansen. 
Efter befrielsen blev en ny marinestue indrettet på 
Hotel Færgegården. Og her bliver den liggende 
indtil 1951, hvor den flytter op på Landmandsho-
tellet. 

I 1945 fortæller beretningen, at medlemstallet var 
oppe på 131. Regnskabet så også fornuftigt ud. 
Det balancerede med 1170 kroner og en kasebe-
holdning på 575 kroner og 52 øre. 
I 1946 blev det vedtaget at danne en flagvagt bestå-
ende af Carl Frederiksen, Jørgen Jacobsen, John Pe-
tersen, H.P. Hansen, Ras Jensen, Martin Hansen, 
H.P. Jørgensen, Jørgen Sonnenborg og Anton An-
dersen. 
Der var ligeledes valg til bestyrelsen og elektriker 
Holger Langaa Jensen blev ny formand. 

Faaborg Marineforening har gennem årene haft fle-
re faste traditioner. 
Heraf kan først og fremmest nævnes den årlige tor-
skespisning med hustruer i marinestuen. 
Hvert år holdtes der også en sommerudflugt, der 
som regel var en sejltur til en nærliggende kystby, 
hvor man mødte medlemmer fra andre marinefor-
eninger. 
Blandt andet gik turen i 1947 til Svendborg-
sund. De sejlede derned med M/S Erna 
og gik ombord på skoleskibet Dan-
mark. 
Senere var det ikke altid, at tu-
rene foregik til søs.
Hvert år til Kristi Himmelfarts-
dag har der også været faneoptog 
til Krigergravene, hvor der er ble-
vet lagt kranse på veteranernes grave. 

Efter 1959 er der et stort slip i foreningens historie 
indtil 1964. En protokol er bortkommet – måske 
har formanden Svend Jørgensen taget den med, da 
han flyttede fra byen.
Hans pludselige fraflytning gav foreningens med-
lemmer et større mas med at fortsætte foreningen. 
De kunne ikke komme i kontakt med den fraflyt-
tede formand, men ved henvendelse til politistati-
onen erfarede man, at Svend Jørgensen havde for-
ladt Faaborg og var blevet forfremmet til politiassi-
stent i Aars. 
Efter gentagne telefonopringninger og et ubesvaret 
brev, fik man midt i juni endelig forbindelse med 
Svend Jørgensen og modtog d. 21. juni en pak-
ke med kassebeholdning, uopkrævede kontingent-
kvitteringer for 1965 og 66, sparekassebøger med 
mere. 
Arbejdet med  at opkræve kontingenter, betaling af 
udestående regninger blev påbegyndt og hovedfor-
eningen blev underrettet om forholdene i forenin-
gen. Efter opkrævning af udestående kontingenter 
blev mellemværendet med hovedforeningen bragt 
ud af verdenen så foreningen kunne begynde sin 
normale tilværelse igen.
D. 23. november blev der indkaldt til en ekstraor-
dinær generalforsamling, denne blev afholdt tors-
dag d. 1. december. En kreds af marineforeningens 
medlemmer blev enige om at fortsætte forenin-
gen, og man valgte enstemmigt følgende bestyrelse: 
Kaptajn Chr. Iversen Hansen, kreaturhandler Jør-
gen Sonnenborg, plantageejer Ejner Pedersen, ba-
germester Gunnar Klitgaard og elektriker Holger 
Langaa Jensen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Sonnen-
borg som formand.

Samme år var der igen bøvl med Marinestu-
en. Efter ejerskifte på Landmandsho-

tellet var det ikke længere muligt at 
fortsætte der. Det blev vedtaget at 
flytte til et lokale i Faaborg Sejl-
klub, og de næste par år var stil-
le og rolige. 
Gunnar Klitgaard overtog for-

mandsposten i 1978, og afløstes 
året efter af Willy Rhode.
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Bestyrelsen modtog i 1985 et tilbud fra chefen for 
det lokale marinehjemmeværn, Hans Hvidtfeldt, 
om at marineforeningen måtte afholde møder og 
lignende i Flotillehuset en gang om måneden. Et 
tilbud, der blev modtaget med glæde. For dermed 
løstes alle problemerne med marinestuen, og siden 
dengang har foreningen haft fast base i Flotillehu-
set. 
I 1990 bevilgede afdelingen 100 kr. pr. medlem til 
en gave til Dronning Margrethes fødselsdag. Afde-
lingen var på det tidspunkt oppe på 58 medlemmer 
og kassebeholdningen var 13204,93 kroner. 
Samme år modtoger Faaborg Marineforening brev 
fra kommunen, hvor de meddelte, at byrådet hav-
de vedtaget at adoptere patruljefartøjet “ Hajen “ 
ved officiel ceremoni i dagene 29. august - 1. sep-
tember 1991. Det var en glædelig besked for for-
eningen, da det blev første gang, at kommunen fik 
adoptionsskib.

I 2003 trådte Villy Rhode af som formand efter 25 
år på posten. Som afløser blev Flemming Morten-
sen valgt. Ved samme lejlighed blev Villy Rhode 
udnævnt  til æresmedlem som tak for lang og tro 
tjeneste i formandsstolen.
Samme år blev det besluttet at oprette et Skyttelav 
som blev tilmeldt Landsskyttelavet.
I 2004 havde Faaborg By 775 års jubilæum og Ma-
rineforeningens gave til byen var en ny mine og en 
flagstang til opstilling på Langelinie.

I marts 2007 fortalte borgmester Bo Andersen, at 
kommunen var klar til adoptere nybygning num-
mer 2. Det tidligere adoptionsskib “Hajen” var ble-
vet udfaset, så der skulle et nyt adoptionsskib til. 
Det nye adoptionsskib 
blev patruljefartøjet 
”Freja,” som an-
kom til Faaborg 
i 2009. 
Samme år med-
delte formand 
Flemming Mor-
tensen, at han ikke øn-
skede genvalg. Til ny formand blev tidligere næst-
formand Hans Johansen valgt.

Året 2010 stod i sendemandsmødets tegn. Faaborg 
Marineforening havde i 2006 meldt sig som arrran-
gør af sendemandsmødet 2010, og arbejdet ihær-
digt på det lige siden. Der var tilmeldt 280 delta-
gere, og kammeratskabsaftenen blev holdt i Sund-
skolens aula, sendemandsmødet i Faaborghallerne 
og den store festaften på Hotel Faaborg Fjord. Det 
hele forløb planmæssigt, og foreningen fik senere 
stor ros for sendemandsmødet.

2012 bød igen på nye og anderledes opgaver for 
Marineforeningen, da Faaborg fik regentbesøg. 
Onsdag d. 6. juni var hele Faaborg på den anden 
ende - det var blevet tid til det længe ventede besøg 
af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongeli-
ge Højhed Prinsgemalen.
“Dannebrog” ankom præcis kl. 10, og her var der 
opstillet faneborg på kajen med marineforeningen 
i spidsen. 
I forbindelse med regentbesøget havde Faaborg 
Marineforening indkøbt en vase til regentparret 
fremstillet af den lokale kunstner Peter Sekjær.

I 2013 blev Marineforeningen tilbudt at benyt-
te Flotillehuset mere end hidtil, og i oktober starte-
de de med onsdagsåbent. I samme forbindelse blev 
lokalerne malet og der blev lagt nyt “plankegulv.” 
Ved samme lejlighed, blev der købt nye møbler 
til stuen og foreningen får lov til at udsmykke ba-
ren med egne effekter, så det kommer til at ligne en 
rigtig marinestue, præcis som foreningen altid har 
drømt om at få.

Faaborg Marineforening gennem 100 år.
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Skyttelavet bestyrelse gennem 10 år
2004-2009
Hans Johansen (formand)
Kurt Hardi Gadeberg (kasserer)
Per Mølgaard (bestyrelsesmedlem)
2009-2010
Kurt Hardi Gadeberg (formand)
Gunner Christensen (kasserer)
Per Mølgaard (bestyrelsesmedlem)
2010-2014
Kurt Hardi Gadeberg (formand)
Martin Prætorius (kasserer)
Sven Anker Plum (bestyrelsesmedlem)

10 år i bestyrelsen
Nuværende formand Kurt Hardi Gadeberg har 
som den eneste af de oprindelige stiftere af skytte-
lavet siddet i bestyrelsen i alle 10 år. Han har sam-
tidig bebudet, at der ved næste valg, så skal der 
også vælges ny formand, der kan fortsætte og ud-
vikle den succes og kammeratlige omgang, som 
skyttelavet har været præget af.

Faaborg Marineforening gennem 100 år.

Sky tte lavet
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Faaborg Marineforening gennem 100 år.

Medlem i 70 år
Ras Jensen blev som 24-årig medlem af Faaborg 
Marineforening. Nu er han 94 år, alderspræsident 
og æresmedlem, og har været medlem i 70 år.

- Vi var et par stykker, der skulle ind til Marinen. 
Og så kom foreningen jo med det samme og ville 
have os ind, fortæller 94-årige Ras Jensen om den-
gang i 1944, hvor han blev medlem af Faaborg Ma-
rineforening.
Dengang var han blot 24 år, og da han stadig er 
medlem af Marineforeningen, kan man med sim-
pel hovedregning konstatere, at han har været med-
lem i 70 år. 
Karrieren i den danske flåde blev dog ikke nær så 
lang. For Ras Jensen nåede kun at være i marinen 
indtil den 29. august. 
- Så var der ikke noget, der hed den danske mari-
ne mere, siger Ras Jensen. Her blev flåden sænket 
af tyskerne.
Ras Jensen og de andre blev interneret på kaser-
neskibet Hekla i omkring fire uger, inden de blev 
sendt hjem. 

Hjemme i Faaborg blev de tilbagevendte marinere 
taget godt imod, husker Ras Jensen.
- De syntes, at vi skulle have nogen gode poster i 
foreningen, efter det vi havde været igennem, så jeg 
blev valgt til dirigent. Og det resulterede i, at for-
manden blev smidt ud, fortæller han.
Til ny formand blev Svend Jørgensen valgt.
Han var politibetjent og var lige kommet tilbage 
fra koncentrationslejr. 
Gestapo havde gennemført en razzia på Torvet i Fa-
aborg, hvor de besatte politistationen. Og de, der 
ikke var nået at blive advaret, herunder Svend Jør-
gensen, blev taget til fange. 

Tilbage i 40’erne var hovedparten af foreningens 
medlemmer marinere, folk, der havde søfartsbog, 
redere eller fiskere.  
Ras Jensen fortæller, at Hotel Færgegården var det 
faste holdepunkt, når der skulle holdes møder og 
generalforsamlinger. Og det foregik altid med tor-
skespisning. 

I dag, efter alle ar-
rangementer er 
flyttet til Flotille-
huset, står menu-
en på flæsk og gule 
ærter. 

Når Ras Jensen 
husker tilbage på 
de 70 år han har 
været med i Fa-
aborg Marinefor-
ening, er det især de årlige optog, han husker. 
I en årrække deltog Faaborg Marineforening i op-
toget Kristi Himmelfartsdag fra krigergravene og 
op gennem byen sammen med andre soldaterfor-
eninger. 
- Det var en fast tradition i mange år, siger han.
Herudover blev der også arrangeret udflugter.
- Det var altid fiskerne, der skulle stille en båd til 
rådighed, så vi for eksempel kunne komme en tur 
ud til øerne, forklarer Ras Jensen.
Og så husker han, da han i 90’erne blev udnævnt 
til æresmedlem af foreningen. 

Efter de fik Flotillehuset som klubhus, er arrange-
menterne kommet i fastere rammer, men ellers er 
der, ifølge Ras Jensen, ikke meget, der har ændret 
sig gennem de 70 år, han har været medlem. 
Det har altid været det sociale, der har været i høj-
sædet, og det er det stadig. 
- Det, jeg godt kan lide ved Marineforeningen er 
samhørigheden, hvor alle mødes på samme fod, si-
ger Ras Jensen, der aldrig har overvejet at melde sig 
ud af foreningen.
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Adoptionsskibe
Traditionen med at havnebyer adopterer flådens 
skibe startede i 1946. Randers anmodede som den 
første by om tilladelse til at adoptere et af flådens 
skibe, det var Fregatten ”Niels Ebbesen”.
Også Faaborg kom med i rækken af adoptionsbyer, 
det skete første gang d. 31. august 1991, hvor pa-
truljefartøjet P551 ”Hajen”, blev adopteret af 
Faaborg Kommune, adoptionen varede til 23. ja-
nuar hvor ”Hajen” blev udfaset og overdraget til 
Litauen.

Faaborg var så uden adoptionsskib indtil patrul-
jefartøjet P521 ”Freja” blev adopteret d. 2. maj 
2009.

Faaborg Marineforening har været en naturlig del 
af adoptionsbesøgene gennem alle årene, og vil 
også fremover gøre vort bedste for at besøgene af 
vort adoptionsskib vil blive til glæde for byen og 
marineforeningen.

Faaborg Marineforening gennem 100 år.
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Faaborg Marineforening gennem 100 år.

Tillykke Faaborg 
 
 

Ved Faaborg Marineforenings 100 års jubilæum er det mig en stor glæde at sende de 
hjerteligste lykønskninger.  
 
Under navnet ”Marineforeningen for Faaborg og Omegn” blev Faaborg Marineforening 
søsat den 30. januar 1914, som afdeling nr. 6 under Danmarks Marineforening, med 8 
medlemmer til en start. Dermed hører I således til blandt de ældste afdelinger under 
Danmarks Marineforening – oprettet kort tid efter Danmarks Marineforening blev stiftet - i 
en tid, hvor mørke skyer trak sammen over Europa – en tid, der kaldte på nationalt 
sammenhold om fælles værdier, som Kongehuset, vort flag, Forsvaret og ikke mindst 
Flåden. De samme værdier som Marineforeningen i dag 100 år senere stadig står vagt og 
værner om. 
 
Marineforeningens formål, om at styrke interessen for Søværnet og Søfarten, samt at 
vedligeholde og styrke kammeratskabet mellem personel der har sejlet til søs, har 
Faaborg Marineforening gennem de 100 år arbejdet ihærdigt for at efterleve og synliggøre 
i lokalområdet.  

Her ved 100 års jubilæet kan Faaborg Marineforening se tilbage i tiden, hvor der har været 
perioder med sejlads i smult vande og perioder med storm og uvejr. Men takket være 
formænd og besætninger med den rigtige indstilling, har I bjærget Jer vel gennem de 
skiftende forhold, således at Faaborg Marineforening i dag fremstår som en driftig afdeling, 
med gode tilbud til medlemmerne. Med Jeres maritime hus på havnen, formanden og 
bestyrelsens ihærdighed og Jeres trofaste medlemmer, er jeg sikker på, at såvel skib som 
besætning også er rustet til de næste 100 års sejlads. 
  
Der skal her ved jubilæet lyde et WELL DONE og en stor tak for den indsats I har udført 
gennem de 100 år, for at styrke interessen for Søværnet og Søfart, samt for at promovere 
Marineforeningen og Søværnet i Jeres lokalområde. 
 
 Faaborg Marineforening ønskes god vind på sejladsen frem mod de næste 100 år.  
 
 
 

Jens Ole Løje Jensen 
Landsformand 
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Faaborg Marineforening gennem 100 år.

Distriktsformandens lykønskning ved 
Faaborg Marineforenings 100 års jubilæum 

 
Faaborg Marineforening ønskes hermed hjertelig tillykke med de første 100 år. 
 
100 års jubilæum er en god anledning til at se lidt tilbage og takke alle, der på den ene eller anden 
måde, har bidraget med en stor indsats for foreningens trivsel. 
Uden medlemmernes store interesse og arbejdsindsats er det ikke muligt at drive en forening. 
Det er dejligt at se resultatet af denne indsats, selv om der gennem tiden har været mange skuffelser. 
Her tænker jeg navnlig på alle de forsøg, der har været med at finde egne lokaler. 
Men I har dog altid været optimistiske! 
Så her, hvor I kan nu holder til, håber jeg, I kan se frem til mange gode stunder og år – det fortjener 
foreningen. 
For marineforeningens trivsel er det at have egen stue et stort plus. 
 
Jeg vil gerne personligt takke for det gode samarbejde,  
jeg gennem tiden har haft med Faaborg Marineforening og bestyrelserne. 
 
I ønskes god vind fremover! 
 

Ole Julsrud 
Distriktsformand 

Distrikt VII 
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Faaborg

Marineforening

Faaborg Marineforening 100 år. 30.01.14.

Bestyrelse 2014

Bagerst til venstre: Bestyrelsesmedlem/skyttelavet Martin Prætorius, Torben Larsen slopkisten, 

Sekretær Lejla W Sørensen, Formand Hans Johansen.

Forreste i billedet fra venstre: Næstformand Svend Lauritzen, Suppleant. Erik West,

Bestyrelsesmedlem John Rasmussen, Kasserer Erling Vie Andersen, Suppleant Ralf Jørgensen


