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Så gik den sommer

…og i år må man vel sige, at vi fik, så hatten passede med varme. Godt og vel
endda. Så det blev mest til udendørs aktiviteter, hvilket har kunnet mærkes på
museernes besøgstal.

Hvad fik vi gjort ?

Også i år stod vor forening i samarbejde med Sea War Museum for
mindehøjtideligheden den 1. juni i mindeparken for Jyllandsslaget.
Et flot arrangement som vi kan være stolte af, og som nu er blevet en fin
tradition, så vi ses igen den 1. juni 2019.
Mange havde fundet vej i det flotte sommervejr, hvor der var taler af
borgmester Erik Flyvholm og Nick Jellicoe og pastor em. Poul Lilleør holdt en
fin mindetale. Kai Brun sørgede for, at vi alle kunne synge med.
Svend Uth havde også i år kørt den lange vej fra Odder for at kunne glæde os
med sit fine trompetspil. Han er en trofast følger af vor forening, - dejligt.
Erik Rytter og John Silver havde foreningens kanon i kyndige hænder og flotte
salutter lød ud over Thyborøn.
Vi takker også for, at FDF Harboøre mødte op og lagde blomster ved
mindestenene. Det er et meget fint indslag i højtideligheden.
Efterfølgende var der samvær i bygning ved Museet, hvor foreningen kunne
byde på forfriskninger og lidt at spise.

Tak til sponsorerne
Tall Ship Race

Vi takker for den store tilslutning til hele arrangementet og ikke mindst for
støtten fra Kynde og Toft og Lemvig Kommune.
Søndag den 22. juli blev havnen i Thyborøn besøgt af et par flotte sejlskibe,
som deltog i Tall Ship Race. Nogle af vore medlemmer hjalp ved skibene med
at holde styr på de mange besøgende.
Se lidt mere om besøget på linket her:
.
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/tusindvis-gaester-til-tall-ship-race-mere-endgodkendt

Radarbunkeren

I varmen har det været helt fint at kunne dykke ned i køligheden i vores
Radarbunker Thyborøn.
Der har nu været åbent for publikum hen over sommeren, og mange gæster har
fundet vej til denne vort selskabs udstillingsbunker, hvor vi udleverer foldere på
både, dansk, tysk, fransk og engelsk og efter evne fortæller om bunkerens
historie.
I samarbejdet med Sea War Museum er det aftalt, at gæster, som har betalt på
museet, også kommer ind i bunkeren på samme billet. Ud over en masse glade
gæster har vi også fået lidt penge i kassen, så vi kan sikre en fortsat udvikling af
udstillingen.

Vi søger dametøj

Nej, det rabler ikke for os, men vi har købt et par fine damemannequiner til
udstillingen, og de skal jo gerne være standsmæssigt klædt på, så vi søger
dameuniformer fra den tidligere østblok. En enkelt dameuniform fra det danske
marinehjemmeværn vil også være velkommen.
Sammen med mannequinerne fik vi sponseret ”rigtige” støvler til vore to
soldater i udstillingen, så de nu tager sig pænt ud.
Bunkergruppen, der varetager den daglige drift, er hele tiden aktiv med
udvikling af udstillingen, og det vil den også være fremover, så vi hele tiden
kan byde på spændende nyt.
Det vil glæde os også at se dig, og husk at du som medlem af selskabet har
gratis adgang, og vi byder da også på en kop kaffe, når kabyssen er åben.
Det er også planen at holde åbent på enkelte dage han over efterår og vinter, så
følg på vor hjemmeside www.maritimhistorisk.dk med i, hvornår vi har åbent,
eller kontakt foreningen pr. mail radarbunkeren@maritimhistoriskselskab.dk.
Vi søger stadig effekter, der har med bunkerens historie at gøre, så skulle du
have viden om sådanne, hører vi gerne fra dig.

Nyt om Liberty skibene

Holger Munchaus Petersen
har
skrevet en fin og uddybende tekst om
den danske del af de såkaldte
Libertyskibe
fra
den
anden
verdenskrig, og vi har gjort den klar til
trykning.
Sea War Museum har herefter sørget
for, at hæftet er blevet trykt i fin
kvalitet, og nu kan det købes på
museet og i radarbunkeren for den
beskedne pris af 30,- kr.
Postforsendelse kan også arrangeres
ved bestilling hos museet eller hos
kasserer@maritimhistorisk.dk
Vi siger mange tak til Holger for hans
arbejde, som er stillet gratis til
rådighed for os.

Libertyskibene
Den danske del af historien

Holger Munchaus Petersen

Foredrag i efteråret
Skibsradioens historie

Tirsdag den 18. september kommer Ole Lauridsen fra gruppen omkring
Danmarks første kystradiostation OXA og fortæller os om skibsradioens
historie i Danmark. De fleste søfarende har kendt Lyngby radio, Blåvand
Radio, Skagen Radio og de andre vigtige kystradiostationer og gamle
telegrafister erindrer med glæde CQ CQ CQ de OXZ på kortbølge.
Det bliver i Thorsminde kl. 1930 og som sædvanlig har vore medlemmer fri
adgang, medens andre betaler 50 kr.

Scandinavian Star

Mon ikke alle husker den forfærdelige ulykke med M/F Scandinavian Star ?
Vi er ved at planlægge et foredrag om denne mordbrand. Det bliver holdt af
Mike Axdal, som selv overlevede denne katastrofe, men hvor han mistede to
familiemedlemmer.
Mike vil fortælle om selve mordbranden og den efterforskning, der er foregået,
eller mangel på samme. Der vil her hen over efteråret komme nyt frem om

I Lemvig ?

mordbranden, og vi vil ved foredraget blive opdateret på, hvad der er sket.
Det er hensigten denne gang at afholde foredraget i Lemvig, så flest muligt kan
få kendskab til denne tragedies omfang og efterforskningens kvalitet.
Det bliver formentlig onsdag den 17. oktober kl. 1930, men der kommer en
HuskAt, så snart datoen er helt sikker..

Sea War Museum

Interessen for den nyfundne ubåd U 3523 er så stor, at Sea War Museum i
Thyborøn i al hast har lavet en særudstilling om fundet. Museet kan således
vise fotos og tegninger af ubåden og af ubådstypen, som hed XXI. Det var den
mest avancerede ubåd, som Tyskland byggede under Anden Verdenskrig, og
senere kom den til at danne forbillede for en ny generation af ubåde under den
kolde krig.
Udstillingen omfatter også et foto af et besætningsmedlem og en komplet liste
over de omkomne. Desuden vises en hel del udstyr, som er hentet op andre
tyske ubåde, der blev sænket samtidigt med U 3523.
Museet har udgivet et hæfte om fundet, og det kan bestilles på museets
hjemmeside www.seawarmuseum.dk, som i det hele taget er et besøg værd.
Der er flere gode bøger at købe.

Mindehøjtideligheden
ved Thorsminde

Den årlige mindehøjtidelighed ved mindestenen syd for Thorsminde vil blive
afholdt søndag den 16. december 2018 kl. 1430, og følge det sædvanlige
program. I år vil pastor Jakob Sandal holde mindetalen, og der vil blive
affyret salut med selskabets salutkanon.

Snail mail ….

Det siges, at man i 1600-tallet fik et brev hurtigere til København, end man gør
nu om dage. Det er der nok noget om, desværre. Og dertil kan føjes, at man
slet ikke kan vide, om det overhovedet kommer frem.
Her i lokalområdet Thyborøn-Harboøre har vi mistet mindst 4 breve, som er
postsendt til vore medlemmer. I sagens natur kan vi ikke vide, om der er mistet
flere, så hvis et medlem IKKE har modtaget brev med medlemskort og
årsskrift, så lad os det endelig vide.
Der er sendt brev til ALLE medlemmer.
Spørgsmål ??
Hvis I har spørgsmål om vore aktiviteter, medlemskab, sortiment, bunker eller
noget i den retning, så send blot en mail til museerne@rytter.net og spørg.
Ringkjøbing Landbobank har igen i år bevilget os økonomisk støtte til vore
annonceringer, og det siger vi mange tak for.
Annoncer

Husk at vi gerne for et beskedent beløb medtager annoncer, hvis I har noget,
som I gerne vil have omsat.
Denne gang er der ingen annoncer.

