Maritimhistorisk Selskab
www.maritimhistorisk.dk
e-mail: formanden@maritimhistoriskselskab.dk

Formand: Svend Nielsen, mobil 20150802
Kasserer: Klaus Kejser Juhl, mobil 40146474
Sekretær: Erik Rytter, mobil 24413396

Nyhedsbrev december 2018
Nu er det længe siden

…at I sidst har fået et nyhedsbrev, så det er på tide med lidt nyt inden 2018
udrinder.

Vigtigt vragfund

Vort meget aktive rmedlem Kim Schmidt fra Undervandsgruppen har efter
flere års ihærdig søgen ved Læsø endelig fundet vraget af det danske linieskib
Prinz Friderich, der forliste ved stranding den 28. september 1780.

Det er en meget spændende historie, som er godt beskrevet på gruppens
hjemmeside www.undervandsgruppen.dk . I vort kommende årsskrift for 2019
vil der være en stor artikel om fundet.
Vort lille land er heldig med at have meget kvalificerede ildsjæle, som uden at
belaste de offentlige budgetter udfører et betydeligt arbejde med at udbygge vor
viden om historien. De myndigheder, som politikerne har sat til at vogte over
os, anerkender dog ikke altid på rimelig vis denne indsats.

Sea War Museum

Der sker hele tiden noget nyt på Sea War Museum i Thyborøn, så det er en
god ide at holde øje med http://www.seawarmuseum.dk
Vi har i efteråret sponseret en AV-afspiller til museets udstilling. Vi har også
samarbejdet om et foredrag på museet i forbindelse med 100-års dagen for
våbenhvilen i november 1918.
Det er hensigten at lave flere fælles arrangementer på museet i fremtiden.

Den årlige
Igen i år afholder vi en mindehøjtidelighed for omkomne søfolk ved
højtidelighed 16.12.18

mindestenen på tangen syd for Thorsminde. Det sker

Søndag den 16. december kl. 1430
og følger det sædvanlige program, som I får vedhæftet dette nyhedsbrev.
Alle er velkomne også til den efterfølgende sammenkomst på beddingen med
glögg og æbleskiver og deltagelse er gratis for alle.
Næste foredrag den
16. januar 2019

Vi begynder næste års foredrag med Jørgen Dencker, som kommer og
fortæller om Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 som del af Skånske
krig, og hvor den danske sejr var overvældende. Det bliver helt sikkert
et spændende foredrag.

Det bliver afholdt i Thyborøn enten på museet eller på Fiskeriskolen
den 16. januar kl. 1930. Nærmere besked kommer i en HuskAt og i
annonceringen i dagspressen ugen før.
Medlemsannoncer

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.

På gensyn på tangen
søndag den 16.12.

Vi ses forhåbentlig til mindehøjtideligheden den 16. december, men ellers siger
vi tak for i år og ønsker jer alle en rigtig hyggelig jul og et godt nytår 2019,
hvor vi taget fat på nye opgaver.

