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Nyhedsbrev december 2016
Årets sidste skrig og det bliver langtrukket

Så er det snart farvel til 2016, der i vores regi meget har stået i
Jyllandsslagets tegn med forberedelserne til indvielsen af
mindeparken i Thyborøn 31. maj - 1. juni og med afholdelse af flere
foredrag fordelt ligeligt over året ofte i samarbejde med Sea War
Museum og med Folkeuniversitetet Skærum Mølle.

Årsskrift og nyheder

Desuden har vi udgivet vort første nummer af årsskriftet og udsendt
regelmæssige nyhedsopdateringer og ”HuskAt”.

Sea War Museum

Vi har også i årets løb støttet Sea War Museum med kontante beløb
til bl.a. de nye audioguides samt praktisk assistance med anskaffelsen
og opsætningen af dem. De forventes i endelig drift fra januar 2017.

Vragenes Kyst

Endelig har vi opsat og vedligeholdt skilte langs vragenes kyst, så
besøgende strandgæster kan læse om strandinger, der er sket netop på
det sted, de besøger.

”Ka’æt swåre sæ ?

I gamle dage, der var engang, var januar kendt for sine kvaler med
selvangivelsen. Det problem har myndighederne nu næsten løst for
os, så vi bliver flået uden selv at skulle medvirke ret meget.
Men det er også tiden, hvor vi overvejer, om vi skal forny vort
medlemskab af de foreninger, vi hidtil har støttet.
På jysk siger vi ”Ka’æt swåre sæ ?”
Allerførst er at sige, at bestyrelsen i Maritimhistorisk Selskab i det
forløbne år ikke har været på kontingentbetalte studieture til
Langtbortistan eller smovset i dyre opdækninger ved
bestyrelsesmøderne. Ej heller har vi udbetalt gyldne håndtryk til
fratrådte bestyrelsesmedlemmer (vi er her alle endnu…).

Foredrag koster

Derimod har vi dækket udgifterne til foredrag, som ofte ikke er gratis
for os, betalt for udgivelsen af årsskriftet i 400 trykte eksemplarer og
on-line samt støttet Sea War Museum med ca. 12.000 kr. og afholdt
udgifterne ved skiltningen på Vragenes Kyst samt givet et par gaver
til vore foredragsholdere.
Det har kun været muligt med jeres støtte !

200 kr.?

Når det nu skal overvejes, og det er værd igen at betale 200 kr. til
Maritimhistorisk Selskab, så tag disse ting med i overvejelserne:
-

MobilePay på:
9387 5758
Globalisering

Gratis adgang til Sea War Museum for 2 personer
Støtte til driften af og adgang til koldkrigsmuseet i bunkeren
Årsskriftet – også on-line på www.rytter.net/maritimhistorie
Nyhedsbreve med relevante opdateringer
Foredrag. Vi holder ca. 8 om året
Glæden ved også at hjælpe Sea War Museum Jutland !

Når vi nu taler om økonomi, så er Maritimhistorisk Selskab ved at
oprette MobilePay på mobilnummer 9387 5758. Når vi senere
kommer med en anmodning om fornyelse af kontingentet, så kan det
altså ske til dette nummer.
Bor I for langt borte til at få fornøjelse af vore foredrag ? Det er vi
opmærksomme på og overvejer også at ”go global”, men dog
begynde i det små ved i vort regi sammen med Folkeuniversitetet i
de større byer som f.eks. København at arrangere foredrag.
Faktisk er vi allerede med i ægte globalisering, for den franske
forening af reserveofficerer, UDOR 41, der er hjemmehørende i
Blois i Loire dalen, har allerede fra 2015 interesseret fulgt med i
oprettelsen af Sea War Museum Jutland og har uopfordret udsendt
informationer om projektet og Danmark ad sine informationskanaler.
Da vort bestyrelsesmedlem Søren Nielsen i forsommeren 2016 var
i Frankrig, foreslog han UDOR 41, at man skulle mødes, og nu
arbejdes der på, at Garderforeningen i Holstebro skal til Frankrig i
uge 37 og UDOR 41 skal på genvisit til Sea War Museum og
Mindeparken i 2017.
Mere om det i næste nyhedsbrev.

Under jorden (bunkeren)

Bunkergruppen er kommet godt i gang med slutfasen af arbejdet med
koldskrigsbunkeren (radarbunkeren) i Thyborøn. Der arbejdes med
at registrere de spændende effekter og samle hele det omfattende
historiske materiale, så der kan laves en plan for udstillingen og
formidlingen til publikum.
Det er planen, at bunkeren skal være klar til at modtage gæster
omkring Påske 2017.

Vil du med ombord ?

Hvis du har lyst til fremadrettet at hjælpe med at vise gæster til rette,
til at give en rundvisning fra tid til anden, eller du måske har
genstande, som du mener vil passe ind i udstillingen, så kontakt
koordinator Søren Nielsen
Mobil: 2763 1416 eller på
Mail: s.nielsen1020@gmail.com.

Interessant gammel film Vi har fundet en over 80 år gammel 16 mm stumfilm med 100 år
gamle optagelser af tyske flyvere under VK 1, herunder baron
Richthofen – den røde baron – og Göring, som senere blev noget
uheldigt kendt.
Filmen skal digitaliseres og originalen bliver derefter overdraget til
arkivet på Sea War Museum.
Forskningsbibliotek

Der er igangsat et omfattende arbejde med registrering og sortering
af 42 pallekasser fulde af spændende bøger, der stammer fra
Marinens bibliotek. Kasserne har været deponeret hos JD-Contractor
i flere år, men flyttes nu gradvist til et magasin, hvor sorteringsarbejdet foregår.
Det er planen, at bøgerne fremover skal danne rygraden i det
forskningsbibliotek, som bliver oprettet i de kommende bygninger på
Sea War Museum Jutland.

Tillykke til Gert Normann Fuldt fortjent har Lemvig Kommune tildelt Gert Normann Lemvig
Prisen, Gode Liv Prisen for 2016. Lemvig har forstået, hvad aldrig
lykkedes for Holstebro Kommune, nemlig at værdsætte den
betydningsfulde indsats, som Gert Normann har ydet og fortsat
yder for historisk formidling og egnsudviklingen.
I fornem fortsættelse af denne indsats videregav Gert straks det
medfølgende beløb på kr. 10.000,- til lokalhistorisk arkiv i
Thyborøn-Harboøre-Engbjerg, og så lagde han for resten også selv
lige 10.000,- kr. oveni ! Flot !
Se mere på http://da-dk.facebook.com/seawarmuseum.dk/
Den gamler redacteur
siger tak …..

Der er kommet flere interessante forslag til artikler i vort næste
årsskrift. Det siger redacteuren mange tak for, og der er begyndt
research på et par af emnerne. Med lidt held skulle det medføre et
par interessante artikler.

HJÆLP til
Sea War Museum

Nu er Sea War Museum allerede mere end et år gammelt og derfor
godt i gang, men der er fortsat behov for specialiseret hjælp til at løse
særlige opgaver.
- Lave katalog over udstillingens genstande
- Forskning i og beskrivelser om teknik, skibsbygning,
maskiner, våben (miner – minehorn – torpedoer – kanoner –
granater)
- Lave et register over danske fiskefartøjer og fiskeriårbøger
helt fra 1878 (kan være et speciale).
- Skrive en artikel om dokumentation og nedbrydning af
skibsvrag i forskellige farvande og under forskellige forhold.
- Skrive en instruktion i at aflæse et skibsvrag/hændelsessted.
Hvilke spor er vigtige (kræver specialviden).
- Forske og beskrive enkelte historier fra hændelser og forlis i
Nordsøen.

Tag kontakt til museet

Hvis du er studerende eller ekspert eller blot har mod på en større
opgave, så kontakt museet og få en snak om det.
Se mere på www.seawarmuseum.dk .

HuskAt

Husk at den årlige mindehøjtidelighed for omkomne søfolk afholdes
igen i år af Maritimhistorisk Selskab
Søndag den 18. december kl. 14.30
ved mindestenen på tangen syd for Thorsminde. I år holdes
mindetalen af pastor Jakob Sandal, og Svend Uth spiller
”The last post” på trompet.
Efterfølgende er der glögg og æbleskiver i lokalerne på beddingen i
Thorsminde, hvor Jakob Sandal også vil fortælle lidt om sin tid som
feltpræst i Kabul.
Gratis adgang for alle.

Næste år

I januar ligger vi brak, men så begynder foredragene igen.
Torsdag den 16. februar kl. 1930 på Fiskeriskolen holder journalist
Knud Jakobsen et foredrag om undervandsbåden UC-30.
Medlemmer gratis, andre betaler 50,- kr.
Torsdag den 16. marts kl. 1930 på beddingen i Thorsminde holder
Kaare Kristensen et foredrag om emigrantskibet ’Norges’ forlis.
Medlemmer gratis, andre betaler 50,- kr.

Generalforsamling

Onsdag den 26. april kl. 1930 på Fiskeriskolen afholdes den årlige
generalforsamling, og vi forventer at udgive anden årgang af vort
årsskrift ved den lejlighed.
Kun adgang for medlemmer.

Ny mindehøjtidelighed

Torsdag den 1. juni 2017 afholder vi en ny og derefter tilbagevendende mindehøjtidelighed ved Sea War Museum for de
omkomne for Jyllandsslaget.
Alle er velkomne.

Glemmer du ?
så husker vi dig på det….

Som altid sender vi en ’HuskAt’ med nærmere informationer forud
for arrangementerne.

Ingen annoncer, men dog .. Hvis I får kendskab til maritime begivenheder, som bør kendes vidt
og bredt, så send info til museer@rytter.net om det, og vi medtager
det i næste nyhedsbrev.
Og så ønsker vi jer
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