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D

ette skrift har til formål at give et rids af Søofficers-Foreningens
historie, dens liv og virke gennem de hundrede år, der er gået siden

foreningens oprettelse.
Da Søofficers-Foreningen i 1934 kunne fejre sin 75-årige beståen, markeredes dette ved, at foreningen lod udgive et skrift »Søofficers-Foreningen gennem 75 år«, nærmest for at belyse de forhold, der førte til foreningens dannelse, og over hvilke der hidtil havde hvilet et tæt slør. Efter
dette skrifts fremkomst har foreningen kunnet regne den 2. april 1859
som foreningens stiftelsesdag og -år.
I overensstemmelse med bestyrelsens ønske fremtræder da nærværende
skrift som en revideret udgave af 75 års-bogen, hvor de sidste 25 hs
historie er føjet til.
Idet bestyrelsen bringes en særlig tak for den tillid, den har vist forfatteren ved at betro ham denne opgave »at udfærdige et sådant afrundet
100-års-jubilæumsskrift«, frembæres samtidig de bedste ønsker for Søofficers-Foreningen om, at den fortsat må forblive at være det Søofficerernes Hjem, indenfor hvis mure livet altid har kunnet trives under kam-

meratligt samvær til gensidig berigelse og glæde iblandt dens medlemmer,
hvis høje mål det gennem omskiftelige tider i medvind og modvind altid
bar været at hævde Marinens stolte traditioner til værn om vort ældgamle
og havombruste land.

INDLEDNING
slutningen af det syttende og begyndelsen af det attende århundrede opstod med foreningsfrihedens gennemførelse i England tanken om oprettelse af klubber, en tanke, der fra England snart blev efterlignet i andre
lande, men ret sent ses at være nået til Danmark. Først efter Struensee's
regime, i en tid hvor en begyndende frihedsfølelse og trang til sammenhold i det danske folk spirede frem, oprettedes de første klubber her
hjemme efter engelsk mønster; fra omkring årene 1774-75 daterer sig
således den ældste klub i København, den Fabriciuske, som efter forskellige omskiftelser få år senere almindeligt gik under navnet »Drejers Klub«.
Ved kl11b i dettes egentlige betydning forstås en forening af faste medlemmer, der, samlede om en fælles interesse, søger udvirket bestemte formål, det være sig af politisk, dramatisk eller almindelig selskabelig karakter. Selve navnet klflb menes at hidrøre fra det engelske ord »c/tlb«, en
hammer, der af formanden betjentes ved at at banke i bordet, når ordenen
ønskedes opretholdt. Om denne fortolknings rigtighed hersker dog delte
meninger, men i betragtning af de ældste klubbers udprægede politiske
karakter, henledes tanken uvilkårligt på den fornødne håndhævelse af
ordenen fra formandens side, når bølgerne på klubmøderne undertiden
kunne gå vel højt. - Til møder o. I. benyttedes specielt i klubberne egne
lokaler, som afhængig af deres mere eller mindre exclusive karakter, udstyredes med en ikke ringe komfort; for mange, og særlig for enligstillede
medlemmer, kom klubberne derved til at tjene som et andet hjem og blev
et stadigt tilholdssted i ledige timer.
Som en slags forløbere for de ældste klubber i København kendes navnene på enkelte foreninger, hvis formål dog gik i en noget anden retning
end klubbernes almindelige. »Det musikalske Societet« eller »Kollegium«
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blev stiftet i 1744 og havde lokale i Gothard Fursmans Gaard i Aabenraa,
senere pil Bryggernes Laugshus i Nørregade. Denne forening tjente rene
musikalske formål, medens en ældre forening, »Det pavelige Kollegium«,
stiftet omkring 1700, udelukkende var til morskab og lystig underholdning. Også »Det kgl. Skydeselskab og danske Broderskab«, hvis stiftelse
går tilbage til middelalderen, kan nævnes l denne forbindelse.
Men den virkelige samlede selskabelighed af mere halvofficiel art
udenfor værtshus skabtes som nævnt ved de omtalte klubber, hvis stamme
ses at være udgilet fra de i Chr. VIJ's første regeringsår oprettede kaffehuse, der dengang var samlingsstedet for datidens skønånder og literære
personer. I madam Juels kaffehus i Sværtegade dannedes således 1772
»Norske Selskab«, og i madam Neergaards kaffehus i Badstuestræde
»Den Fabriciuske Klub«, oprindelig kaldet den »Neergaardske«, der først
havde til huse i anden etage over kaffehuset, men senere, efter at være
flyttet til Købmagergade, antog navn efter bygningens vært, Fabricius.
Som nævnt skete dette omkring årene 1774-75, omtrent samtidig med at
»Drejers Klub« stiftedes.
Med denne klub indledtes det københavnske klubliv i dettes egentlige
forstand og afløste til en vis grad det hidtidige og meget uheldige »Værtshusliv«, som stærkt havde huseret i København, og som Holberg karakteristisk har givet udtryk for i en af Henriks replikker i Maskarade: »Ungdommen fornøjer sig ved Spil og Dans og deslige Lystigheder, gamle
Folk her til Lands ved at sidde paa Værtshus om Aftenen og gennemhegle Ungdommens Fejl, indtil de af fire Vægtere maa lade sig slæbe
drukken hjem«.
Dog snart dukkede flere klubber frem, men som den fornemste og mest
ansete talte »Drejers Klub« blandt sine medlemmer det københavnske
Bourgeoisi, embedsmænd, grosserere og sågodt som alle datidens notabili-

teter: Rahbek, brdr. Ørsted og brdr. Mynster, Oehlenschlåger, Baggesen
o. fl. Her blev diskuteret om literære sager og politik, spillet billard og
kort, og nu og da endog afholdt baller og koncerter. Ved de lystige gilder
samledes man om den obligate punchebolle, der skabte inspirationen, glæden og humøret, men som nu og da ej heller slap sit offer uden en ærlig
rus; højt lød ved disse fester sangen til pris for vinguden og selskabeligheden, thi tiden, vi her oplever, er klubbernes gyldne tid, drikkevisernes

tid. - I klubberne stiftedes indbyrdes nyttige bekendtskaber og udveksledes tanker, som sikkert på mange måder er kommet samfundet til gode.
Flere klubber knyttede efterhånden endog mere samfundsnyttige form3.l
til deres almindelige, således deltog f. eks. »Drejers Klub« i velgørenhedsarbejder o. I., og som en frugt af denne virksomhed kan blot nævnes Sel,L,bd Dflerslægtcn og dennes skole. - I 1709 købte klubben g3.rden på
Østergade ( nu Illums varehus), hvor skolen indrettedes, og det var også
her, at den en række år havde sine lokaler, efter at det hidtidige i Læderstræde og det senere på hjørnet af Silkegade og Købmagergade var blevet
for lille.
Men med klublivets mange fortrin fulgte naturligt også dets forskelligartede skyggesider, og datidens ret skarpe kritik kom også kraftigt til
orde på dette punkt; særlig klubbernes meget exclusive karakter fik sig et
hagl. Således skriver en forfatter fra den tid bl.a.: »At klubberne ikke
udmærkede sig fra offentlige steder ved andet end, at de kun var tilgængelige for et bestemt antal valgte eller udvalgte, der efter loven spillede
kort, røg tobak, sladrede, en gang imellem hørte en koncert og visse gange
om vinteren tegnede sig til et bal eller en souper« - andetsteds berøres et
mere ømt punkt: »At husfaderen blev dragen bort fra familiens skød og i
stedet for at tilbringe den lange vinteraften efter fuldendt dagsarbejde i
sin huskreds, være sin ægtemages selskab m. m., flyede han til klubben,
der ved kortspillets og konversationens magnetiske kraft trak ham så
uimodståelig til sig«. For den unge, ugifte mand var forholdet det, at også
han søgte hellere klubben fremfor de stive, gammeldags familiekredse,
og blandt skyggesider føjes endelig til, at for mange glimresyge personer
medførte klublivet svære økonomiske ofre, som pådroges dem under den
selskabelige omgang ved hasardspil el. lign.
Lang tid hengik derfor heller ikke, før regeringsmyndighederne på forskellig vis skred ind og fandt anledning til at fremkomme med bestemmelser vedrørende klubbernes organisation og hele virksomhed. Allerede
under det Guldbergske ministerium udstedtes en første kabinetsordre desangående, dateret den 10. maj 1780, hvorved der - efter en længere omtale og retleden af ungdommen for dens adfærd - tilkendegaves politiet
at have et nøje indseende med de oprettede klubbers bestyrelse, love, lokaler og hele væsen.
Il

Af klubber, som i den nærmest følgende tid dannedes, kan anføres:
»Kongens klub«, »Enigbedsselskabet«, »Det venskabelige Selskab«,
»Harmonien«*), »Det borgerlige Selskab« o. fl. a., og kommer man hen
til omkr. 1820, bestod i København indtil en snes klubber og selskaber med
et samlet medlemsantal af ca. 2000, et efter datidens forhold betydeligt
antal, når Jel lages i betragtning, at København dengang kun havde
ca. 120.000 indvånere.
Det ville naturligt her føre for vidt at komme ind på en omtale af disse
klubber og er ej heller hensigten; når jeg derimod har fremhævet »Drejers
Klub«, har dette sin særlige årsag, thi, som det vil ses, har den/le k/11b lige
fra .sine forste dage haft søofficererne illden for sin snævreste kreds af
medlemmer. I Knud Bokkenheusers interessante bog om »Drejers Klub«
fortælles herom, at da klubben efter sin første start nogle år senere forøgede medlemsantallet, var »mange af de nyoptagne medlemmer somænd
både koffardifolk og militære«, som ofte fra deres lange rejser til det fjerne
Østen hjembragte genstande, som de skænkede til klubben. En kaptajn H.
P. Riegels ( 509 J forærede således den »lille« punchebolle, medens den

»store Bolle«, der vandt almindelig berømmelse indenfor klubben, blev
skænket af en skibskaptajn Fuglede. Denne bolle var af fint kinesisk porcelain og så vældig, at den måtte sættes på bordet, medens den var tom,
da den ellers ikke kunne flyttes. - Andet steds fortælles, at til en lille fast
kreds på en halv snes medlemmer, der plejede at samles om litteraten Edward Storms bord hørte bl. a. Carl Wi.irtzen, etatsraad David Monrad,
pædagogen H. W. Riber og generaladj11tant P. Riegelsen (498), medens
de øvrige, hvis navne ikke kendes, »sandsynligvis har været 1u1 længst forglemte søofficerer«. - Videre berettes, at til klubbens medlemmer hørte
»en vekslende kreds af søofficerer« blandt hvilke nævnes: »C. Hoyer
(584), P. N. So/Jing (543), H. J. Zimmer (533), F. F. Ebbesen (594),
B. Kaas (596), F. C. L. Harboe (556), C. Wle11gel (601), F. C. H. Hohlenberg (609) og M. Braiim ( 628 ), som alle gav kl11bben dem liv og præg
igennem de 11rolige firser«.

Af ikke mindst interesse forekommer det mig at vide, at to så betydelige
mænd som Henrik Gerner og H. C. Sneedorff, mænd, hvis navne er pren*) Denne klub blev stiftet i 1778 under medvirken af Rahbek, der fortæller, at
))Harmonien« var et af de første selskaber, hvortil det »hu!dere Kjøn« fik adgang.

12

tet ind i den danske søofficers bevidsthed, begge hørte til den snævreste
medlemskreds i »Drejers Klub«.
For at H et lille indblik i disse mænds liv og virke indenfor klubben,
må det være mig tilladt på dette sted at Jade bogens egne ord tale:
»Det navn, der første gang skulle formå at samle Drejers Klubs medlemmer
til offentlig demonstration og indigneret protest mod visse autoriteter, var den
beskedne og tilbageholdne, højt ansete og dygtige kommandørkaptajn og
»Statens Søkrigs Fabrikmester«, Henrik Gerner. - - Om denne mand og hans værk end ikke helt er forglemt, så er det dog indenfor en snævrere fagkreds, at hans minde nu særlig lever; det vil derfor være
heldigt i korthed at antyde hans liv og dets hovedværk. Som ung søofficer havde
han ved rejser i udlandet særlig uddannet sine tekniske kundskaber, og 1772
udnævntes han til fabrikmester på Holmen, hvor han hurtig fik alt i en bedre
skure og bort fra gammel slendrian. I de 15 år, han var fabrikmester, udfoldede
han en kolossal virksomhed. Han byggede 25 krigsskibe og fregatter, desuden
mange skibe for private handelsselskaber, man siger 107, endvidere gjorde han
sig berømt ved pumpemaskinen i dokken og ved at indføre en vandrensningsmaskine, så at sømænd kunne have fersk vand ombord.
Han var en sjældent hjælpsom, uegennyttig og opofrende mand, og hvor
han var medlem af et selskab eller en klub, anså man det for en ære for klubben.
Da han således lod sig foreslå til medlem af Efterslægtselskabet, fortæller
R.tthbek, at det rundt om lød: »Gerner, fabrikmester Gerner!« og han tilføjer:
»Enhvers håb, yndest og agt for selskabet syntes at vokse. Han ville ingen embedspligter have; men det var ikke hans skik at sende sit navn i sit sted; hvor
han var, der ville han gavne«. Og han var sikkert et barn af sin tid, han ville
»ikke have al visdom indespærret imellem studerestuernes skumle vægge«, og
skønt han, som Thyge Rothe fortæller, var så optagen, at han måtte give ordrer,
endog medens han spiste sin middagsmad, så fik han dog tid til at virke i
Drejers Klub, til at stifte Sølieutenant-Selskabet og til at samle og koste trykt
og omdelt viser blandt sømændene. Rahbek fik således »Vort Fødeland var altid
rigt«, der oprindelig hører til Efterslægtselskabets Gadeviser, optagen i Gerners
samling.
Søofficerer var der jo mange af i Drejers Klub, og de var alle stolte af
Gemer 1 intet under derfor, at enhver af hans bedrifter fejredes med glæde i
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tale og sang i klubben. Mest af alt var hans pumpeværk i dokken genstand for
beundring, og en anden søofficer blandt klubbens medlemmer, H. C. Sneedorff,
hædrede ham da også med en vise i den anledning, og den bar den noget ubehjælpsomme titel:

»Vise om Her Henrik, hvorlunde han friede Rigets Stridsmænd fra en svær
Trældom, de havde udstanden i mange Aar, med at skaffe Vand ud af Skjoldungens Flyhavn, hver Gang een af Stridssnekkerne skulle flyes derinde, ved en
kunstig Mølle, han byggede, der med 8 Ros i eet Døgn gjorde det samme som
femhundrede Stridsmænd fordum have gjort i trende.«
Den begynder med de kendte ord:
»Her Henrik han sidde saa tankefuld,
hans Hoved til Jorden mon hælde,
det gør hannem Sjæilen saa sorrigfuld,
at Skjoldungens Stridsmænd mon trælle«.

Hvert vers slutter med det virkelig klingende omkvæd:
»Nu snurre de Guldhjul for Gangernes Skrid,
nu bruges kun Skjoldungens Stridsmænd til Strid,
hil være Her Henrik«.

Den 27. dec. 1787 døde Henrik Gerner, og hans pludselige død vakte overalt almindelig sorg ikke mindst blandt hans mange venner inden for »Drejers
Klub«.
Kort tid efter at han var stedet til hvile, holdtes en mindefest for ham i
klubben, ved hvilken lejlighed Thyge Rothe mindedes den bortgangne i en
lang tale, som sluttede med følgende overordentlig vækkende optakt i en henvendelse til »Drejers Klub«s tilstedeværende medlemmer:
»Oplyste Mænd! Ædle Danemænd ! Fædrenelandets og dets Regerings trofaste Venner! - Hvad - ikke jeg - ikke min svage Røst, men Tanken om
Gerners Bortgang, men Tanken om hans Borteværen har stemt Eders Hjerter
til at føle i denne Stund: det har været som Troskabs Ed til Borgerdyd, og Gud,
Alseeren har modtaget Eden. Derved - o, derved, mine velvillige Tilhørere!
hvor har vor Samfunds Time været hellig!« - Samme aften samledes de tilstedeværende søofficerer og vedtog, at de i det
af Gerner stiftede Sølieutenant-Selskab ville foreslå at lade præge en medaille
til hans ære. Året efter var beslutningen blevet til virkelighed.«
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Om søofficerernes tilknytning til det københavnske klubliv ville der
måske kunne fremdrages flere eksempler, men ovennævnte enkle træk fra
»Drejers Klub«, hvis navn genspejler sig i Sneedorffs smukke sang: »I
Axelstad der stander en Gaard« (gården på Østergade, hvor Efterslægtens
skole indrettedes) tjener formentlig som fuldgyldigt bevis for, at søofficererne kenJle og folle sig Liltmli.el at dette liv lige fra dets første dage.
En undersøgelse af, om der på daværende tidspunkt har eksisteret nogen
speciel »Maritim Klub«, viser så godt som intet i så henseende - ganske
vist er det bekendt, at »en Søofficersklub ved sin ophævelse i 1816 overlod sit overskud fra boet, 207 Rdl. og 8 Sk., som gave til Det Søe-Militaire
Kaart-, Archiv- og Bibliotheks-Selskab«, og hvad angår Søe-Lieutenant-Selskabet, der daterer sig fra 1784, var dette selskab ikke nogen »Klub« i
dettes egentlige betydning, men en sammenslutning af søofficerer forenet
under et rent videnskabeligt formål; derimod vides, at særlige »militære«
klubber eller selskaber har været dannet - men initiativet til disses oprettelse er alene udgået fra hæren. Pil mange måder har disse selskaber dog
haft en vis tilknytning til søofficererne, og for at påpege dette forhold, vil
det antagelig ikke falde udenfor emnets ramme som et tidsbillede at omtale »Det Kgl. militære Selskab« på Giethuset i København og »Det militære Selskab« i Citadellet Frederikshavn.

Det kgl. militære Selskab på Giethttset i København
Det gamle københavnske kanonstøberi (Giethuset) var fælles for hær og

flåde og lå i Pilestræde indtil 1671; da transporten efterhånden navnlig af det
sværere skibsskyts voldte mange vanskeligheder, bestemte man sig for opførel-

sen af en bygning, og hertil valgtes en bekvem plads ved den østlige side af
Kongens Nytorv, hvor nu Det kgl. Teater ligger. Det nye Giethus som sådan
fik dog kun en kort levevis, idet Classen oprettede sine fabrikker, deriblandt
kanonstøberiet på Frederiksværk, hvortil leverancen overgik. I Giethuset indrettedes senere Stykjunkerskole, og 1775 sattes en etage til på huset, hvori
nogle mindre værelser og en større sal indrettedes. I disse skulle holdes foredrag over matematik og andre videnskaber for garnisonens officerer af hær og
flåde; salen blev desuden visse dage udlejet til koncerter. Fra marts 1787 blev

disse lokaler taget i besiddelse af det da oprettede »Kgl. militære Selskab« også
kaldet »Konversationen«, som efter en kgl. bevilling på 10.000 Rdl. til at
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»gøre en Indretning« til »et anstændigt og tillige nyttigt Tidsfordriv« for en
tid blev stedet for »militære Sammenkomster«.
Indretningen bestod foruden af den store sal, hvori to billarder opstilledes,
af to værelser til konversation og »uegennyttigt Spil«, samt et køkken, hvori opvarteren kunne lave the og kaffe. Endvidere skulle der oprettes en bogsamling.
kortsamling o. I.
Fra selskabets start havde der ikke været tænkt på affattelsen af love, hvilket
dog snart skulle vise sig nødvendigt; thi som det oprindeligt havde været tænkt
»at tilfredsstille de unge officerers formentlige tørst efter nyttige kundskaber
forenet med nydelsen af the og kaffe« og ikke, som det måske udartede sig til
»at etablere et almindeligt værtshus af den kgl. bygning«, stod det efter nogle
måneders forløb alle klart, at hensigten med etablissementet var ganske forfejlet.
En kommission af delegerede fra samtlige regimenter og marinens divisioner
blev nedsat og indgav forslag til love, som i september 1787 fik kgl. stadfæstelse.
Efter tidens vis indlededes disse love med følgende højstemte paragraf:
»Det forudsættes, at en hver Officer stedse har sin Tanke i Sjælen, at Krigsstanden er en Ærens Stand, at følgelig overalt, hvor Officerer kommer, og især
hvor flere kommer sammen, ingen Opforsel bor bruges uden den, der gjelder
i den finere Verden« ..... .

En anden paragraf, som i vore øren lyder højst ejendommelig, følger senere:
»Ingen løse Fruentimmer tillades at komme i Værelserne, ikke heller Spiseværtens Piger, langt mindre Citronsælgersker eller saadanne« ..... .

Til bestridelse af selskabets daglige forvaltning var ansat en økonom, som tillige varetog den daglige servering af smørrebrød, kaffe o. s. v. I selskabet holdtes enkelte aviser, foruden at der til stadighed anskaffedes bøger og kort af enhver art. Udgifterne hertil dækkedes for største parten af en årlig ydelse på 800
Rdl., som modtages af kongens kasse. Fra omkring 1795 indførtes - meget på
foranledning af kronprinsen - afholdelsen af baller, der arrangeredes så billigt,
at ethvert medlem med familie kunne deltage heri.
Men med indgangen af det næste århundrede kom de urolige år. Officererne
af såvel hær og flåde fik andet at tænke på og spredtes ud over landet. Hermed
sygnede selskabet langsomt hen og nåede aldrig senere at rette sig op; fra 1814
dannedes desuden en særlig forening for garnisonen i Kastellet, og dette medvirkede sikkert til, at »Det kgl. militære Selskab« ganske gik ind i 1820; inden
da havde selskabet overdraget sit inventar og sin bogsamling til det 1818 oprettede Garnisons Bibliotek.
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Det militære Selskab i Citadel/et Frederikshavn
Omtrent samtidig med at selskabet på Giethuset gik ind, oprettedes altså en
selskabelig Klub i Kastellet i dec. 1814. Klubben var nærmest bestemt for garnisonen, navnlig for officerer ved de to jægerkorps, noget artilleri og ingeniører
og var planlagt som en vinterklub med adgang til »Konversation« på alle hverdage fra kl. 5-11 eftm. Af lokaler rådedes over to mindre værelser og en sal.

Ligesom »Det kgl. militære Selskab« holdtes her aviser og til almindeligt underhold anskaffedes foruden bøger forskellige spil, såsom Schak, Dam, Domino og
særlig kortspil (L'Hombre), hvormed den meste tid fordreves. Servering af
»Thevand« og smørrebrød mestredes først af en kone, senere af en økonoma der også kunne levere middagsspiser.
Hver vinter holdtes gerne to baller, det ene på kongens fødselsdag, det andet

på klubbens stiftelsesdag. Senere fastsættes to »ugentlige Samlingsdage og Assembleaftener med spisning m.m. Klubben voksede i medlemsantal, og medlemmer fra andre afdelinger optoges, også s0officerer1 foruden at unge studerende og officerssønner kunne indmelde sig som »dansende medlemmer«.
Klubben trivedes indtil hærordningen af 1842 medførte et interregnum; efter
dette livede klubben atter op nogle år, indtil krigen 1848-50 standsede sammen~

komsterne. Efter krigen blev der gjort forsøg på at genoplive klubben, men allerede i efteråret 1852 ophørte selskabet ganske.
Følger man nu den videre udvikling af det københavnske klubliv og betragter forholdene, således som de var omkring midten af det forrige århundrede, vil man se, at dette med den opvoksende slægts ændrede livsanskuelser, vaner og interesser i ikke ringe grad havde skiftet karakter.
Medens klublivet i dets oprindelige form havde været forbeholdt manden
alene, fandt efterhånden også medlemmernes damer adgang til klubbernes
festlige sammenkomster, og herved blev hele måden at fornøje sig på forskellig fra, hvad den havde været tidligere. Henimod slutningen af Frederik d. VIs regeringstid ophørte klublivets bedste tid - Drikkeviserne,
Punchebollen og alt hvad hermed fulgte - og fandt aldrig senere sin oprindelige form, omend livet i nogle af de ældste klubber endnu kunne udfolde sig på gammeldags vis. Den ændrede forfatningsform bevirkede tillige, at politiske diskussioner forlagdes fra klubberne til offentlige møder.
Hermed forsvandt mange af de gamle klubber, medens nye med hidtil
ukendte formål opstod, og til rækken af disse nye sl1ttter sig vor egen Søofficers-Forening.
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SØOFFICERS-SELSKABET STIFTES

N

år det som her er opgaven at give en samlet fremstilling af foreningens tilblivelseshistorie, dens liv og virke gennem de forløbne hundrede år, har den mest nærliggende tanke været at søge til foreningens
arkiv for ud af dette at fremdrage de akter, som kunne forventes at tjene
til belysning af det hidtil uafklarede spørgsmål om foreningens tilblivelse.
Men fra dette arkiv, der først ses al være anlagt omkr. 1881-82, da foreningen indledede et samvirke med Søe-Lieutenant-Selskabet, var intet eller så godt som intet - at hente. Af forhandlingsprotokoller fra foreningens første tid eksisterer ingen, og meget kunne tyde på, at sådanne
aldrig har været ført. Meddelelsesmetoden bestod nemlig dengang i, at de
skiftende direktioner ved opslag i lokaler eller mundtlige bekendtgørelser
holdt medlemmerne a jour med, hvad der forestod, således som iøvrigt
også Søe-Lieutenant-Selskabet gjorde det, da dette selskab ved vintermødernes genoptagelse i okt. 18 51 lod dets medlemmer underrette om møders
afholdelse, samt tid og sted, ved opslag i Gammelholms vagt.

Man kunne være fristet til at beskylde de skiftende direktioner for uorden eller manglende pietetsfølelse, men dette ville nok være uretfærdigt,
når ovennævnte forhold tages i betragtning.
Andre veje har derfor måttet betrædes for at finde frem til det fornødne
kildemateriale, og når søofficerernes tilknytning til det københavnske klub·
liv i indledningen har fået en særlig omtale, er dette ikke alene for at opridse et tidsbillede, men fordi man ved at fortsætte ad denne undersøgelsernes vej for første gang støder på navnet »Soofficers-Foreningell«.
18

Igennem årene havde der været pålagt hvert medlem af bestående klubber og selskaber en årlig klubskat på 2 Rdl. Denne skat indførtes i 1819
ved plakat af 20 okt. og indbragte årligt mellem 2-3000 Rdl., som anvendtes til dækning af Vor Frue Kirkes gæld. I 1855 var gælden afviklet,
og forordningen om klubskattens opkrævning trådte da ud af kraft, omend Københavns magistrat søgte skatten bevaret for at anvende de indvundne midler til andet formål.
Politiet, hvem opkrævningen af klubskatten havde påhvilet, havde i alle
disse år ført et nøje regnskab med samtlige klubber og disses medlemstal,
men eftersom en del af de gamle klubber forsvandt og nye opstod, blev
det stadig vanskeligere at holde rede på denne klubskat; for imidlertid at
få en samling herpå, udsendte politidirektøren et cirkulære af 7. januar
1853 til alle klubber med anmodning om at indsende en liste over samtliges medlemstal pr. 1. oktober 1852. De indløbne svar, ligesom hele den
her omhandlende korrespondance med politidirektørens indstilling til magistraten om, hvilke klubber der ville være at anse pligtige at erlægge klubskat og hvilke ikke, forefindes i rådstuearkivet; af nævnte indstilling, der
samtidig giver en oversigt over eksisterende klubber i København fra den
tid, fremgår:
1) at Kongens Klub, Østergade 14 (gl. Nr.) ........ ........... ..... 258 Mdl.
Den bestandig borgerlige forening, Vingaardsstræde 131...

Det forenede borgerlige Selskab, Holmens Cana! 259 .........
Selskabet Thalia, Toldbodvej 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selskabet Holbergs Minde, Kongens Nytorv 5, 2., . . . . . .. . . . . .
Den borgerlige Forening, St. & Ll. Kannikestræde 38-41 . . .
Den dramatiske Haandværkerforening, Gl. Strand 14 ......

og Selskabet Victoria, Gl. Strand 14 . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . ... . .
Ialt......

142
251
3
19
5
11
6

»
»
»
»
»

»
»

695 Mdl.

var pligtige at erlægge klubskat.
2) at Studenterforeningen, Boldhuusgade 225,
Athenæum, Østergade 68,
Christianshavns Forening, Strandgade 55,
Kjæden, Helliggeiststræde 130,
og Frimurerlogen, Kronprinsessegade 31,
måtte være fritagne for klubskat.
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3) og at enkelte selskaber, der »een gang om 11gen samledes på Kongens Nytorv
5 hos madam Vincent«,
nemlig: Militære Forening1 ), ved oberst Ræder, om mandagen;
Foreningen af Borgerofficerer2 ), ved major Mørch, om tirsdagen;
Soofficersforeningen, ved kommandør Teg11er1 om onsdagen;

Livjæger-Skydeselskabet3 ), ved D. S. Gram, om torsdagen;
og Handels- og Kontoristforeningen'1), ved Cammerraad R. Gri.iner, om
om lørdagen,
ikke ville være at anse for egentlige klHbber 1 og derfor ikke k1111ne pålignes

k/11bskat.

I de nævnte klubbers svarskrivelser gøres mere eller mindre rede for
hver enkelts forhold, således også i skrivelsen fra den »såkaldte« søofficersforening. Da denne skrivelse, der behandler forhold vedrørende en
sammenslutning af søofficerer under kammeratligt samvær indenfor egne
rammer, er det ældste aktstykke, der hidtil har kunnet opspores, vil der
være anledning til her at gengive den efter originalen.

1 ) Den »militære Forening« bestod af officerer af Københavns og Citadellets garnisoner og trådte sammen i foråret 1852 for at danne et praktisk skydeselskab under Hs. Maj.
Kongens protektion, og som hver lørdag eftermiddag fra begyndelsen af juni til udgangen
af september måned foretog skydeøvelser på de for militæretaten indrettede skydebaner.
Samme efterår fremkom ønsker om at fortsætte foreningen i vintermånederne ved afholdelsen af videnskabelige, tjenstlige og militære foredrag, som kunne tjene til at supplere
deres i sommerens løb indvundne praktiske kundskaber. Til denne hensigt erholdtes til
lån et lokale på den kgl. militære højskole, hvor også det første foreningsmode fandt sted
den 8. nov. 1852. Fra 18. fcbr. 1853 kunne imidlertid højskolen ikke længere afse noget
lokale, og moderne henlagdes derfor til et hos madam Vincent lejet lokale på Kongens
Nytorv nr. 5, hvor en del af selskabets medlemmer - også efter de tidligere forelæsninger
på højskolen - forsamledes til kammeratlig samtale.
2 ) Fore11i11gen af Borgerofficerer daterer sig fra 1848 ved først at holde moder hver
14. dag i vintermånederne i restaurant Vincent's lokale. Den 1. oktober 1850 fandt en
generalforsamling sted, ved hvilken lejlighed særlige vedtægter (love) vedtoges.
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3)

Daterer sig fra den 19. november 1841.

4)

Daterer sig fra 1841.

Som man vil se, indeholder denne skrivelse faktisk sådanne oplysninger,
som - når de sammenholdes med, hvad der kan udledes af Søofficers-Foreningens første love - tydeligt viser, at disse sammenkomster af søofficerer
hos madam Vincent er den første spire til den foreningsdannelse, som få
år senere skulle finde sted.
Ved selve skrivelsen bekræftes:
at søofficerer i vinteren 1852-53 har været samlet til kammeratligt samvær,

at møder i den anledning har været afholdt een gang om ugen i lejede
lokaler hos madam Vincent på Kongens Nytorv nr. 5, 2.,
at nævnte lokaler har stået åbne for enhver søofficer, der måtte ønske at
deltage i møderne, og
at disse møder ikke har kunnet anses for at have været arrangeret af nogen
egentlig klub, idet der bl.a. ikke eksiJterer nogen virkelig bestyrelse,
og der ingen love haves, hvilken sidste bekræftelse - henset til tidspunktet for foreningens dannelse - bør tillægges særlig værdi, da § 18
i Søofficers-Foreningens første love angiver, at »Directionen består af en
Orlogscapitain som formand, en Capitainlie11te11ant som bogholder og
en Lie11tenant som Secretær«, alle Grader, som først indførtes med året
1858 og atter bortfaldt efter 1868.

Hvad der har bevæget søofficererne til et sådant kammeratligt samvær
ligger ret nær at slutte, thi dette må ses som et udslag af den omtalte herskende tidsånd - en overgang mellem gammelt og nyt - hvor også de
friere former, der indførtes, satte sit præg på det indbyrdes kammeratlige
forhold og udslettede det fordums så dybe skel, der havde hersket mellem
officerer af forskellige grader. Langsomt har da tanken om en uddybning
af samlivet i land mellem de, der færdedes sammen ombord, kunnet modnes, og antagelig er denne ikke udgået fra nogen enkelt person, men fra
en kreds af søofficerer, der efter sommerens togter har ønsket i vinterens
løb at samles til kammeratligt samvær et eller andet sted i land, hvor dette
bedst kunne træffe sig; og samlingsstedet blev da, som vi ser, madan Vin-

cents lokaler på Kongens Nytorv.
I hvilket år disse selskabelige sammenkomster har taget deres begyndelse
kan ikke med bestemthed siges, men meget kunne tyde på, at det hele er
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kommet i gang efter krigen 1848-)0, måske endda omkring det tidspunkt
Søe-Lie11tena11t-Selskabet") genoptog sin netop af treårskrigen afbrudte
virksomhed med et møde den 13. feb. 1851.
Sammenkomsterne er herefter blevet fortsat hvert år, har efterhånden
antaget stadig fastere form - endda særligt efter året 1856, da den hidtidige »Divisions- og Compagnie inddeling« af Sø-Etatens faste mandskab
ophævedes, og søofficererne underlagdes en chef for »søofficerscorpset«,
den daværende kontreadmiral Steen Andersen Bille - indtil man endelig få
år efter, da Søe-Lieutenant-Selskabets virksomhed var i aftagen for helt at
være indstillet fra 1862 til 1871, er skredet til dannelsen af et søofficers
selskab, hvorved grunden til den nu hundredårige Søofficers-Forening
blev lagt.
Om denne antagelses rigtighed vil intet bedre end et i foreningens arkiv opbevaret brev, skrevet i 1912 af foreningens ældste medlem, den dengang ca. SO-årige kommandør E. Bluhme, kunne bevidne:
*) Som det af efterfølgende vil ses, har tanken om at samles til kammeratligt samvær
efter afsluttet møde også været fremme i dette selskab; omend disse sammenkomster og hvorom intet senere høres, da al selskabelighed er selskabet uvedkommende - ikke
menes at have haft nogen egentlig tilknytning til søofficerernes første sammenkomster i
Vincents lokaler, er de dog værd at erindre i denne forbindelse, særlig da tidspunktet for
deres fremkomst så nærligt er sammenfaldende.
I de første efterkrigsår var Soe-Lieutenant-Selskabets virksomhed præget af en vis stagnation - ringe mødedeltagelse og svindende interesse for selskabet. Tiden var blevet en
anden, og reaktionen efter den ved forfatningsændringen opnåede politiske frihed satte
sine spor i diskussionerne. Også indenfor selskabets rækker mærkedes de nye tider og
kraftigt sloges til lyd for en »Demokratisering« af selskabet ved en hårdt tiltrængt ændring
af de strenge bestemmelser i de nu forældede love. Som resultat heraf foretoges efter langvarige drøftelser en revision af selskabets gamle love, og selskabets »love af 1853« vedtoges da. Samme år i dec. fremkom secondlieutenant N. Jacobsen med et nok så opsigtsvækkende forslag, om at forbinde selskabelige sammenkomster med selskabets tidligere virksomhed. Dette forslag vakte almindeligt bifald, hvorefter det vedtoges:
»at der skulle udgå en indbydelse til samtlige selskabets medlemmer at deltage i selskabelige sammenkomster, der afholdes i et dertil passende lokale samme aften som
møderne, og efter at disse er sluttede - såfremt et tilstrækkeligt antal deltagere
måtte tegne sig,
at udgifterne ved disse sammenkomster skulle afholdes af deltagerne og være selskabets kasse uvedkommende, og
at deltagerne vælger en formand og en kasserer, hvem det i foreningen pålægges at
foranstalte det fornødne.«
Til formand og kasserer for de selskabelige sammenkomster valgtes henholdsvis
secondlieutenant N. Jacobsen og J. Holm.
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>Købe11han1, den 25. Maj 1912

Til Formanden for Soolficers-Foreningen
For Aret 1912 har jeg betalt mit Contingent til SoofficersFore11inge11. Den 8. A11g11st d. A. er det 60 Aar siden, jeg udnævntes til Lientenant (Secondlienlenant) i 1"\tfarinen og, saavidt
jeg erindrer, har jeg i samme Tidsmm været 1"\1.edlem af S0lie11/enant-Selskabet og af Soofficers-Foreningen.
Saavidt jeg erindrer, existerede sidstnævnte Selskab kun som
en selskabelig Forening 1ned Sammenkomst een Gang ugentlig
og med 1110dested1 ligeledes saavidt jeg eri11drer1 i Hotel »Ph011ix«i den daværende store Sal1 der nu er forsvunden.
j\ien Gmndlaget for den nuværende Soofficers-Foreningi fra
hvilket Foreningen har ttdviklet sig til den Betydning for Søofficerscorpset1 som den mt har, blev fors! dannet langt senere
- jeg erindrer ikke naari i Halvtredseme eller først i Tredseme jeg har desværre ikke derom kunnet finde noget og min Hukommelse svigter.
1'1en dette tor jeg paastaa, at det var mig1 som tog Initiativet
til, at Sagen om Dannelsen af en saadan Forening blev taget op
til Drøftelse og at denne efter mange V hr forte til Foreningens
Dannelse og Vedtagelse af dens forste Love.
Anledningen, den nærmestliggendei til at Sagen blev fort
igennem, var den, - at for Foreningens Danne/se stod man aldeles uden Repræsentation for Standen i selskabeligt Henseende,
11t1at fremmede Orlogsmænd kom paa Rheden - det var væsentligt overladt til de Officerer! som vat hjemme1 medens Størstedelen af Kammeraterne var under Udkommando - hvad jo var
meget byrdef11/dt for de Enkelte og ofte gjorde, at man nodtvttngent 1111dlod at vise sig, hvad der for saavidt var endntt
mere uheldigt, som man fra 1vlinisteriets Side heller ikke dengang var meget villig til at tage Initiativet 11dover det allernodvendigste overfor de højere Charger fra fremmede Orlogsmænd.
Det gik ikke ganske let at få Foreningen dannet - det var jo
en Udskrivning for hver enkelt Officer, og Lomzingerne var jo
meget smaa - til en begyndelse haanedes den ogsaa med Navnet
»Soldeforeningen«, - men Tiden har dog vist1 at dem, der dannede den, fik Glæde af Sagen. Selvfolgeligt vilde den i vor
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Sammensl11tningemes Tid alligevel være kommen, men jeg har
troet, at det m11ligt k11nde interessere at gjenkalde i Erindringen
- i det mindste for de Faa1 som e11dn11 lever - Foreningens
0 prindelse.
111en samtidig tillader jeg mig 11u, efter et saa langt Tidsmm
at melde mig 11d af Foreningen 1 hvor jeg jo staar ttden personligt Bekjendtskab til nogen af dens l\'1edlemmer og staar vel
nærmest som en ringe Fortidslevning.
1l1ed ærbodig Hilsen til Dem1 Hr. Formand
og til Soofficers-Foreningen
tegner mig med Hojagtelse

E. B/11hme.

Med de erindringer som kommandør Bluhme her til alt held har nedskrevet, har han mere end nogen anden ydet et vægtigt bidrag til stedfæstelse af tidspunktet for foreningens dannelse; men nærmere end til »i
halvtredserne eller først i tredserne« har han ikke kunnet komme - han
erindrer det ikke - og ønskeligt ville det have været, om man allerede dengang, medens tid var, havde søgt at følge spørgsmålet op. Dette er imidlertid ikke sket, end ikke ses kommandør Bluhmes brev at have været forelagt ved nogen generalforsamling senere, og spørgsmålet har siden hvilet.
Først så sent som i tyverne, da foreningens arkiv stod overfor en sanering, lykkedes det at finde frem til enkelte ældre akter, og som ved nærmere gennemsyn snart skulle vise sig nyttige til støtte og supplering af
kommandør Bluhmes dunkle erindringer, nemlig:
1. Søofficers-Foreningens ældst bevarede regnskabsbog med begyndende

statusopgørelse for foreningsåret 1867-68, samt medlemsliste for foreningsåret 1868-69, undertegnet C. Bruun ( 1117) og tilført protokollen af P. F. Gjødesen (1086).
2. »Søofficers-Foreningens« først optrykte love (ingen angivelse af årstal)
(pag. 145).
3. Omstående regnskabskonto nr. 2648 for »Søofficers-Selskabet«, oprettet
i Bikuben den 5. april 1859 v. Capitainlieutenant Jacobsen ( 1036) efter 1867 tillige v. Gjødesen ( 1086).
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.1

I
Foreningens pengeregnskab for foreningsåret 1867-68 indleder med følgende passus:
»Indtægt: I Bikuben efter sidste regnskab ...... 399 Rdl. I M. 2 Sk.<<, hvilket beløb
er enslydende med den i regnskabskontoen opførte saldo pr. 1. januar 1868. - Da Bikuben således dengang var foreningens bankforbindelse, indhentedes fra denne
institution i 1929 en bekræftet udskrift af foreningens bankkonto nr. 2648, lydende på
»Søofficers-Selskabet« v. Jacobsen og Gjødesen. Denne udskrift er senere blevet udskiftet
med ovenstående foto-kopi, som - afvigende fra, hvad tidligere har været meddelt - viser,
at bankkontoen alene er oprettet ved Capitainlieutenant Jacobsen (1036), medens Gjødesens navn ( 1086) først er påført kontoen i 1867.
Af nævnte bankkonto kan iøvrigt udledes:
at denne, der repræsenterer selskabets (Foreningens) samlede bankopgørelse, er anlagt
den 5. april 1859 med 84 Rdl., der formentlig har udgjort første kvartalsindskud fra
dets medlemmer, og ophører i december 1869 med 434 Rdl. 5 M. 8 Sk. udbetaling,
at »indsatte« beløb tilnærmelsesvis andrager medlemskontingent på 1 Rdl. pr. kvartal i
ca. 10 år,
at »hævede« større beløb væsenligst er medgået til betaling af den .årlige leje af lokaler
(ca. 150 RdL) og
at »Søofficers Foreningen« - efter at der i 1865 er tilført kontoen et beløb på 730 Rdl. er i stand til at indfri bestemmelsen i lovenes § 16 om oprettelse af et grundfond, idet
der d. 9. oktober for 896 Rdl. indkøbes en 4 % Jernbane-Obligation, der senere i statusopgørelser opføres som udgørende foreningens grundfond.
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Adskillige år skulle dernæst hengå inden det ved en fornyet undersøgelse lykkedes at udlede og opstille
4. En oversigt over afholdte møder og sammenkomster, således som disse
i. h. t. lovenes § 21 har været indvarslet ved offentlig bekendtgørelse i
Berlingske Tidende - i årene 1861-64 under mrk.: SOS (SøofficersSelskabet) og i årene 1865-73 under mrk.: SOF (Søofficers-Foreningen) (pag. 31-39).
I den tidligere citerede svarskrivelse af 12. februar 1853 til Københavns
magistrat anførtes som nævnt, at når sammenkomsterne i vintersæsonen

1852-53 ikke kunne henregnes til de egentlige klubber, var grunden bl.a.
den, at »der ingen som helst love havdes«. Noget lignende antydes i kommandør Bluhmes brev, når han skriver: »at sagen om dannelsen af en sel-

skabelig forening blev taget op af ham, og at denne efter mange veer førte
til Foreningem Danne/se og Vedtagelse af dens forste Love«. Man ser
altså, at begrebet forenings-dannelse og vedtagelse af love nøje var knyttet
til hinanden, og forholdet i så henseende har ikke ændret sig siden, thi en
forening, af hvad art den end er, må have sine love eller i hvert fald
nærmere fastsatte bestemmelser, der angiver såvel formålet som sammensætning, administration m.v.

Udfra denne betragtning bar det da også været den hidtige opfattelse,
at tidspunktet for »Søofficers-Selskabet«s dannelse og vedtagelsen af »Søofficers-Foreningen«s første love var sammenfaldende, idet man med god
grund har ment at kunne se bort fra den nuance der lå i selve navnebetegnelsen forening/selskab, og som i betydningen klub i almindelig tale benyttes ganske vilkårligt; men som det nu har vist sig, daterer disse for

S. 0. F.'s først optrykte love sig fra omkring årsskiftet 1864-65.
På grundlag da af kommandør Bluhmes erindringer om forenings-dannelse i halvtredserne eller først i tredserne, den i Bikuben d. 5. april 1859
oprettede bankkonto, oversigten over de ved offentlig bekendtgørelse i
»Berlingske Tidende« indvarslede møder og sammenkomster i henholdsvis Soofficers-Selskabet og Soofficers-Foreningen, samt alt hvad iøvrigt er
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fremdraget og nærmere motiveret, kan det med nogenlunde sikkerhed
fastslåes:
at i året 1859 lagdes grunden til Søofficers-Foreningen ved dannelsen af
et Søofficers-Selskab,
at dette selskab er stiftet ved indgangen af april kvartal s. å. og fra begyndelsen organiseret efter en plan, der ikke afviger meget fra den ordning, som fandt udtryk i Soofficers-Foreningem første love, og
at nævnte love er stadfæstet omkring årsskiftet 1864-65, da selskabet antager navnet Søofficers-Foreningen.
Selve stiftelsesdagen har det ikke været muligt at præcisere; men eftersom tidspunktet dog så nærlig er bestemt, har man allerede for år tilbage
ment og fundet det rimeligt at vælge en sådan bestemt dag.
Intet har da været mere nat1trligt, ene/ at man allerede dengang valgte:
Flådens hæclersdag clen 2. april som foreningem stiftelsesclag.

>Slaget på Reden 2. april 1801,r.
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FORENINGENS VIRKSOMHED
1.-22. FORENINGSÅR 1859-1881

Afholdte inøder og saimnenkomster
1. foreningsår 1859-60

24. DECEMBER

Ingen bekendtgørelse i Berlingske Tidende om møder og sammenkomsters
afholdelse.

S. 0. S.: Onsdag d. 25. december

og d. 1. januar. Ingen Forsamling.

2. foreningsår 1860-61

s. o. s.:

Ingen bekendtgørelse i Berlingske
Tidende om møder og sammenkornsters afholdelse.

i aften kl. 7. Sag af interesse under
forhandling.

12. FEBRUAR

lv!ode

19. FEBRUAR

3. forening sår 1861-62
6. NOVEMBER

i ~ Pthjrufgjørdfh; I!
Z, d\ F, 58(H1Hi6 - 2, .
iaflen, Onid:i:g,
S• O• 1...1• For~amling
KJ. 7. F•rtdr2;.
~

'i!lt t-i llnl:ertegnel:e iftl1tt alfi'rliiie"ji'e-m7'
-:,iUins af 25be .Cctolm b. a., fom Kncu10re~ Jestame_uti Cil. ®flitecc~_llJJ!l.:tJ.t~l.'_&,1tie..t1t•

S. 0. S.: Forsamling
i aften kl. 7. Foredrag.
30. APRIL

S. 0. S.: Sl11tnings111ode,
onsdag d. 30. april.

4. forening sår 1862-63

11. DECEMBER

29. OKTOBER

S. 0. S.: Forsamling
i aften kl. 7. Foredng. Talrigt møde
udbedes.

S. 0. S.: Kl. 7
i aften. Debat.

18. DECEMBER

19. NOVEMBER

S. 0. S.: Forsamling
i aften kl. 7. Foredrag.

S. 0. S.: lv!odet
udsat til torsdag cl. 20. ds. kl. 7. aften.
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10. DECEMBER

S. 0. S.: Foredrag
over den franske marine
7 pr.

aften kl.

af et forslag. D'herrer anmodes om at
møde så præcis og i så stort antal som
muligt.
15. APRIL

17, DECEMBER

S. 0. S.: Foredrag
i aften kl. 7. pr.
4. FEBRUAR

S. 0. S.: I aften
kl. 7 pr. generalforsamling.

S. 0. S.: I eftermiddag
kl. 7. Slutningsmøde. Fremlæggelse af
regnskaber, forslag etc.

5. foreningsår 1863-64
14. OKTOBER

S. 0. S.: 1W0de
25. FEBRUAR

S. 0. S.: I aften
kl. 7 det til d. 4. berammede møde.

i hotel »Phønix« i aften kl. 7.
21. OKTOBER

4. MARTS

S. 0. S.: I aften

S. 0. S.: Fortsættelse af forhandlingerne
i eft. kl. 7. pr.

kl. 7 fremlæggelse og indledende behandling af et forslag.
28. OKTOBER*)

11. og 18. MARTS

S. 0. S.: I aften
kl. 7 oplæsning for selskabets medlemmer.
1.

APRIL

S. 0. S.: I eftermiddag
kl. 7 fremlæggelse og evt. diskussion

$ær/hilte Jtkjeubfgj.ordftr.
Z. & F. 586310286 - 2.
og "Selskabet ar 14de Januar"
· S• O
• S• S1:1mling i Hotel Phoenix iaften
Kl. 7.
Olympen, Soiråe musicale, Kl. 8.

-i'folfetbeatret.

*) Om »Selskttbet af 14. ;an.« foreligger intet oplyst udover nævnte avertissement, men
menes at være udgået fra det i »S. L. S.'s historie 1784-1934« omtalte »Ny Holms
Hovedv?1gt Selskab«, der ses at have været et interessentskab for de søofficerer, som besatte vagten ved den på orlogsværftet oprettede institution »Hovedvagten«; iflg. gældende
bestemmelser skulle denne vagt altid være besat med en hovedvagtschef, hvilken post gik
på skift imellem alle officerer af lieutenantklassen.
I forbindelse med hovedvagtstjenesten stod inspektionstjenesten ved ekvipagen, der ligeledes skiftevis besørgedes af en lieutenant, men dog kun i værftets arbejdstid. Mindst 3
søofficerer skulle være til vagt- og inspektionstjeneste, men da denne ordning efterhånden
ikke lod sig praktisere, overgik man i slutningen af 1874 til at lade vagten bestride med
kanonerer.
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4. og 11. NOVEMBER

10., 17. og 24. FEBRUAR
9. MARTS

S. 0. S.: I aften
kl. 7 pr. Foredrag over »prøver med
dampmaskiner«.

S. 0. S.: Mode
i aften kl. 7.
16. MARTS

18. og 25. NOVEMBER

S. 0, S.: De ugentlige møder

S. 0. S.: 1v!ode
i aften.

ophører i vinter.

6. forening sår 1864-65
9. DECEMBER")

9- og 16. NOVEMBER

1§83.

S. 0. S.: 1',Iode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix<<.
23. NOVEMBER

$.ætjhitir JthjenMgjørtfftr.

3afttn SU. S 1/, ffortbrag i 3nbufttlfor,nln•
gett o.f t,r. Cialllto.inlituhnant 3. ~- st°Uftn.

S. 0. S.: Foredrag
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

og Selskabet af 14de Januar.
S
• O
• S• D-en berammede Generalforsamling udsælles paa Grund at Udcommandoer :

30. NOVEMBER

indtil oidere.

s-:-o, S,

Foredrag iaf'ten Kl. 7 priccise.

Flensborg modtaget O

16., 23. og 30. DECEMBER
6., 13., 20. og 27. JANUAR

S. 0. S.: Mode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

_

7. DECEMBER

S. 0. S.: Foredrag
i aften kl. 7.

Hovedvagten havde til huse i den gamle hovedvagtsbygning, hvor to værelser - en
opholdsstue og et soveværelse - var indrettet for officererne. Med hovedvagtstjenesten var
ikke forbundet nogen indtægt, og Iieutenanterne måtte selv sørge for deres kost, foruden
at der hver måned pålignedes dem at erlægge 1 rdl. til den såkaldte hovedkas.re til vedligeholdelse af inventar m.v.
Denne hovedkasse ses i årene 1859 og 1860 at have været administreret af capitainlnt.
W. C. L. Jacobsen, som dengang var fast ansat ved orlogsværftet, idet han på det tidspunkt
Iod oprette en bankkonto i Bikuben lydende på »Søofficers-vagten på Nyholms hovedvagt«; kontoen ses herefter at være holdt løbende, sålænge hovedvagten bestredes af søofficerer, altså indtil slutningen af 1874.
Bemærkelsesværdigt er det da her at iagttage, at samme capitainlnt. Jacobsen netop i
disse år er »kasserer<< for såvel »Søofficers-Selskabet« som for »Hovedvagt-Selskabet« ( eller
som antaget »selskabet af 14. jan.«), et tilknytningsforhold, som ikke helt kan lades ude
af betragtning, når der som her er tale om, at netop disse to selskaber allerede i 1863 indleder forhandlinger, tilstræbende en sammenslutning mellem ældre og yngre søofficerer i
een forening,
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25. JANUAR

14. DECEMBER*)

S. 0. f.: Generalforsamling
I

,'

'

·$ærlltilft Jthftnbfgj.mjfn:· ··

~ F, 586412146 - 2.
58641211'!7 - M, U,
og "Selskabet af UdeJtcnrn"'.
, O
• ~•
Gener.al!ornmliog for begge
S
S,l~kaber i Anen KJ. 7, (Hotel Pbenix.)

Z,

~

Forh•ndlinit: om StJ,hhMnH Porf!ninl' r,;, RI.
At Uriekraemmtr Olu.l PhUlp olulhH
WHt under D1gs Oito bat uho~dt sil li!

i aften kl. 7.
1. og 8. FEBRUAR

S. 0. f.: Møde

i aften kl. 7.
15. FEBRUAR

S. 0. f.: Generalforsamling
21. DECEMBER

i aften kl. 7.

S. 0. S.: foredrag
over »Rolf Krak.e's virksomhed ved
Als« i aften kl. 7.

22. FEBRUAR

S. 0. f.: lv!øde
i aften kl. 7.

28. DECEMBER

S. 0. S.: Mode
i aften kl. 7.

1. MARTS

S. 0. f.: Soiree
4. JANUAR

i aften kl. 7½ præcis.

IS85.

8., 15., 22. og 29. MARTS

s., 12. og 19. APRIL

S. 0. f.: 1',Iode

S,$aften
O, -\jout-rag
F, Mødei ianen
ti.I. 7.
3nbuftrtj.-:-re-ni_n,_m_a~f~~~,.

i aften kl. 7.

~a:pitain[hulf~n~I $. S!: 11 t cn.

.ffnnfffortningtn.
·
!Dl.

l)fil €tr.~u11rn ren 25t-e b.

111 S~n~al\en

11. JANUAR

S. 0. f.: Mode
i aften kl. 7.
18, JANUAR

S. 0. f.: Mode
i aften kl. 7. Onsdag d. 25. generalforsamling.
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26. APRIL

S. 0. f.: Mode
i aften kl. 7, sidste møde.

7.

foreningsår 1865-66

4. OKTOBER

S. 0. f.: Generalforsamling

onsdag d. 4. oktober kl. 7 pr. Hotel
»Phønix<<. Valg af direction.

11. OKTOBER

28. MARTS

S. 0. F.: lv!ade

S. 0. F.: Talrigt møde

i aften og hver onsdag kl. 7
»Phønix«.

hotel

udbedes kl. 7.
18. APRIL

1. og s. NOVEMBER

S. 0. F.: Historisk føredrag
i aften kl. 7. pr.
15. og 2 2. NOVEMBER

S. 0. F.: Føredrag
i aften kl. 7. pr.
6. DECEMBER

S. 0. F.: Mode

i aften kl. 7. Talrigt møde udbedes.
13. DECEMBER

S. 0. F.: J'v!ode

i aften kl. 7.
31. JANUAR
7. MARTS

S. 0. F.: Ge11eralførsamli11g
i aften kl. 7.

S. 0. F.: Fæl!es-spis11i11g
aften kl. 8.
Den 2. juli arrangeredes på cap1tarnlieutenant J, C. Tuxe11s initiativ og under
medvirken af »Søofficers-Selskabet«, med
orlogscapitain, kmhr. P. H. Clemen Smidt
som udvalgsformand, en kapsejlads på Nyborg fjord under Kaiberg skov. Fra marinens side stilledes til rådighed: orlogskutteren »Løvenørn«, ført af lieuten. P. C. H.
U. Jesseu og vagerfartøjet »Thura«, ført af
lieuten. F. L1111d foruden 2 lodsbåde som
mærkefartøjer; opmålingsdamperen »Ægir«
befordrede de mange passagerer, som havde
ønsket at overvære kapsejladsen. Ombord
i »Løvenørn« befandt sig kampdommeren,
capitainlieutn. J. C. T11xen foruden en
mængde gæster, blandt hvilke var viceadmiral St. A. Bille, kommandanten i Nyborg,
oberstlieuten. Lumholtz, generalkonsul Clausen, flere af »Soofficers-Selskt1bel<<S medlemmer, en del damer o. fl. a.
Kapsejladsen, hvori deltog ialt 22 fartøjer, opdelt i 2 klasser, faldt i det hele meget heldigt ud, og ved præmieuddelingen tilfaldt bl.a. dæksbåd nr. 1, konsul Benzon,
den af »Foreningen til Søfartens Fremme<<
skænkede store sølvkande, og dæksbåd nr.
3, grossserer Kramer, den af »SøofficersSelskabet« skænkede store skibskikkert.

14. MARTS

S. 0. F.: Talrigt møde

8. fore,,ingsår 1866-67

af capitainlieutenanter og lieutenanter
i aften kl. 7 pr.

24. OKTOBER

S. 0. F.: Generalforsmnling
21. MARTS

S. 0. F.: Generalforsamling
i aften kl. 7.

aften kl. 7 hotel »Phønix«.
31. OKTOBER
7., 14., 21. og 28. NOVEMBER
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5., 12. og 19. DECEMBER

2 3. og 3 o. OKTOBER

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

6., 20. og 27. NOVEMBER
4., 11., 18. og 27. DECEMBER
15., 22., og 29. JANUAR
5. og 19. FEBRUAR

9. og 16. JANUAR

S. 0. F.: 1v!ocle

S. 0. F.: Foredrag
i aften i hotel »Phønix«.

i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

23. JANUAR

26. FEBRUAR

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

S. 0. F.: Soiree

31. JANUAR

4., 11., 18. og 25. MARTS

i aften kl. 8 i hotel »Phønix«.

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«, værelse
nr. 113.

29. APRIL

S. 0. F.: Foredrag
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

S. 0. F.: JV!ode
i aften. Hotel »Phønix«. I aften sidste
møde for denne saison.

13., 20. og 27. FEBRUAR
6., 13,, 20. og 27. MARTS
3,, 10. og 17. APRIL

!flg. foreningens regnskab 1867-68

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

har ialt 25 moder været afholdt i
hotel Phønix; heraf et mode med fore~
drag af beregner Andresen og et bal
d. 2 6/2 1868.

24. APRIL

saison.

S. 0. F.: h!ode

i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

6. FEBRUAR

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7. Sidste møde

1., 8., 15. og 22. APRIL

denne

10. forening sår 1868-69
7. OKTOBER

9. foreningsår 1867-68

S. 0. F.: Generalforsamling
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

16. OKTOBER

S. 0. F.: Generalforsamling

i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.
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15., 21. og 28. OKTOBER
4., 11., 18. og 25. NOVEMBER

2., 9., 16., 23. og 30. DECEMBER
13. JANUAR

31. MARTS
7., 14. og 21. APRIL

S. 0. F.: Mode
i aften i hotel »Phønix«.

S. 0. F.: J',Iode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

20. JANUAR

28. APRIL

S. 0. F.: Mode

S. 0. F.: I aften
sidste møde i denne saison.

i hotel »Phønix« i morgen, torsdag
(ingen møde i aften) kl. 7¼. Oplæsning for alle medlemmer, derefter fællesspisning.
27. JANUAR

S. 0. F.: Generalforsamling

i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

!flg. foreningens regnskab 1868-69
har ialt 30 moder været afholdt i
hotel »Phønix«, heraf en selskabelig
sammenkomst d. 21/i 1869, ( et eksemplar af en sang fra denne sammenkomst forefindes i foreningens arkiv),
samt et møde d. 2 ·1/3 1869 med foredrag af distriktslæge Storch.

3. og 10. FEBRUAR

S. 0. F.: l',Iode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.
17. FEBRUAR

S. 0. F.: Generalforsamling
i aften i hotel »Phønix«.
3- MARTS

S. 0. F.: Foredrag
om »undersøiske miner« i aften kl. 7
i hotel »Phønix«.

11. foreningsår 1869-70
20. OKTOBER

S. 0. F.: Generalforsamling
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.
29. OKTOBER
10., 17. og 24. NOVEMBER
1., 8. og 15. DECEMBER

S. 0. F.: Møde
i aften i hotel »Phønix«.
22. DECEMBER

10. og 17. MARTS

S. 0. F.: J',Jode
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.

S. 0. F.: Overordentlig generalforsamling
i hotel »Phønix«.

24. MARTS

28. DECEMBER

S. 0. F.: Foredrag
om levnetsmidler kl. 7 i hotel »Phønix.

S. 0. F.: Møde
i aften kl. 7 i hotel »Phønix«.
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lflg. foreningens regnskab 1869-70
har ialt 28 moder været afholdt i
hotel »Phønix«, heraf to moder med
foredrag af premierlieutenant af Hæren Hoffmeyer og en generalforsamling d. 5. januar.

af to moder med fællesspisning samt
et julegilde. I sommersaisonen afholdtes en middag ml udflugt for engelske officerer (flådebesøg).

12. fore12i12gsår 1870-71

11. og 18. OKTOBER

12. OKTOBER

S. 0. F.: lHode

nyere Underaøgeløer 1 1.1.111.rono"

ntlen.0

~-o· 1r

Atlgaufskort forevis~_&~-----~

~•

•

13. fore12ingsår 1871-72

i aften kl. 7 i Vincents lokaler, Gammelholm.

·-_FØrsle'Møde alboldcs iarw1 Kl. 7
• i Yincenli Lncal,•, Gamrnellwltu.

~IanufacturllandlcrF'orcnin~cn.
19. OKTOBER

25. OKTOBER

S. 0. F.: l aften
kL 7. Generalforsamling (Vincents
lokaler, Gammelholm).

S. 0. F.: Generalforsamling

i aften kl. 7 i Vincents lokaler, Gammelholm.

1.

NOVEMBER

8. APRIL

S. 0. F.: Mode
26. OKTOBER

S. 0. F.: Mode
i aften kl. 7 og fremdeles hver onsdag
i Vincents lokaler, Gammelholm.
11. JANUAR

S. 0. F.: lvlode
i aften kl. 7. Svartelegram meddeles.

i aften kl. 7. Vincents lokaler, Gammelholm.
lflg. foreningens regnskab 1871-72
har ialt 29 møder været afholdt i Vincents lokaler, Gammelholm, heraf et
11fode med foredrag af premierlieutenant F. H. Jøhnke. Ved s/11tningsmodet
afholdtes fællesspisning.

1. MARTS

S. 0. F.: Foredrag
i aften kl. 7½. FæJlesspisning kl. 9.

14. foreningsår 1872-73

!flg. foreningens regmkab 1870-71
har ialt 29 moder været afholdt 1
Vincents lokaler, Gammelholm, hvor-

S. 0. F.: lHode

9. OKTOBER
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i aften og fremdeles hver onsdag aften
kl. 7 i Vincents lokaler, Gammelholm.

27. NOVEMBER

!flg. foreningens regnskab 1873-74

S. 0. F.: Ekstraordinær generalforsamling
i aften præcis. Talrigt møde udbedes.

har ialt 32 moder været afholdt i Vincents lokaler, Gammelholm, heraf to
moder med foredrag og to selskabelige
sammenkomster.

19. FEBRUAR

S. 0. F.: iHode
i aften kl. 7¼.
26. FEBRUAR

S. 0. F.: Foredrag
i aften kl. 7.
5. og 19. MARTS

S. 0. F.: };fode
i aften kl. 7.

Iflg. foreningens regnskab 1872-73
haf ialt 31 moder været afholdt i
Vincents lokaler, Gammelholm, heraf
en generalforsamling d. 27/11 1872
samt tre moder henh. d. rn/2, 20 /2 og
rn/3 1873 med foredrag af premierlieutenant F. H. Jøhnke.

15. foreningsår 1873-74
8.OKTOBER

S. 0. F.: Generalforsamling
i aften kl. 7. Vincents lokaler, Gl.
Holm.
15. OKTOBER

16. foreningsclr 1874-75
(Avertissement i Berlingske Tidende ophører, hvorefrer foreningen ses at benytte
almindelige tilsigelse:.blanketter).

!flg. foreningens regnskab 1874-75
har i alt 26 moder været afholdt i Vincents lokaler, Gammelholm, heraf to
moder med foredrag af kaptajn Th. v.
Jessen og et møde med foredrag af
kaptajn F. H. Jøhnke. Slutningsmøde
den 28. april og fællesspisning.

Forhcmdlinger om en evt. sammensl11tning af Soofficers-Foreni11ge11 og S0eLie11fenant-Selskabel:
I de år S. 0. F. allerede hidtil havde
bestået, havde søofficererne kunnet
være medlemmer af to hinanden uafhængige selskaber: Det gamle »SøeLieutenant-Selskab«, der bundet af dets
traditioner og love ikke ønskede at udvide dets virkefelt, og »Søofficers-Foreningen«, der af en trang til indre sammenhold netop ønskede at fremme
flere af de foretagender, som endog
flere af S. L. S.' medlemmer kunne føle
som et savn. Denne tilstand skulle derfor i længden forekomme uholdbar,
og intet syntes mere ligetil, end at der
af de bestående forhold på en eller
anden måde skulle kunne skabes en
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enhed til gensidig styrkelse af de to
selskabers formål og trivsel. I S. 0. F.
fremførtes tanken for første gang ved
en generalforsamling den 6. januar
1875, og efter en drøftelse af dette
for foreningen så betydelige spørgsmål
bemyndigedes bestyrelsen til skriftligt
at henvende sig til S. L. S. I den anledning skrev bestyrelsen følgende brev:
Til direktioHeH for Solie11te11a11t-Selskabet.
Kobenhavn, den 12. ja1111ar 1875.
I betragtning af at Søofficers-Corpset,
som består af et relativt ringe antal officerer og, at indenfor dette består to selskaber,
hvis formål i mindst een væsentlig retning
falder sammen - men som just derfor til
en vis grad svækker hinandens vitalitet og gående ud fra, at jo mere sammenhold,
der kan skabes ved at samle kræfterne og
interesserne, des gavnligere for standen såvel udadtil som indadtil - har SøofficersForeningen bemyndiget undertegnede dens
direktion til at opfordre Sø-Lieutenant-Selskabet til at drøfte spørgsmålet, om en
sammensmeltning af begge disse selskaber
hensigtssvarende ville kunne finde sted, idet
man som basis for en sådan eventuel fremtidig Fælles-Virksomhed i korte rids skal
fremsætte følgende forslag:
1. Fælles Bestyrelse.
2. Fælles Finantser, hvorved man muligen
vil kunne fremhjælpe Sølieutenant-Selskabets tidligere formål ved anvendelse
af dets indtægter.
3. Årligt Contingent af ca. 4 Rdl. (
s kr.).
4. Med hensyn til virksomheden: At ugentlige sammenkomster finder sted og at
ved disse alle faglige arbejder eller diskussioner fortrinsvis kommer frem. At
årlige prisopgaver og præmier for disses
besvarelse udsættes.
5. At en fælles Lov-Comite vælges, to af
hvert selskab, der atter ved simpel majoritet vælger en formand som 5. medlem.

=
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Denne Comite vil have at samarbejde de
to selskabers love og bl.a. stille forslag
til mødested for de eventuelle selskabers
fremtidige dobbelte virksomhed etc.
Lov-Comiteens arbejde vil da være at
forelægge begge selskaber til vedtagelse.
]. Schoustrup. J. Braem. Sig. Bojesen.

Denne direkte henvendelse gav anledning til lange og ret skarpe drøftelser indbyrdes mellem begge selskaber,
men medførte dog, at et fælles-udvalg
- for S. 0. F.s vedkommende repræsenteret ved capitainerne M. A. C. C.
Wulff og G. J. G. Mac Dougall nedsattes. Arbejdet indenfor dette udvalg skal have været nok så brydsomt;
særlig voldte S. L. S.' eenstemmige ønske om de to selskabers »Genadskillelse«, såfremt sådant skulle vise sig
ønskeligt, en afgørende vanskelighed,
idet S. 0. F. ikke kunne gå ind herpå.
Den 8. april s. å. nåede man dog så
vidt, at et af fælles-udvalget udarbejdet
lovforslag til et nyt »Søofficers-Selskab« kom til behandling i S. L. S. og
vedtoges. Derefter skred man til afstemning om hovedspørgsmålet, nemlig »Dannelsen« af det nye selskab,
men dette forslag blev forkastet med
24 stemmer mod 20.
Hermed var spørgsmålet faldet bort.
17. foreningsår 1875-76
!flg. foreningem regnskab 1875-76
har i alt 23 moder været afholdt
Seekamp & Co's lokaler, heraf et mode
med foredrag af dr. Thorsøe, et møde
tned foredrag af beregner Andresen
og et mode med foredrag af prmlt.

C. V. C. I. Bardenfleth (alle med fællesspisning). Bal d. 9. februar. Sl11tningsm0de og fællesspisning.

mersaisonen sammenkomst med russiske officerer (flådebesøg).

I sommersaisonen: Udflugt for norske officerer (flådebesøg).

21. foreningsår 1879-80

18. foreningsår 1876-77
!flg. fore11i11ge11s reg11Skab 1876-77
har i alt 28 moder været afholdt
Seekamp & Co's lokaler, heraf en ge11eralforsamli11g d. 18. oktober og fællesspisning, et møde med foredrag af
kaptajn A. W. Schiwe og fællesspisning og slutningsmode og fællesspisning.

19. foreningsår 1877-78
!flg. fore11i11gens reg11sk,1b 1877-78
har i alt 28 moder været afholdt
Seekamp & Co's lokaler, heraf en generalforsamling (direktionsskifte) d.
17. oktober og fællesspisning, et foredrag af prmlt. Juel d. 18. november,
et bal i december, et foredrag af dr.
Thorsøe i febrnar og fællesspisning
og en middag på Skydebanen i marts.
Slutningsmøde i april og fællesspisning.

20. foreningsår 1878-79
!flg. foreni11ge11s reg11Skab 1878-79
har i alt 27 moder været afholdt
Seekamp & Co's lokaler, heraf et møde
og fællesspisning og et foredrag af
kaptajn C. V. C. I. Bardenfleth. I som-

Iflg. foreningem reg11skab 1879-80
har i alt 27 moder været afholdt
Seekamp & Co' s lokaler, heraf to møder og fællesspisning.
Forhandlinger om soofficeremes op-

tagelse i den »Ny Officersforening for
Hær og Flåde«:
Ligesom S. 0. F. altid havde følt
savnet af egne lokaler, således gjorde
samme forhold sig ikke mindre gældende for hærens foreninger, hvilket
man bedst får et indtryk af ved at
følge de forhandlinger, der gik forud
for stiftelsen af »Officersforeningen«.
På dette tidspunkt fandtes i København følgende foreninger af hæren
eller af hæren og flåden i fællesskab:
»Den militære Forening<< for hær
og flåde.
»Det krigsvidenskabelige Selskab«
for hær og flåde og
»Artilleriofficersforeningen« for officerer af artilleriet.
I lang tid havde disse foreninger
med savnet af egne faste mødelokaler
slået sig igennem med lejede lokaler
dels på Østergade 15 (Kongens klub),
dels hos Vincent på Gammelholm;
men i 1879 erhvervede Industriforeningen udstillingsbygningen udenfor
Vesterport, og på initiativ af oberst
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Købke ( formand for det krigsvidenskabelige selskab) indlededes forhandlinger for at leje den vestlige halvdel
af udstillingsbygningen og der indrette et hjem for en nystartet FællesOfficersforening for hær og flåde.
Hertil krævedes imidlertid, at der fra
krigsministeriets side ydedes et årligt
tilskud, og for at dette kunne opnås,
og for at foreningen med medlemskontingent m. rn. kunne komme til at
svare regning, stilledes som betingelse,
at medlemstallet blev 375; for nærværende havde »Den militære forening«
300 medlemmer.
På dette grundlag indvarsledes til
et almindeligt møde af hærens og flådens faste officerer d. 26 november
1879 i Thuns selskabslokaler, Linnesgade, og indbydelse sendtes for flådens vedkommende til admiral W risberg ( chef for søofficerskorpset), kommandør Krieger ( chef for Orlogsværftet) og kommandør Dnntzfelt (formand for S. 0. F.). I skrivelsen til
sidstnævnte (af 22. november) udtaltes bl.a., at man håbede, at S. 0. F.
ville finde det hensigtsmæssigt at
slutte sig til den nye forening, idet
man henledede opmærksomheden på,
at de enkelte foreninger med specielle
formål, altså S. 0. F. i det nye etablissement, kunne fortsætte deres eget liv.
Som man vil se, udgik indbydelsen
kun 4 dage før mødet den 26. november, og for såvel S. 0. F.s som S. L. S.s
medlemmer var der ikke lang tid til
at overveje dette spørgsmål, som na-
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turligvis straks vakte almindeligt røre
og bl.a. indenfor S. L. S. gav anledning til ivrige debatter og meningstilkendegivelser.
Ved fællesmødet d. 26. mødte capitain P. F. Giødesen som delegeret for
flådens officerer, og det kan anføres,
at hans anskuelse overfor spørgsmålet
var den, at skulle der overhovedet blive
tale om nogen indtrædelse, skulle søofficererne kun »personligt« gå ind
i den nye forening; gjorde de det, da
var det hans indtrængende håb, at de
enten indmeldte sig fuldtallig eller også så fåtallig som overhovedet muligt.
Under forhandlingerne klarlagdes
spørgsmålet, og særligt fremhævede
formanden, oberst Købke, at det, man
ville og måtte sikre sig, var, at den
nye forening ville få et tilstrækkeligt
stort antal medlemmer.
Efter fællesmødet sendtes derfor ikke igennem foreningerne, men igennem afdelingerne - og for flådens vedkommende gennem den kommanderende admiral, en opfordring til officerer om at tegne sig som medlemmer
for 10 år med årligt kontingent af 24
kr. Inden denne opfordring havde dog
S. 0. F. ved en skrivelse af 5. december besvaret hærens henvendelse af 22.
november sålydende: »I anledning af
de ærede herrers skrivelse af 22. november er der d. 3. december afholdt
generalforsamling i S. 0. F. Selskabet
har på denne generalforsamling vedtaget ikke - som selskab - at ville

J.

slutte sig til den påtænkte nye officers-

G.

forening . ... «

november 1884; senere fulgte kom-

Den udsendte opfordring til at tegne sig som medlem bragte 359 svar.
Der indvarsledes derpå en stiftende

G. Mac Dougall, der forblev til

mandør J. S. Mel dal indtil februar
1886, da han tillige med alle søofficerer u<lmeldte sig af foreningen.

generalforsamling d. 7. juni 1880,

ligeledes i Thuns lokaler, og her blev
foreningen dannet. I lovenes § 2 gaves
adgang for hærens og flådens faste
officerer o. ligest., og til den foreløbige bestyrelse indvalgtes som repræsentant for flådens officerer kaptajn

22. foreningsår 1880-81
If!g. foreningens regnskab 1880-81
har to moder været afholdt i Seekamp
& Co' s lokaler og 25 møder i Larsens

lokaler, Set. Annæ Plads 13.

Foreningens mødesteder
Siden foreningens oprettelse og i hele den periode, som her behandles,
har foreningen med savnet af egne klublokaler været henvist til at leje
lokaler forskellige steder i byen bekvemt beliggende mellem Holmen og
de mange hjem i Nyboder.
Af politidirektørens indstilling til magistraten i 1853 ved vi, at søofficererne i vintersaisonen 1852-53 var forsamlet til kammeratligt samvær
een gang om ugen ( onsdag) i lejede lokaler hos madam Vincent på Kongens Nytorv nr. 5, 2., nogle dengang meget besøgte selskabslokaler, som
indrettet pi\ 1. og 2. sal i den endnu eksisterende bygning pi\ Kongens
Nytorv nr. 21, hyppigt benyttedes til klubmøder o. I.
Omkring 1843 oprettedes denne restaurations-virksomhed af den
kendte franskmand J. E. Vincent, der i 1829 kom hertil og de første i\r
ansattes som kgl. kok. Efter hans død 1849 blev forretningen, der havde
været anlagt efter fransk mønster, ført videre pi\ samme mi\de af hans enke,
madame Vincent, som antagelig i tredserne lod den gi over til sønnen
Alex Vincent, den senere foregangsmand indenfor hotelverdenen og skaberen af den >>fine« restauration herhjemme. -

Medens man tidligere kun havde at henholde sig til kommandør Bluhmes svage erindringer om »Sammenkomster een gang ugentlig og med
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mødested i hotel »Phønix«, den daværende store sal, der nu er forsvundet«, er denne op! ysning senere blevet bekræftet gennem de i Berlingske
Tidende indrykkede »offentlige Bekendtgørelser«, hvor »Søofficers-Selskabet« (S. 0. S.) i årene 1863-64 og »Søofficers-Foreningen« (S. 0. F.)
i årene 1865-69 lader indvarsle til møder eller sammenkomster i hotel
»Phønix«.
Dette hotel opførtes i årene efter 1846 på det gamle hotel »Stadt Hamburg«s grund, Bredgade 188 (nu 37) og bestyredes indtil 1856 af Schweizeren Stephan a Porta, som ved sin dygtighed hurtigt vandt et anset navn
såvel for sig selv som for hotellet, et navn, som enhver Københavner kender, idet det kan læses over indgangen til cafeen på Kongens Nytorv.
Hvad der lige fra starten særprægede hotel Phønix var foruden den gode
mad det hjemlige og hyggelige tilsnit, man havde givet lokalerne, og som
bevirkede, at folk følte sig vel tilpas her. Senere udvidedes hotellet ved
at tage også selskabslokalerne i brug, og disse lokaler er det sikkert, som
omtales i kommandør Bluhmes brev. Ifg. bekendtgørelse i Berlingske Tidende for årene 1870-74 ses foreningen herefter at have forlagt sine møder og sammenkomster til det af
Alex Vincent nyoprettede etablissement på Gammelholm, der første gang
anmeldtes i Berlingske Tidende for 23/12 1868 ved følgende avertissement:
»Alex Vincent's nye Restauration og Selskabs-Locale, Holmens Canal ved

Bankbygningen.
Localet omfatter foruden 2' større Repræcentationssale for Herrer og Damer,

en Salon og Cabinetter til Afbenyttelse til større og mindre Selskaber, Spillepartier etc., samt et stort Concert- og Ballocale.
Servering A la Carte et au pris fix.«

For københavnerne blev dette et meget yndet sted til forenings-sammenkomster og baller, og ledelsen af dette etablissement, som Alex Vincent iøvrigt drev sammen med restaurationen på Kongens Nytorv, beholdt
han indtil omkr. 1874-75, da han på foranledning af C. F. Tietgen ansattes som administrerende direktør for det lige ombyggede og meget luksuriøst udstyrede hotel d'Angleterre, som han med stor dygtighed drev
indtil sin død 1883.
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Af foreningens ældste regnskaber fremgår endelig, at foreningen i
årene 1870-75 betaler leje af lokaler i Vincents-Etablissement, hvorefter
der betales 200 kr. i årlig leje til Seekamp & Co., d. v. s. for lokaler samme
steds, idet »Vincent<<S lokaler på Gammelholm efter 1875 overtoges af en
restauratør H. L. Trantel, der året efter indgik kompagniskab med en restauratør H. Seekamp. Kompagniskabet blev dog kun af kort varighed,
thi i 1876 fortsatte Seekamp virksomheden under navnet »Seekamp &
Co.« med en restauratør F. Petersen som kompagnon. I nov. 1880 flyttede foreningen derefter til Prins Vilhelms Palæ, Set.
Annæ plads 13 og betaler her til en restauratør Larsen 200 kr. for leje af
lokaler til de ugentlige mødeaftener.

Efter hvad der således er oplyst, har foreningens mødesteder i den her
omhandlede periode været:
i Madame Vincents lokaler, Kgs. Nytorv 5 (nu 21), indtil udgangen af
vintersaisonen 1862-63,

hotel Phønix' selskabeslokaler, Bredgade 188 (nu 37), indtil udgangen
af vintersaisonen 1869-70,

Alex Vincents lokaler, Havnegade 3 og Holmens Kanal 17, indtil udgan~
gen af vintersaisonen 1874-75,
Seekamp & Co.'s lokaler, sammesteds, indtil udgangen af vintersaisonen
1879-80 og

i Larsens lokaler, Prins Vilhelms Palæ, Set. Annæ Plads 13, fra november
1880.

Foreningens direktion og medlemmer
Tilrettelæggelsen af de første sammenkomster foretoges af en repræsentation af 3 søofficerer, som efter valg »iagttog« de hermed forbundne
pligter, i vintersæsonen 1852-53 først ved kommandør P. W. Tegner som
ældste repræsentant, derefter ved kommandør J. F. Braem samt af kaptajn
R. Aschlund og kaptlnt. P.A. Seidelin. Senere overførtes dette forhold
direkte i lovene, således som det fremgår af § 18: »Direktionen bestaar
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af en Orlogscapitain som Formand, en Capitainlieutenant som Bogholder
og en Lieutenant som Secretair«, og som medlem af »Søofficers-Selskabets« første bestyrelse kan utvivlsomt henregnes Capitainlieutenant W.
C. L. Jacobsen, hvis navn er anført på regnskabskontoen fra Bikuben.
Som det ligeledes af lovenes § 18 vil ses, valgtes direktionen kun for
eet år ad gangen, og formandsposten må således - afpasset efter forholdene med hensyn til udkommandoer o. I. - være blevet besat med de søofficerer af orlogskaptajns-graden ( efter 1868 kommandør-graden), som
var opført som medlemmer af foreningen. - Til disse hørte indtil omkring
1869-70: C. E. van Dockum, C. L. C. Irminger, F. C. G. Muxoll, J. L.
Gottlieb, F. L. F. Sommer, P. H. Classen Smidth, A. E. L. Knudsen, F.
Frølich, G. E. Tuxen og H. J. A. Hagen, der alle udmeldte sig efter deres
afsked. I vintersæsonen 1869-70 ved man var kommandør F. L. F.
Sommer - den senere flådeinspektør og chef for søofficerskorpset - foreningens formand, og efter ham følger kommandørerne R. S. M. Bruun,
E. F. Krieger, J. C. Tuxen, J. C. Kraft, J. P. Schultz, J. S. C. Albeck,
E. D1111tzfelt, F. E. A. E. L!tnd, A. B. Rothe, J. S. Meldahl, J. Schomtmp,
I-I. G. F. Garde, A. W. Schiwe og W. A. Carstensen, blandt hvilke man
dog kun ved, at J. Schoustrup var formand i 1874-75, E. Duntzfelt i
1878-79 og F. E. A. E. Lund i 1879-80.
Foreningens ældste medlem var Steen Andersen Bille, som udmeldte
sig i 1868, da han på grund af alder afskedigedes af søofficerskorpset. Hvorledes medlemstallet og fordelingen indenfor dette iøvrigt har været,
lader sig mest anskueligt belyse af omstående oversigt, hvor tillige søofficernes antal og chargefordeling ifg. de respektive love af henholdsvis
1856, 68 og 80 er anført.
Når medlemstallet - som oversigten udviser - har været udsat for højst
varierende svingninger, må dette ses i relation til S. L. S.' virksomhed
inden for samme tidsrum.

I det første årti af foreningens tilværelse, hvor S. L. S.'s virksomhed
faktisk var indstillet, holdt medlemstallet sig nærlig konstant omkring de
85, men med S. L. S.' rekonstruktion i 1871 ses medlemstallet langsomt
at aftage. I 1874-75 indlededes imidlertid forhandlinger med S. L. S. om
en evt. sammenslutning af de to selskaber, og omend disse forhandlinger
ikke dengang førte til noget positivt resultat, steg dog medlemstallet de
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følgende år og nl.ede op pil den normale størrelsesorden. I 1878 viste
medlemstallet atter en nedadgående tendens, og denne gang ved at så godt
som alle de unge meldte sig ud af foreningen - og alle på een gang. Om
årsagen hertil har været de bristede forhandlinger om en sammenslutning
eller måske en vis reaktion overfor denne tankes fremkomst overhovedet,
skal være usagt) men hvorom alting er, fortsatte nedgangen, også efter at
der i 1879 var blevet indledet forhandlinger om søofficerernes tilslutning
til den på Vesterbro nyoprettede officersforening fælles for hær og fil.de,
en tilslutning, som dog kun gjordes individuel.
Med foreningsl.ret 1880-81 var efterhånden medlemstallet blevet halveret fra det oprindelige, sl.ledes at foreningen, da den flyttede til Set.
Annæ Plads 13, iblandt sine medlemmer kun talte en fl.tallig kreds af
de ældste søofficerer (pag. 193).

Wilh. Melby
I erindring om
Steen Andersen Bille,
Soofficcrs•Corpscts første chef og ældste cjenestg. søofficer som
medlem af )>S. 0. F.«
- Den 8. maj 1848 ank. dampsk. "Hekla« med esk.s næstk. capt.
Bille, omb. for sammen med kanonbådene at foretage en Pdcmon•
stration mo<l fæsrningt>n Fredericia« -

Søofficerernes antal
og chargefordeling
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1

Contreadmiraler ................

1

Orlogscapitainer ...............

26

Jfig. lov af

!fig. lov af 24/4 1868

25/5 1880

1870

1880

Admiral (Contreadmiral)

1
1

2

-

-

Kommandører .................

15

15

Kapitainer ....................

34

36

-

-

Capitainlieutenanter .............

22

Premierlnt ................... , .
Lieutenanter ...................

72

Secondlnt ......................

lait:

Medlemmer

+

122
3 Dir. v. O.V.

1859-1 1. ok<.
1868 1868

II.1869
okr.

okr.11. okr.11. ok,.
1870 1871 1872

I.

ok,.
1873

I.

II.1874
okr.

47

60

-

-

20

20

117

134

okr.
1875

I.

II.1876
okr. II. okr.
1877

1. okt. 1. okt. 1. okr. 1. okr.

1878

1879

1880

188:

Søofficerer (tjenestegørende) .....

-

72

65

65

74

68

60

52

53

74

70

57

39

35

31

Søofficerer (afskedigede) ........

-

8

7

5

5

7

7

8

9

9

9

10

9

10

11

Søofficerer i tekn. I. stil. .........

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

85

76

83

79

71

64

661

871

831

71

51

48

45

Læger i Sø-Etaten . , ............
Andre embedsmænd i Sø-Etaten ..
Samlet medlemstal

ca. 84

741

1885 -1942

i Odd-Fellaw Palæets nordre Pavillon,
Bredgade 28

Bibliotek
1901 - 18

J---l-<

Økonom
1901 -18

Økonoma

1.-1>--I
Bibliotek
1890-1918
Mødesal

Salon

Læseværelse
L SAL 1942

STUEN 1891

Plantegning

FORENINGENS VIRKSOMHED
23.-100. FORENINGSÅR 1881-1959

Afholdte møder og saimnenkonister
23. foreningsår 1881-82
21. DECEMBER

Som indledende forhandling om et
eventuelt samvirke mellem S. 0. F. og
S. L.S. modtog direktionen for S. 0. F.
en skrivelse af 21. december fra S.L.S.
- underskrevet af selskabets daværende
formand, prmlt. F. C. Mygind, sålydende:
»Forskellige omstændigheder har i den
senere tid i S. L. S. ledet tanken hen på
ønskeligheden af en større sammenslutning
mellem flådens officerer udenfor tjenesten.
Denne tanke er ingenlunde ny, idet den for
flere år siden bevægede S. 0. F. til at opfordre S. L. S. til en sammenslutning af de
to selskaber. Den gang blev tanken ikke gennemført, idet sidstnævnte selskab med al
anerkendelse af S. 0. F.s bestræbelser ikke
turde udsætte sig for den ved en sammenslutning uundgåelige forandring af livsvilkår
af frygt for derved at se sin oplevede virksomhed forringet.
S. L. S. har imidlertid ingenlunde undervurderet betydningen af et sammenhold mellem flådens officerer, og det har efter evne
ved de midler, dets love hjemle, virket til
ilt samle så mange af flådens officerer som
muligt til fælles arbejde og oplysning.
Hertil indskrænker imidlertid selskabets

virksomhed sig for tiden, idet det i sin organisation mangler den side, som S. 0. F.
repræsenterer, nemlig de selskabelige sammenkomster mellem officererne. Hos S. L. S.
har derhos den anskuelse mere og mere
gjort sig gældende, at det ville være særdeles ønskeligt, om der kunne oprettes en
klub, som kunne byde officererne, særlig de
unge og ugifte, et fast tilholdssted.
Ved en diskussion om disse forhold, som
fomylig har fundet sted i S. L. S., har der
i dette selskab ytret sig en afgjort stemning
for at søge en samvirken med S. 0. F., med
det formål at samle flådens officerer i en
endnu højere grad, end hvert enkelt af selskaberne hidtil har formået. S. L. S. tror
imidlertid, at en fuldstændig sammenslutning af de to selskaber endnu ikke bør gennemføres i sin fulde udstrækning, idet en
sådan muligvis kunne forringe den virksomhed, som er grundlaget for S. L. S.s tilværelse, og idet man levende ønsker at bevare selskabet i det mindste til 1884, da
det vil have bestået i hundrede år. Imidlertid tror man, at det samliv, som savnes mellem flådens officerer udenfor tjenesten, vil
kunne trives frodigt på et noget andet
grundlag end en ligefrem sammensmeltning,
nemlig ved at de to foreninger bestemme
fælles mødeaften - S. L S. f. eks. kl. 6½
til 8, S. 0. F. umiddelbart derefter; - at
de have lokaler på samme sted, samt at de
optage hinandens medlemmer, så at disse
efter forhandlingerne i S. L. S. ikke behø-
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ver at gå hver til sit, men ville kunne forblive sammen i S. 0. F. for ved samtaler,
diskussioner, fællesspisning og lign, at pleje
S. 0. F.s formål. - Med andre ord, at
S. L. S. bringer S. 0. F. sine medlemmer,
og at sidstnævnte forenings nuværende lokaler udvides med en foredragssal, så at
S. L. S. der kan finde et passende hjem,
mere svarende til dets store medlemstal.«

I skrivelsen fremsattes herefter et
forslag om nedsættelsen af et fællesudvalg til nærmere behandling af et
opstillet grundlag, hvorunder en samvirken fra S. L. S.s side kunne tænkes
oprettet.
4. JANUAR

1v!ode.
Formanden, kommandør G. J. G.
Mac-Dougall forelagde sagen vedr.
S. L. S.s henvendelse til S. 0. F. om et
evt. samvirke mellem de to selskaber. -

I en efterfølgende diskussion deltog
bl.a. kontreadrniral E. F. Krieger, kommandørerne J. Schoustrup, H. G. F.
Garde, W. A. Carstensen, M. A. C. C.
Wulff og kaptajnerne P. U. Bruun,
C. A. Garde og H. H. Koch, og ret
snart viste der sig blandt de tilstedeværende at herske en ubetinget stemning for virkeliggørelsen af de fremsatte synspunkter, blot kritiseredes det
af S. L. S. fremsatte forslag, der netop
viste selskabets betænkelighed ved at
gå ind til noget nyt: »At hvert af selskaberne skulle forbeholde sig ret til
til enhver tid at ophæve samarbejdet
ved udløbet af en vinter og gå tilbage
til den oprindelige ordning«. Særlig
kommandør M. A. C. C. Wulff talte
mod denne passus, som han fandt forkastelig, da <len ikke byggede på indre
tillid og i praksis ville vise sig utilfredsstillende.
Som resultat af mødet enedes man
om at nedsætte et udvalg og udpegede
hertil kommandør M. A. C. C. Wulff,
kaptajn C. A. Garde og kaptajn H. H.
Koch, som sammen med S. L. S.s repræsentanter, kommandør W. A. Carstensen, underdirektør K. C. J. Nielsen og prmlt. I. A. D. Jensen (Bildsøe) skulle indtræde i et fællesudvalg.
L FEBRUAR

G. ]. G. Mac-Dougat!, 1881-82 og 92
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Overordentlig generalforsamling.
Formanden indledede med at meddele, at fællesudvalget af 4. januar
cl. å. til udarbejdelse af grundlag for
samvirke mellem S. 0. F. og S. L. S.

havde afgivet betænkning, hvorefter
formanden for fællesudValget, kommandør M. A. C. C. Wulff redegjorde
for de af udvalget udarbejdede »Midlertidige bestemmelser« for nævnte
samvirke, sorn efter en 1. og 2. behandling samme aften vedtoges (pag.
146).

15. FEBRUAR

1v!ode.
(efter møde i S. L. S.).
Formanden bekendtgjorde for foreningens medlemmer, at etatsråd W.
\"xlain havde skænket S. 0. F. en gave
på 10.000 kr. »til dannelsen af et
fond, enten til et foreningslokale eller
til et hvilket som helst andet øjemed,
som bestyrelsen måtte anse for tjenligt«.
Med denne gave, som kunne forventes modtaget d. 31. marts d. å.,
havde etatsråden ønsket »at give et
bevis på den interesse, han følte for
den danske marine, til hvilken han
havde været knyttet i så mange år«. Det tilføjedes, at bestyrelsen - såvel
personligt som skriftligt - overfor
etatsråden havde givet udtryk for foreningens dybtfølte taknemmelighed.

9, og 13. MARTS

Overordentlig generalforsamling.
Ih. t. lovenes§ 12 forelagde forman-

den et på begæring af 6 medlemmer
indsendt forslag om mulig drøftelse
af en udvidelse af foreningens fremtidige virksomhed, særlig med henblik
på indretning af forbedrede lokaleforhold.
Udvalg nedsattes med kommandør
M. A. C. C. Wulff som formand.
25. APRIL

iHode ( sl11tni11gsmode ).

Formanden oplyste, at udvalget af
13. marts d. å. til undersøgelse af
spørgsmålet om tilvejebringelse af bedre klublokaler havde afgivet betænkning; da enkelte forhold imidlertid
endnu ikke syntes ganske afklarede,
overlades det til bestyrelsen selv at
finde frem til en hensigtsmæssig ordning af lokaleforholdene.
Siden samvirke-bestemmelsernes ikrafttræden 1. februar d.å. har ialt 10
møder været afholdt i S. L. S.

24. foreningsår 1882-83
17. OKTOBER

Ordentlig generalforsamling.
7, MARTS

Sammenkomst

med fællesspisning for medlemmer og
indbudte russiske søofficerer ( flådebesøg).

Formanden indledede med at mindes
etatsråd W. Wain, der 1. maj d.å. var
afgået ved døden, og udtalte, at foreningen hermed havde mistet et af
dens ældste og mest trofaste medlemmer. I erkendelse af etatsrådens store

interesse og betydning for foreningen,
havde bestyrelsen ved hans begravelse
den 9. maj d.å. ladet nedlægge en
krans med sølvdekoration på hans båre.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 11 meddeltes, at bestyrelsen
under sine fortsatte bestræbelser for
at tilvejebringe forbedrede lokaleforhold, havde indgået ny lejekontrakt
med foreningens tidligere vært, hr. restauratør Larsen, om indretning af
klublokaler i ejendommen, Set. Annæ
Plads 13, stuen.

8. MARTS

Selskabelig sammenkomst
med bal i foreningens nye lokaler.
15. MARTS

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
I h. t. lovenes § 12 forelagde formanden, kommandør M. A. C. C.
Wulff, et af ham i forening med bestyrelsen for S. 0. F. og S. L. S. udarbejdet forslag til nye »Love for Søofficers-Foreningen«, hvilket forslag
efter en 1. og 2. behandling samme
aften vedtoges (pag. 147).
I foreningsåret har 20 møder været
afholdt i S. L. S.
Som gave fra Hans Majestæt kong Oscar
af Sverige-Norge modtog det danske søofficerskorps et portrnit-maleri af allerhøjstsamme. Ved skrivelse af 23. november fra
hans excellence, viceadmiral G. F. W. "\Xfrisberg, ovedroges nævnte gave til S. 0. F.
som dens ejendom.
Som gave fra Hans Majestæt kong Georg
af Grækenland modtog S. 0. F. i foråret et
portrait af allerhøjstsamme.

25. forening sår 1883-84
M. A. C. C. !1711/jf, 1882-84

I samme anledning vedtoges et af
bestyrelsen fremsat forslag om en forhøjelse af medlemskontingentet fra
8.00 kr. til 18.00 kr. om året.
Kommandør M. A. C. C. Wulff
valgtes til formand. - Fællesspisning.
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9. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at lejekontrakten siden i fjor var blevet forandret således, at foreningen siden oktober d. å. havde opnået at få »egne lokaler« i samme ejendom på 2. sal. Et

cirkulære*) om den stedfundne forandring bebudedes udsendt til samtlige medlemmer.
Efter anmodning havde foreningen
fået ministeriets bemyndigelse til at
benytte eget signet: »S. 0. F.« med
krone over og et anker i »O«et.

for Deres 1fajestæter kong Oscar af Sverige-Norge og Kong Georg af Grækenland
om at vise S. 0. F. den nåde at indtage
plads i samme som ærespræsidenter, har
Deres Majestæter - ved egenhændige svarskrivelser i marts cl. å. - bevist foreningen
den ære at modtage nævnte stilling som
dens ærespræsidentcr (pag. 183).

- Fællesspisning

26. foreningsår 1884-85
*) Cirkulære i december 1883.
»Da der i det foregående år er foregået
en betydelig udvidelse af S. 0. F., idet denne er overgået til at være en klub, hvis lokale, Set. Annæ Plads nr. 13, 2. sal, daglig
er åben for medlemmerne, har bestyrelsen
i h. t. lovenes § 3 anset det for sin pligt
at henlede afgåede søofficerers opmærksomhed. på den nævnte forandring, der ikke kan
antages at være almindelig bekendt, idet
den har ment, at det for flere af de'herrers
vedkommende kunne have interesse at vide,
at der nu findes en klub, hvor der daglig
bydes Dem lejlighed til at fortsætte eller
forny samlivet med tidligere standsfæller ... «

11. NOVEMBER

Orden/lig generalforsamling.

Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 bekendtgjordes for medlemmerne nævnte svarskrivelser fra Deres Majestæter kong Oscar af SverigeNorge og kong Georg af Grækenland.
Med hensyn til foreningens økonomiske status oplystes, at ministeriet

16. FEBRUAR

Overordentlig generalforsamling.

Formanden bragte til medlemmernes kundskab, at »Hans Majestæt kong
Christian IX i fjor havde vist S. 0. F.
den nåde, at overtage protektoratet for
samme«. I den anledning havde bestyrelsen haft foretræde for Hans Majestæt kongen og fremført foreningens
allerunderdanigste tak (pag. I 83).
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.
På foranledning af bestyrelsens allerunderdanigste fremsatte anmodninger over-

]. S. M,/da!, 1884-86

)5

havde givet tilsagn om et årligt statstilskud på 2.000 kr. til foreningen.

1. sal, at finde lokaler passende egnet
til foreningens brug.

Konunandør J. S. Meldal valgtes til
formand. - Fællesspisning -

Adgangen til disse lokaler åbnedes
4. november d. å. for medlemmerne.

16. DECEMBER

Sammenkomst

(fælles for S. 0. F. og S. L. S).
med middag i anledning af 100-årsdagen for S. L. S.s stiftelse.
I SOMMERSAISONEN

Sammenkomst

med udflugt for hollandske søofficerer
(flådebesøg).
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.

27. foreningsår 1885-86

For bedre at kunne opfylde bestemmelserne om at udvise passende gæstfrihed over for fremmede søofficerer,
som gæstede byen, havde bestyrelsen
ladet udfærdige særlige indbydelseskort (affattede på dansk, engelsk og
fransk), som ved værftschefens foranstaltning herefter ville blive udbragt
til fremmede orlogsmænd ved deres
ankomst på Rheden.
Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til lovenes §§ 28, 35, 41 og 43.
- 1. behandling. - Ved en »Overordentlig generalforsamling« samme aften foretoges 2. behandling af nævnte
ændringsforslag, der vedtoges (pag.
148).

- Fællesspisning -

(5 kvartaler)
10. NOVEMBER

22. DECEMBER

Ordentlig generalforsam.ling.

Smnmenkomst

Under formanden, kommandør J.
S. Meldahls, beretning i h. t. lovenes §
42 meddeltes det, at bestyrelsen i sommerens løb havde måttet opsige lejemålet i ejendommen Set. Annæ Plads
13, 2. sal, da det havde vist sig, at et
sådant ikke kunne sikres foreningen på
længere sigt. Under bestræbelserne for
at finde et nyt sted, var det lykkedes i
Aktieselskabet »Concertpalæet«s omdannede bygningskompleks, i dettes
nordre pavillonbygning, Bredgade 28,
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( efter møde i S. L. S.)
for at hædre kaptajn G. F. Holm efter
hans ekspedition til Østgrønland.
2. MARTS

Overordentlig generalforsamling.
( efter møde i S. L. S.).

Den fg. formand, kaptajn G. E.
Fugl, meddelte, at foreningens formand, kontreadmiral J. S. Meldal, i
anledning af udnævnelse til viceadmi-

ral havde ønsket at nedlægge sit mandat som formand.
Kommandør H. H. Koch valgtes til
formand.

16. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst

med bal på hotel d' Angleterre for den
engelske Kanal-eskadres officerer (flådebesøg).
I foreningsåret har ialt 23 møder været afholdt i S. L. S.

28. foreningsår 1887
8. FEBRUAR

Ordentlig genera/forsamling.

H. H. Koch, 1886-88

23. MARTS

Mode

med foredrag af intendant Braesen
»Om forbrugsforeninger<<. (Søværnets
officerer sluttede sig senere til den af
landofficererne dannede forbrugsforening for embedsmænd og læger).
- Fællesspisning for medlemmer og
indbudte officerer af hæren I SOMMERSAISONEN

Sammenkomst

med udflugt for østrigske søofficerer
( flå<lehesøg).

Under formanden, kommandør H.
H. Kochs beretning i h. t. lovenes §
42 meddeltes, at S. 0. F. ved skrivelse
af 6. marts f. å. fra chefen for søofficerskorpset var bleven tilstillet en 1.
t1dbetaling af »Reck's legat« på 300
kroner. Nærmere oplystes, at kaptajn,
ingeniør A. B. Reck som bidrag til
»Fædrelandets forsvar« havde tegnet
sig for et beløb af 5000 kroner - fordelt på 5 år - sil.ledes at dette stilledes
til disposition for chefen for søofficerskorpset, ingeniører og artilleriet
med henholdsvis 300, 400 og 300 kroner årligt og med særligt ønske om, at
pengene anvendtes til »Anskaffelse af
videnskabelige og tekniske værker eller tidsskrifter, som kunne være militæret til gavn ved deres uddannelse til
deres fag«.
Ifølge viceadmiralens skrivelse overdroges »Reck's legat« til SøofficersForeningen at administrere efter bedste
skøn i henhold til giverens ønske. Af hensyn til de udrustede skibes
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forsyninger med vin, havde bestyrelsen
ved kaptajn S. Bojesens foranledning
forsøgsvis startet en såkaldt »vinfordeling«, og i den anledning antaget vinhandler Stausholm som foreløbig leverandør til foreningen.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 16 møder og
enkelte søkrigsspil været afholdt i
S. L. S.

29. foreningsår 1888
2. FEBRUAR

Selskabelig sammenkomst
med bal i Concertpalæets riddersal.
A. 111/. Schiwe, 1888-92

21. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
for at sikre sig foreningens nuværende
lokaler på længere sigt havde afsluttet
nye lejekontrakt med aktieselskabet
»Concertpalæet«; hermed var den årlige leje bleven forhøjet fra 2.000 kroner til 2.500 kroner, imod at lejemålet
var blevet sikret på 10 år fra 1. april
1887 at regne.
Vedrørende foreningens tidligere
omtalte »vinfordeling«, som sidste år
forsøgsvis var blevet startet, klarlagdes
dette spørgsmål i sin helhed for medlemmerne; samtidig oplystes, at bestyrelsen havde skiftet leverandør og antaget grosserer Salomonsen.
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Kontreadmiral A. W. Schiwe valgtes til formand. - Fællesspisning 29. OKTOBER

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden, kontreadmiral A. W. Schiwe,
et på begæring af 10 medlemmer indsendt forslag om en evt. oprettelse af
et legat i anledning af Hans Majestæt
kong Christian IX's 25 års regeringsjubilæum cl. 15. novbr. d. å.
Spørgsmålet stilledes imidlertid foreløbig i bero.
30. OKTOBER

Sammenkomst
i anledning af Hans Majestæt kong
Georg's 25 års regeringsjubilæum.

20. NOVEMBER

Sammenkomst
i anledning af Hans Majestæt kong
Christian IX 25 års regeringsjubilæum
d. 15. novbr. d. å.

af 15. marts 1883. Forslaget diskuteredes og vedtoges.
Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til lovenes § 10 om forhøjelse af
medlemskontingentet. - 1. behandling.
- Fællesspisning -

I foreningsåret har ialt 16 møder i
forbindelse med enkelte søkrigsspil
været afholdt i S. L. S.
I anledning af foreningens ærespræsident, Hans Majestæt kong Georg af Grækenland's 25 års regeringsjubilæum den 30.
oktober, sendte S. 0. F. og S. L. S, i forening allerhøjstsamme en lykønskningsadresse.
Foreningens lokaler var illumineret de to
jubilæumsaftener, ligesom facaden til gaden var dekoreret.

30. foreningsår 1889

5. MARTS

Overordelltlig generalforsamling
( efter møde i S. L. S.).
2. behandling af ændringsforslaget
til lovenes § 10 om forhøjelse af medlemskontingentet. Forslaget vedtoges
(pag. 148).
Det bekendtgjordes for medlemmerne, at »lensgreve, kammerherre, hofjægermester Frederik Moltke til Bregentved, i anledning af det af ham og
hans brødre stiftede legat for søofficerer, var blevet optaget som æresmedlem« (pag. 183).

12. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
havde truffet en endelig ordning med
hensyn til foreningens »vinfordeling<<,
hvorved samtidig en del af grundfondets midler var blevet anvendt til bestridelse af udgifter ved indkøb af vin.
Dette foranledigede foreningens tidligere formand, kommandør M. A. C.
C. Wulff, til at fremkomme med et forslag om »at lade grundfondet bringe
op til dets oprindelige størrelse: 12.600
kroner, således som dette havde været
ved vedtagelsen af foreningens love

4. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med bal på Hotel d' Angleterre for
engelske og russiske søofficerer ( flådebesøg).
1.

NOVEMBER

111øde

med fremvisning af Edisons nyeste fonograf.
I foreningsåret har ialt 15 møder i
forbindelse med enkelte søkrigsspil
været afholdt i S. L. S.

59

31. foreningsår 1890

32. foreningsår 1891

7. FEBRUAR

I 7. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.

Ordentlig generalforsamling.

Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
overfor ministeriet havde fremført ønsket om at få »Marinens Bibliotek«
henflyttet til Søofficers-Foreningen og
indrettet i lokaler i umiddelbar tilknytning til Foreningens egne. Når
ønsket var fremsat netop på nærværende tidspunkt, skyldtes det den omstændighed, at lokaler af denne art i
øjeblikket kunne erholdes til leje hos
aktieselskabet »Concertpalæet«. Ministeriet havde sluttet sig til tanken og
agtede på det kommende års finanslov
at søge særlig bevilling til nævnte øjemed.

Formanden indledede med at bekendtgøre, at Hans kongelig Højhed
prins Georg af Grækenland havde vist
foreningen den ære at lade sig optage
som æresmedlem (pag. 183).

Det oplystes, at foreningen af ministeriet havde fået tilladelse til fremtidigt at hjemføre vin fra udlandet
med flådens skibe, en tilladelse man
allerede i det forløbne år havde gjort
brug af ved at lade korvetten »Dagmar« hjemføre nogle fustager madeira.
I denne forbindelse anførtes, at da
»vinfordelingen<< nu som helhed syntes at have antaget en fastere form,
havde bestyrelsen gennem foreningens
vært søgt udvirket at få nogle kælderrum stillet til rådighed for oplagring
af vin.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 23 møder været afholdt i S. L. S.
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Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 oplystes, at bestyrelsen
havde udvirket at få Marinens Biblioteks 1. afd., der hidtil havde haft til
huse i søkortarkivet, flyttet til de nylejede lokaler, Concertpalæets nordre
pavillion, stuen, samt at få læsestuen
på 1' sal indrettet i umiddelbar tilknytning til foreningens lokaler. Angående »Reck's legat« meddeltes, at man med dette år havde modtaget det samlede beløb, ialt 1.500
kroner, hvorefter legatets midler ville
blive anvendt i overensstemmelse med
giverens ønske.
Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til lovenes § 10 om afskedigede,
udenbys medlemmers kontingent. - 1.
behandling.
Det på den ordentlige generalforsamling den 12. februar 1889 vedtagne forslag om at lade grundfondets
kapital bringe op til dets oprindelige
størrelse - 12.600 kroner - foresloges
af bestyrelsen at bortfalde, hvilket generalforsamlingen gav sin tilslutning.
- Fællesspisning -

3. MARTS

Overordentlig generalforsamling
( efter møde i S. L. S.).
2. behandling af ændringsforslaget
til lovenes § 10 om afskedigede udenbys medlemmers kontingent. Forslaget
vedtoges (pag. 148).
3. NOVEMBER

1',løde
( efter møde i S. L. S.)
med forevisning af foreningens lokaler efter deres istandgørelse og udvidelse med Marinens Bibliotek, læseværelse og vinkælder.
14. NOVEMBER

Sammenkomst
med »punchesold« for indvielse af
den af Hans kongelige Højhed prins
Georg af Grækenland skænkede sølvpunchebowle til foreningen. (Et eksemplar af en sang fra indvielses-punchesoldet forefindes i S. 0. F. arkiv)
(pag. 134).
I foreningsåret har ialt 20 møder været afholdt i S. L. S.

33. foreningsår 1892
16. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at tilsynet med
Marinens Bibliotek var blevet overdraget en af ministeriet fast ansat bibliotekar. -

Tillige oplystes, at S. 0. F.'s forbindelse med grosserer M. Salomonsen
som leverandør til >>vinfordelingen<<
var ophørt forrige år samtidig med
kaptain S. Bojesens fratræden som vin•
delegeret.
Kommandør G. J. G. Mac-Dougall
valgtes til formand.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 19 møder væ•
ret afholdt i S. L. S.
I anledning af Deres Majestæter kong
Christian IX og dronning Louises guld•
b1yllup den 26. maj overrakte en deputation
bestående af Søofficers•Foreningen's og Søe•
Lieutenant•Selskabet's formænd allerhøjest•
samme en lykønskningsadresse.
Foreningens lokaler var illuminerede på
guldbryllupsaftenen, og facaden til gaden
var dekoreret.
I anledning af Deres Majestæter kong
Georg af Grækenland og dronning Olga's
sølvbryllup den 27. oktober sendte Søoffi.
cers.Foreningen og Søe-Lieutenant•Selskabet
i forening allerhøjstsamme en lykønsknings•
adresse.

34. foreningsår 1893
14. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under den fg. formand, kommandør J. E. V. Hansens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at han - efter at kontreadmiral G. J. G. MacDougall d. 1. december f. å. havde ønsket at nedlægge sit mandat som for•
mand - efter opfordring fra bestyrelsen midlertidigt havde overtaget den•
nes hverv indtil nærværende generalforsamling.
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Med hensyn til foreningens vinfordeling oplystes, at bestyrelsen efter den

§ 42 meddeltes, at S. 0. F. havde til-

stillet Hendes kongelige Højhed prinsesse Marie et blandt dens medlemmer indsamlet beløb på 650 kr. til
forulykkede vesterhavsfiskeres efterladte. Forskellige interne foreningsanliggender berørtes, bl. a. oplystes, at bestyrelsen havde besluttet at yde et større tilskud til »Middagsmessen« for at
kunne holde denne i gang hele året, og
at bibliotekaren for Marinens Bibliotek havde givet tilladelse til, at læseværelset fremtidigt kunne benyttes på
de ugentlige mødeaftener, hvilket betød en særdeles ønskelig forbedring af
pladsforholdene i foreningen.
- Fællesspisning -

]. E. V. Hameu, 1893·99

27. FEBRUAR

1v!øde

ophørte forbindelse med grosserer Salomonsen havde truffet aftale med
grosserer Otto Suenson og antaget denne som leverandør til vinfordclingcn.
Kommandør J. E. V. Hansen valgtes til formand.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.

35. foreningsår 1894.

med foredrag af ingeniør H. C. Voigt.
I SOMMERSAISONEN

Selskabelig sammenkomst (28/7}
for medlemmer og indbudte fremmede
marineattacheer m. fl. i anledning af
Deres kongelige Højheder kronprins
Frederik og kronprinsesse Louises sølYbryllup.

6. FEBRUAR

I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.

Ordentlig generalforsamling.
Under formanden, kommandør J.
E. V. Hansens beretning i h. t. lovenes

I anledning af Deres kongelige Højheder
kronprins Frederik og kronprinsesse Louise's sølvbryllup den 28. juli overbragte
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Søofficers-Foreningen og Søe-LieutenantSelskabet i forening højstsamme en lykønskningsadresse.
Foreningens Lokaler var illuminerede på
solvbryllupsaftenen, og facaden ud ti! gaden var dekoreret.

36. fore11i11gsår 1895
26. FEBRUAR

Ordentlig gene}'(1lforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 bekendtgjordes for medlemmerne, at S. 0. F. ved allerhøjste
resolution af 30. maj f. å. havde fået
tilladelse til at flage med splitflag på
den pavillon, hvor foreningen havde
ti.lhuse; et reglement for flagets hejsning var i den anledning bleven udfærdiget.
Bestyrelsen fremsatte forslag om en
udvidelse af »vinfordelingen«s driftskapital, idet man ved anskaffelse af
en større vinbeholdning sikrede sig en
bedre lagring af vinen. -Forslaget vedtoges -.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 18 møder været afholdt i S. L. S.

37. forenings,1r 1896
11. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
havde overvejet at forsøge at få sat

en større selskabelighed i gang for at
opfylde særlig de yngre medlemmers
ønske herom. Når sådanne forsøg ikke
havde været gjort i de senere år, skyldtes det nærmest, at nyindretningen af
foreningens lokaler i nogen grad havde lagt beslag på foreningens midler. Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til lovenes § 11 om genindtrædelse i foreningen, og til lovenes § 26
om fastlæggelse af grundfondet til
10.000 kroner samt oprettelsen af et
reserve- og fornyelsesfond. - 1. behandling.
- Fællesspisning 25. FEBRUAR

Overordentlig generalforsamling.
( efter møde i S. L. S.).
2. behandling af ændringsforslag til
henh. § 11 og § 26. - Forslagene vedtoges (pag. 148).
27. NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst
med bal på hotel »Phønix« for den
russiske kejser-yacht »Standard«s officerer m. fl.
I foreningsåret har ialt 19 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af Hans kongelige Højhed
prins Carls formæling med Hendes kongelige Højhed prinsesse Maud den 22. juli
d. å. skænkede foreningens medlemmer brudeparret en bryllupsgave: Et maleri af inderrheden med de skibe, prinsen havde gjort
tjeneste i, malet af Vilh. Arnesen.
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38. forening sår 1897
19. og 26. JANUAR

lv!øde

med foredrag af kaptajn J. S. Hohlenberg: »En episode fra krigen i 1848«
(Lnt. Ulrich's flugt fra Eckernforde).
2. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 indlededes en diskussion
om igen at indskrænke »Middagsmessen«s virksomhed til kun at omfatte
vintersaisonen, henset til den ringe deltagelse om sommeren, der foranledigede, at foreningens tilskud blev uforholdsmæssigt stort. Imidlertid viste der
sig at være en udbredt stemning for
at holde »messen« i gang hele året.
- Fællesspisning 16. MARTS

AI øde

med foredrag af ingeniør H. C. Voigt.
I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af foreningens ærespræsident, Hans Majestæt kong Oscar af SverigeNorge's 25 års regeringsjubilæum den 18.
september, sendte S. 0. F. og S. L. S. i forening allerhøjstsamme en lykønskningsadresse.

39. foreningsår 1898
8. JANUAR

Overorde11tlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et pil. begæring af 12 medlem-
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mer indsendt »forslag« om, ved en
diskussion i foreningen at komme til
klarhed over, hvilken stilling søofficererne rettelig burde indtage overfor
et af »Københavns Skipperforening«,
»Skibsførerforeningen af 1874« og
»Københavns Navigationsforening« til
lovgivningsmagten indsendt andragende om en »Forandring af loven om sønæring af 25. marts, tilsigtende en
begrænsning af søofficerernes adgang
til at føre handelsskibe«. Da dette
spørgsmål selvsagt ikke måtte stå uimodsagt fra søofficerernes side, indlededes en debat herom, hvorefter man
enedes om at henlægge dette spørgsmål til videre behandling i »Tidsskrift
for Søvæsen« (jfr. årg. 1897 pag. 293).
8. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.

Under den fg. formand, kaptajn
C. F. Schellers beretning i h. t. lovenes

§ 42 berørtes forskellige interne foreningsanliggender, bl. a. at bestyrelsen
havde ladet udfærdige »nyt ordensreglement«.

- Fællesspisning
23. APRIL

Sammenkomst

i »Officersforeningen«s lokaler, Industribygningen, for officerer af hær
og flåde, som havde deltaget i krigen
1848-50.
Hans Majestæt kongen overværede
denne veteran-sammenkomst.

I SOMMERSAISONEN

Selskabelig sammenkomst (17/8}
med bal på hotel »Phønix« for den
svenske eskadres officerer ( flådebesøg).

Kommandør N. U. Gad valgtes til
formand.
- Fællesspisning

I foreningsåret har i alt 18 møder været afholdt i S. L. S.

Fra Hans :.Majestæt kong Christian IX
modtog S. 0. F. i anledning af allerhøjstsammes SO' års fødselsdag den 8' april en
gave på 1.000 kroner; for denne pengesum
anskaffedes i 1901 to malerier: »Slaget på
Rheden« og »Slaget i Koge bugt«, malet af
J. Neumann.
Som gave fra Hendes kongelige Højhed
prinsesse Marie modtog S. 0. F. et portraitmalcri af Hans Majestæt kong Christian IX,
samt en akvarel, malet af prinsessen selv.

N. U. Gad, 1899-1901

40. foreningsår 1899
2. FEBRUAR

7. FEBRUAR

Ordentlig generalforsanzling.

1W0de

Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes bl. a., at for at
fremme udgivelsen af »Tidsskrift for
Søvæsen«, som havde almindelig interesse for marinen, var formanden for
S. L. S. fremkommen med et forslag,
hvorved henstilledes, at S. 0. F. skænkede tidsskriftet et beløb på 500 kroner til dannelsen af et reservefond, at
anvende efter nærmere af tidsskriftets
udgivere fastsatte regler.
Forslaget diskuteredes, men forkastedes.

med foredrag af ingeniør H. C. Voigt:
»Om skibes fremdrivning«.

25. MARTS

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde den
fg. formand, kaptajn C. F. Maegaard,
spørgsmålet om en evt. flytning af foreningens nuværende lokaler til behandling og oplyste, at A/S »Concertpalæet« havde planer fremme om at
lade palæet overgå til anden ejer; da

6)

dette evt. kunne medføre en opsigelse
af lejemålet, var det sikrest forinden
at undersøge stemningen blandt foreningens medlemmer, bl. a. om hvorledes man ville stille sig til spørgsmålet om en evt. flytning til Amaliegade 12, hvor passende lokaler kunne
erholdes til en betydelig billigere husleje.
Under en påfølgende debat viste der
sig ingen stemning for nogen flytning,
idet man var veltilfreds med de nuværende lokaler, ikke mindst på grund
af deres fortrinlige beliggenhed.
I SOMMERSAISONEN

Selskabelig sammenkomst (13/8}
med middag på hotel »Phønix« for
den norske eskadres officerer ( flådebesøg).
4. DECEMBER

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden, kommandør N. U. Gad et på
begæring af 24 medlemmer indsendt
ændringsforslag til lovenes § 3 om
»en udvidelse af adgangsbestemmelserne til også at omfatte andre embedsmænd«. Bestyrelsen kunne ikke tiltræde dette forslag, og formanden udtalte sig »eftertrykkeligt imod forslagets vedtagelse, der ville angribe foreningens livsnerve i dens rod<<. Forslaget forkastedes I foreningsåret har ialt 18 møder værret afholdt i S. L. S.
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41. foreningsår 1900
6. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 behandledes et af bestyrelsen fremsat forslag om en udvidelse
af vinfordelingens driftskapital.
Et af formanden for S. L. S. indsendt
forslag om at lade S. 0. F. yde selskabet et årligt tilskud på 200 kr. forkastedes. I fortsættelse af den orienterende
forhandling angående S. 0. F.'s eventuelle flytning fra lokalerne i Bredgade, oplystes, at bestyrelsen af ministeriet var bleven gjort bekendt med,
at et project til en bygning for »Marinens Bibliotek<< var under udarbejdelse; ved dette havde man tænkt sig
at lægge en bygning på den carrC, der
nu optoges af den gamle Nyboders
vagt, og indrette den således, at der
samtidig indrettedes plads til S. 0. F.
Projectet mentes dog at ville blive for
dyrt og ikke have megen udsigt til at
blive til virkelighed.
- Fællesspisning 24. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med middag for at hædre premierløjtnant G. C. Amdrup efter hans afsluttede »Ekspedition til Øst-Grønland«.
I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.

42. foreni11gs,1r 1901
15. JANUAR

Mode

krævet, da nævnte virksomhed allerede
i en række år havde bestået indenfor
foreningen og været medlemmerne til
gavn.

med foredrag af professor, dr. phil.
K. Kroman: »Om beregning af kapsejlads«.

12. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at aktieselskabet »Concertpalæet« var bleven ophævet i august måned i fjor og at palæet
derefter var overgået til Odd Fellow
Ordenen den 17. decembers. å. under
navnet »Odd-Fellow-Palæet«. I den
anledning havde bestyrelsen sat sig i
forbindelse med de nye ejere for at
sikre sig lejemålet på 5 år, hvilket var
lykkedes.
Med hensyn til det ved en tidligere
lejlighed omtalte project, at flytte Marinens Bibliotek sammen med S. 0. F.
til Nyboder, havde dette som allerede
dengang bebudet, måtte opgives af
bekostningshensyn, idet udgifterne til
den projecterede bygning androg ca.
133.000 kroner; ligeledes havde tanken om at flytte foreningens lokaler
til Amaliegade 12 ikke vist sig realisabel. Et medlem af foreningen henledede
opmærksomheden på, at der i lovene
intet fandtes præciseret med hensyn
til vinfordelingen og mente dette på-

C. F. Scheller, 1901-07

Kommandør C. F. Scheller valgtes
til formand.
- Fællesspisning 2. APRlL

Selsk(tbelig sammenkomst
med middag i anledning af 100 årsdagen for slaget på Rheden, hvortil
var indbudt norske officerer fra panserskibet »Norge«. (Flådebesøg).
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.
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43. foreningsår 1902
18. FEBRUAR

Ordentlig ge11eralforsam!ing.
Under formanden, kommandør C.
F. Schellers beretning i h. t. lovenes
§ 42 meddeltes, at da oplaget af S. 0. F.s
love var opbrugt, og nye eksemplarer
måtte trykkes, havde bestyrelsen følt
sig beføjet til at underkaste lovene en
revision. Dette var bleven gjort, og bestyrelsen fremsatte i den anledning
mindre ændringsforslag til en række
lovparagraffer. - 1. behandling.
- Fællesspisning 18. MARTS

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
2. behandling af ændringsforslagene, der efter nogen diskussion alle
vedtoges; yderligere vedtoges en rettelse til pkt. 3 i »Midlertidige bestemmelser« samt et udarbejdet »Regulativ
for vinfordelingen« (pag. 148).

I foreningsåret har ialt 18 møder været afholdt i S. L. S.

44. foreningsår 1903
17. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovens § 42 meddeltes bl. a., at
S. 0. F.'s love med vedtagne ændringsforslag af 18. marts f. å. var bleven
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trykt og udsendt til foreningens medlemmer.
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.

45. foreningsår 1904
16. FEBRUAR

Ordentlig generalforsmnling.

Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 forelagdes som særligt
punkt på dagsordenen et af kaptajnerne J. H. Schultz og V. C. A. Jøhnke
fremsat forslag om nedsættelsen af et
udvalg på 7 medlemmer til overvejelse af, hvorvidt S. 0. F. burde omdannes til en »marineklub«.
Efter en livlig diskussion forkastedes forslaget.
- Fællesspisning -.
15. MARTS

Møde
me<l foredrag af søminernester H. Jespersen: »Om moderne elektricitet«.
15. NOVEMBER

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et på begæring af IO medlemmer ved direktør J. C. Tuxen og kaptainerne J. H. Schultz og V. C. A.
Jøhnke indsendt forslag, sålydende:
1)

Tage under overvejelse, om S. 0. F. bør
omdannes til en marine-klub, hvortil adgang gives for alt under marinen hørende personel med officersrang.

2)

Såfremt dette sporgsm/U besvares bekræftende:
Udarbejde forslag til de for en sådan
marineklub nødvendige lokaler, eventuelt
i egen bygning, hvor tillige Marinens
Bibliotek kan finde plads, fremsætte forslag til de i så fald nødvendige ændringer i S. 0. F.s love og til ordningen
af forholdene til S. L. S.

3)

S/1/remt dette sJ,orgsm/ll besvares be1uegte11de:
Tage under overvejelse og eventuelt
fremkomme med forslag om, hvorvidt
S. 0. F. bør søge at erhverve sig en egen
bygning, hvor tillige Marinens Bibliotek
kan finde plads.
Sammen med et eventuelt forslag til en
egen bygning skal følge et udkast til en
sådan med oplysning om beliggenhed,
indretning og bekostning<<.

Efter en indgående diskussion- vedtoges at lade forslaget underkaste en
2. behandling samt forinden at lade
referat af nærværende generalforsamlingsdebat omdele til samtlige foreningens medlemmer.
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.

2. behandling af det på den overordentlige generalforsamling af 15. nov.
f. å. fremsatte forslag om S. 0. F.s
eventuelle omdannelse til en marineklub.
Efter en indgående diskussion forkastedes forslaget, hvorved samtidig
forslaget om nedsættelse af et udvalg
bortfaldt. - Fællesspisning I SOMMERSAISONEN

Selskabelig sammenkomst (21 /7)

med bal i »Kgl. Dansk Yachtklub« for
den tyske eskadres officerer ( flådebesøg).
Selskabelig sammenkomst (i sept.)
med frokost på »Marienlyst« for den
engelske ekadres officerer ( flådebesøg).

I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.

47. foreningsår 1906
46. foreningsår 1905
21. FEBRUAR

Ordelltlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 bekendtgjordes for medlemmerne, at »Hans Excellence forsvarsminister I. C. Christensen var blevet optaget som æresmedlem d.å.«
(pag. 183). (Herefter har »forsvarsministeren« i enkelte senere skiftende
regeringer været foreningens æresmedlem).

27. FEBRUAR

OrdeJJtlig generalforsamling.
Formanden indledede med at mindes foreningens høje protektor, Hans
Majestæt kong Christian IX, der d. 29.
januar d. å. var afgået ved døden.
Under formandens beretning i h. t.
Lovenes § 42 bragtes det til medlemmernes kundskab, at Hans Majestæt
kong Frederik VIII havde vist S. 0. F.
den nåde, at overtage protektoratet for
samme, og at Hans kongelige Højhed
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kronprins Christian nådigst havde modtaget valget som æresmedlem af foreningen; endvidere, at Hans Majestæt
kong Hil.kan VII af Norge ved sin udtræden som ordinært medlem d. 18.
november f. å. havde vist S. 0. F. den
ære at modtage stillingen som dens
ærespræsident (pag. 183).

48. forenings,1r 1907
13. FEBRUAR

Sammenkomst
( efter møde i S. L. S.)
for medlemmer og indbudte officerer
af hæren, som havde overværet S.L.S.'s
møde i Odd Fellow-Palæets riddersal.
19. FEBRUAR

6. NOVEMBER

Sammenkomst
( efter møde i S. L. S.).
- Fællesspisning -

Ordentlig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 fremsatte bestyrelsen
ændringsforslag til lovenes § 3 om en

30. NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af kaptajn
Godfred Hansen: »Gjøa ekspeditionen«.
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.
Hans Majestæt kong Håkon VII af Norge modtog som gave fra foreningens medlemmer et maleri, malet af Vilh. Arnesen.
(Ved brev af 5. august d.å. bragte Hans
Majestæt kong Håkon foreningen sin hjerteligste tak.)
Som gave fra konsul M. H. Schmidt,
Arendal, modtog foreningen et portrait-ma•
leri af Hans Majestæt kong Håkon af
Norge.
Som gave fra chefen for den engelske
Kanaleskadre, Admiral Wilson, der sidste
år havde besøgt København, modtog foreningen en sølvopsats med inskription:
»To the Royal Naval Club, Capenbagen,
from the British Channe! Fleet, septbr.
1905.«
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A. P. Ho,,gaard, 1907-09

udvidelse af adgangsbestemmelserne
og til § 28 om en udvidelse af bestyrelsen m. m. - 1. behandling.
Kommandør A. P. Hovgaard valgtes
til formand.

12. MARTS

Overordentlig generalforsamli11g
( efter møde i S. L. S.)
2. behandling af ændringsforslagene til §§ 3 og 28, der vedtoges (pag.
149).
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.

49. foreningsår 1908
18. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Formanden, kommandør A. P. Hovgaard, indledede med at mindes foreningens ærespræsident, Hans Majestæt kong Oscar II af Sverige, der d.
8. december f. å. var afgået ved døden.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 bragtes det til medlemmernes kundskab, at Hans Majestæt
kejser Wilhlem II af Tyskland i juli
f. å. havde vist S. 0. F. den ære, at
modtage stillingen som dens ærespræsident (pag. 183).
- Fællesspisning -

50. foreningsår 1909
2. FEBRUAR

1vI0de
i Odd Fellow-Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant H. C. Ullidtz: »Om flyvemaskiner« for medlemmer med damer.
11. FEBRUAR

Mindefest
i anledning af 250-årsdagen for stormen på København, afholdt som fællessammenkomst mellem Officersforeningens og S. 0. F.'s medlemmer i
officersforeningens lokaler, Industribygningen.
16. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.

10. NOVEMBER

Sammenkomst
( efter møde i S. L. S.)
for at hædre premierløjtnanterne A. E.
M. J. C. Trolle og H. A. Ø. Bistrup
efter afsluttet deltagelse i »DanmarksEkspeditionen«.
I foreningsåret har ialt 19 møder været afholdt i S. L. S.

C. G. Middelboe, 7909-14
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lovenes § 42 bekendtgjordes for medlemmerne, at »Hans Ekscellence forsvarsminister N. Neergaard var blevet
optaget som æresmedlem f. å.« (pag.
183).
Kommandør C. G. Middelboe valgtes til formand. - Fællesspisning -

5. NOVEMBER

Overordentlig generalforsamling.
I henh. til lovenes § 45 forelagde
formanden, kommandør C. G. Middelboe et af bestyrelsen fremsat ændringsforslag til lovenes § 3 om en udvidelse
af adgangsbestemmelserne samt til §§
1, 10, 16, 28 og 58 og indledede med
at udtele:
»Spørgsmålet om adgangsbestemmelserne
er taget op, fordi der fra forskellig side
har været ment, at situationen formentlig
nu krævede det.
Man har været på det rene med, at
spørgsmålet ikke burde tages op for tredie
gang, uden man havde nogenlunde sikkerhed for, at det glider, men bestyrelsen er
også sikker på, at der er overvejende stemning for en sådan udvidelse af foreningen,
og har besluttet at holde så simple og klare
linier som muligt.
Man har overvejet, om der samtidig burde finde en revision af lovene sted, men er
kommet til, at lade dette spørgsmål ligge,
så at de eventuelle nye medlemmer, efter
at have fundet sig til rette og arbejdet under de gamle love, kan deltage i revisionen.
Man har overvejet spørgsmålet om lokalets
størrelse og eventuelle flytning og har bestemt at se tiden an.
Nogle har ment, at man burde forandre
navnet til Marine-klub eller lignende, men
bestyrelsen er kommet til det resultat, at
det gamle navn bør bibeholdes, fordi man
skal have respekt for et godt gammelt navn,
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og fordi det kunne give anledning til mange
uforudsete juridiske vanskeligheder, om
man forandrede navnet.
Medens bestyrelsen sætter sit mandet ind
på selve sagens hovedtanke: at lukke Søofficers-Foreningens døre op, så er forslaget angående grænserne for denne lukken
op ikke noget ultimatum. Vi har drøftet
vistnok ti forskellige linier og forstår, at
der kan ventes såre forskellige meninger
desangående. Bestyrelsen anser sin linie for
den klogeste, men det kan der jo forhandles om.<(

Herefter stilledes bestyrelsens ændringsforslag med nedennævnte ordlyd under debat:
§ 3. Som medlemmer kunne optages:
Kongeligt udnævnte officerer og embedsmænd af søværnet og marineministeriet,
hvadenten de står i eller udenfor nummer
eller er i nåde afskediget, samt til tjeneste
værende sekondløjtnanter og ligestillede af
søværnet, som have adgang til kgl. udnævnelse.«

- I. behandling.
12. NOVEMBER

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L.S.).
2. behandling af bestyrelsens ændringsforslag til lovenes § 3, hvortil i
mellemtiden var indsendt ialt 6 underændringsforslag fra forskellige medlemmer.
Efter en indgående drøftelse vedtoges lovenes § 3 samt rettelser til
øvrige §§ og til punkt 1 og 5 i »midlertidige bestemmelser« (pag. 150).
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.

51. foreningsår 1910
18. JANUAR

Mode

(fælles for S. 0. F. og S. L. S.)
i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af kaptajn P. E. Saabye: »Artiileriprøverne i Peder Skram«. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer og indbudte officerer af hæren.
22. FEBRUAR

29. NOVEMBER

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et på begæring af 10 medlemmer ved premierløjtnant P. Ipsen indsendt forslag om »Nedsættelse af et
udvalg til undersøgelse af mulighederne for S. 0. F."s medvirken til, at skibenes messer provianteredes billigt og
godt«.

J.

Udvalg nedsættes med kommandør
H. Schultz som formand.

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
fra »Foreningen til gamle bygningers
bevarelse« havde modtaget en opfordring til ved bidrag at støtte bevaringen af »Willemoes gård« i Assens.
Spørgmålet henvistes til S. L. S.
- Fællesspisning -

15. DECEMBER

1vl.ode

i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant H. Ewald:
»Tordenskiold«. Derefter selskabelig
sammenkomst i foreningens lokaler.
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.

I SOMMERSAISONEN

Selskabelig sammenkomst
med middag i »Kgl. Dansk Yachtklub« for medlemmer og indbudte
svenske søofficerer (flådebesøg).

52. foreningsår 1911
17. JANUAR

Møde
8. NOVEMBER

Mode

i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant H. Rechnitzer: »Iver Huitfeldt«. Derefter selskabelig sammenkomst i foreningens
lokaler.

(fælles for S. 0. F. og S. L. S.)
i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant J. F. Bergsøe: »Artilleriøvelser i eskadren«. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer og indbudte officerer af hæren.
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7. FEBRUAR

53. foreningsår 1912

afholdtes gallabal på Skydebanen som
fællessammenkomst mellem »Officersforeningen«s og S. 0. F.s medlemmer
med damer.

2. FEBRUAR

Selskabelig sammenkomst
med bal i Odd Fellow-Palæets riddersal for medlemmer og indbudte
svenske søofficerer (flådebesøg).

21. FEBRUAR

27. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 bekendtgjordes for medlemmerne, at »Hans Excellence forsvarsminister K. Berntsen var blevet
optaget som æresmedlem f. å.« (pag.
183); endvidere meddeltes, at bestyrelsen, henset til den fremtidige selskabelighed i foreningen, havde haft
under overvejelse at henvende sig til
Odd-Fellow-Ordenen med anmodning
om at få indrettet en lukket overgang
mellem selve palæet og foreningens
lokaler.

Ordentlig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42, fremsatte formanden for
udvalget af 29. november 1910 forslag
til nedsættelsen af et »Messeøkonomiudvalg« med opgave at vejlede messeforstandere i varetagelsen af messernes økonomi. - Forslaget vedtoges og
udvalg nedsattes med kommandør H.
J. Schultz som formand.
- fællesspisning

- Fællesspisning -

20. NOVEMBER

Mode
i Odd Fellow-Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant, baron N.
Juel-Brockdorff: »Niels Juel«. Derefter selskabelig sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer med
damer og indbudte kadetter af klasse A.
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.
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5. NOVEMBER

1Wode
i Odd Fellow-Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant F. V. H.
Laub: »Alabama-ekspeditionen«. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer med damer.
3- DECEMBER

Mode
i Odd Fellow-Palæets riddersal med
foredrag af dr. phil. Østrup: »Balkan«. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer med
damer.
I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L. S.

54. foreningsår 1913

55. foreningsår 1914

25. FEBRUAR

13. JANUAR

Ordentlig generalforsamling

Mode

( efter møde i S. L. S.)
Formanden indledede med at mindes foreningens høje protektor, Hans
Majestæt kong Frederik VIII, der den
14. maj forrige år var afgået ved døden, og bragte samtidig til medlemmernes kundskab, at Hans Majestæt
kong Christian X havde vist Søofficers-foreningen den nåde at overtage
protektoratet for samme.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes§ 42 meddeltes, at marineministeriets årlige tilskud til foreningen var
bortfaldet; dog kunne man i fremtiden
forvente at modtage et mindre repræsentationstilskud. Formanden for udvalget af 27. februar f. å. gav en foreløbig redegørelse for de hidtidige foretagne undersøgelser vedrørende messernes økonomi. - Fællesspisning -

i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af Hans kongelig Højhed
prins Aage: >>Indtryk fra en tjenesterejse til Balkan«. Derefter selskabelig
sammenkomst med bal i foreningens
lokaler.
17. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Den fg. formand, kaptajn P. E. Saabye, indledede med at mindes forenin-

16. DECEMBER

1vf.ode

i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af premierløjtnant H. V.
Hertz: »Undervandsbåde og ballonskyts, samt dets eventuelle indførelse i
flåden«. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer og
indbudte officerer af hæren.
I foreningsåret har i alt 17 møder været afholdt i S. L. S.

H. Konow, 1914-20

gens høje ærespræsident, Hans Majestæt kong Georg af Grækenland, der
d. 18. marts f. å. var afgået ved døden.
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Efter den fg. formands beretning i
h. t. lovenes § 42 forelagdes »Messeøkonomi-ndvalget«s betænkning, hvor~
ved det anbefaledes, at bestyrelsen ville
fortsætte med det arbejde, som i nogle
år allerede var blevet udført af udvalget.
Kommandør H. Konov valgtes til
formand.

land«. Højtideligheden overværedes af
særlige indbudte medlemmer m. fl.
I foreningsåret har ialt 11 møder været afholdt i S. L. S.

56. foreningsår 1915
57. foreningsår 1916
58. foreningsår 1917

- Fællesspisning
24. MARTS

Mode

(fælles for S. 0. F. og S. L. S.)
med foredrag af premierløjtnant H.
Ewald: »Artilleriøvelser i eskadren
1913«. Foredraget overværedes af
Hans Majestæt kongen, ligesom Hans
Majestæt deltog i en efterfølgende
sammenkomst.
21.

APRIL

Mindefest

i »Officersforeningen«s lokaler, Industribygningen, for officerer af hær og
flåde i anledning af krigen 1864. Til
mindefesten var indbudt svenske officersveteraner. Næste dag var bestyrelsen vært ved en frokost i foreningens
lokaler for de svenske officersveteraner og medlemmer af »Officersforeningen«s bestyrelse.
I SOMMERSAISONEN

Mindefest (9/5}
i Odd Fellow Palæets store sal for
veteranerne fra »Kampen ved Helgo-
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Ingen møder og sammenkomster p:l
grund af sikringsstyrkens formering.
I foreningsåret 1917 har 1 møde været
afholdt i S. L. S.

59. foreningsår 1918
Ved genoptagelse af foreningens
virksomhed udsendte bestyrelsen en
skriftlig meddelelse til foreningens
medlemmer, sålydende:
Da størsteparten af tjenstgørende søofficerer på grund af de særlige forhold iår ikke
vil kunne give møde på en til det i lovenes
§ 42 fastsatte tidspunkt afholdt ordentlig
generalforsamling, formener bestyrelsen i
lighed med ifjor det rettest og formålstjenligst, sålænge de bestående forhold vedvarer, ikke al afholde nogen ordinær general/orsamling, idet den forventer at denne opfattelse deles af foreningens medlemmer.
I henhold til lovenes § 42, punkt 1, skal
bemærkes:
Bestyrelsen bringer herved til medlemmernes kundskab, at ejeren af koncertpalæet
har opsagt Marinens Bibliotek til fraflytning
til april flyttedag d. å., og at man, idet man
samtidig iagttager foreningens interesser og
imødekommer et ønske fra palæets side om
at kunne disponere over hele stuelejlighe•
den, er gået ind på fra samme flyttedag at
overlade palæet den stuelejlighed, der beboes af økonomen, mo<l at dP vrrrPlsPr pii

1. sal, der hidtil har været udlejet til biblioteket indgår under foreningens lejemål, hvis
gyldighed samtidig er blevet udvidet til 5 år
fra. april flyttedag d. å.
På grund af disse forandringer har man
truffet den ordning med økonomen, at han
fratræder sin tjeneste som sådan fra april
flyttedag, fra hvilket tidspunkt bestyrelsen
har antaget en dame som inspectrice og
økonoma, der skal overtage de økonomen
påhvilende forretninger undtagen vinfordelingen, ved hvilken han vedblivende vil
gøre tjeneste.

11. FEBRUAR

60. foreningst1r 1919

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at der siden
1914 ikke i foreningen havde været
afholdt nogen generalforsamling, da
medlemmerne på grund af udkommandoer under Sikringsstyrkens formering
havde været fraværende. Bestyrelsen
havde derfor i denne 4-årige periode
med hensyn til regnskabernes godkendelse indskrænket sig til at fremlægge
disse i revideret stand i foreningens
lokale og betragtet dem som godkendt,
såfremt skriftlig indsigelse ikke var
blevet gjort. I anledning af et af kaptain H.
Rechnitzer indsendt forslag om at søge
tilvejebragt et intimere samvirke mellem de skandinaviske søofficers-selskaber, udpegedes som særlig delegerede
for henholdsvis S. 0. F. og S. L. S.
kaptajn H. Rechnitzer og premierløjtnant C. Hammerich med opgave nærmere at undersøge, hvorvidt tanken
kunne lade sig realisere.
2. behandling af ændringsforslaget,
der vedtoges (pag. 150).
- Fællesspisning

21. JANUAR

18. NOVEMBER

Overordentlig ge11eralforsamli11g.

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af formanden, kommandør H. Konow: »En
orkan i Vestindien - oplevelser under
»Valkyrien<<s togt 1915-17«, hvorefter digteren Axel Juel reciterede,
»egne digte«.

26. FEBRUAR

Mode

med foredrag af overelektroingeniør
H. Schledermann: »Moderne radiotelefoni og radiotelegrafi«.
3. DECEMBER

Mode

med foredrag af kommandør F. L. F.
Gotschalk: »Oplevelser på en rejse
under krigen til Lilleasien«.
I foreningsåret har ialt 10 møder været afholdt i S. L. S.

I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden, kommandør H. Konow et af
bestyrelsen fremsat ændringsforslag
til lovenes § IO om en forhøjelse af
kontingentet fra 2 til 3 kroner månedlig. - 1. behandling.
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9. DECEMBER

Mode
med foredrag af politimester Parker:
»Den nye retsreform«.

at søge et eventuelt samarbejde for at
varetage fælles interesser havde udpeget enkelte repræsentanter af foreningens medlemmer til at træde i forband-

I foreningsåret har ialt 9 møder været afholdt i S. L. S.
Med fredens ratification har bestyrelsen
atter ladet foreningens lokaler genåbne
for fremmede søofficerer (marineattacheer
m.fl.).
I anledning af 700-årsdagen for Dannebrog d. 15. juni d. å. afholdtes ved »De
danske Forsvarsbrødre<<S foranstaltning en
mindehøjtidelighed, ved hvilken foreningen
var repræsenteret ved bestyrelsen m. fl.

61.

forenings,,,-

1920

13. JANUAR

Selskabelig sammenkomst

med aftenunderholdning ved oplæsning af professor Vilh. Andersen. Derefter souper og bal.
14. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under den fg. formand, kaptajn A.
E. V. Grandjeans beretning ih. t. lovenes § 42 meddeltes, at foreningens formand, kommandør H. Konow over for
bestyrelsen havde ladet tilkendegive,
at han - såfremt påtænkt - ikke ønskede at modtage genvalg. Endvidere oplystes, at man efter en
opfordring fra Officers-Foreningen til
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C. V. E. Carstensen, 1920-26

ling med repræsentanter af hæren; mtet fællesmøde havde dog endnu været afholdt.
Kommandør C. V. E. Carstensen
valgtes til formand.
- Fællesspisning
14. MARTS

Selskabelig sammenkomst
med aftenunderholdning og indleden~
de foredrag af direktør N. J. W. Høst
og sang af frk. Arendrup. Derefter
souper og bal.

18. MARTS

20. OKTOBER

Overordentlig generalforsamling.

Mode

I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et af bestyrelsen fremsat forslag om nedsættelse af et udvalg til
at undersøge betingelserne for og eventuelt foretage de nærmere skridt til
dannelsen af en forening til varetagelse af de ved lov om statens tjenestemænd af 12. september 1919 §§ 2126 hjemlede organisationsrettigheder
m.m.
Efter en indgående drøftelse, hvorunder formanden fremhævede, »at initiativet i denne sag så ubetinget burde
udgå fra S. 0. F.« vedtoges bestyrelsens forslag, hvorefter udvalg med
kommandør T. A. Topsøe Jensen som
formand nedsattes.
Bestyrelsen fremsatte herefter forslag om bemyndigelse til at lade foreningens lejekontrakt med »Odd-Fellow-Palæet« forny, da man henset til
de slette beboelsesforhold for personalet ønskede bemyndigelse til at lade
foretage sådanne forandringer af lokalerne, at betjeningsspørgsmålet løstes
på en tilfredsstillende måde. - Bemyndigelse blev givet.

med foredrag af Mr. John Larsen, der
fremviste lysbilleder fra en flyvetur
over Nordamerika,
9- NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst

med indledende foredrag af kaptain
Godfred Hansen: »Den norske depotekspedition til Cap Columbia til undsætning af Roald Amundsen (3. Thuleekspedition)«.
30. NOVEMBER

Mode

med foredrag af kaptajn A. E. V.
Grandjean: »Om marinens flyvevæsen«.
I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af 100 års-dagen for lieuten.
Vilhelm Pedersens fødsel fandt en mindehøjtidelighed sted cl. 29. januar cl. å. på
Assistens kirkegård. Bestyrelsen repræsenteredes ved kommandør T. A. Topsøe Jensen ved denne højtidelighed.

62. foreningsår 1921
14. APRIL

Selskabelig sammenkomst

for medlemmer og indbudte franske
officerer m. fl. (Flådebesøg).

13. JANUAR

1v!øde
med foredrag af underdirektør J. A.
Kørbing om »Samarbejde mellem arbejdere og arbejdsgivere i Danmark«.
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12. FEBRUAR

19. NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af italiensk
oberstløjtnant Machiafava: »Italiens
deltagelse i verdenskrigen«.

iHode

22. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at udvalget
af 18. marts f. å. til at forberede og
eventuelt skabe den i tjenestemandsloven af 1919 hjemlede organisationsret havde afsluttet sit arbejde med det
resultat, at organisationen allerede fra
augG.:;t f. å. var en kendsgerning. Angående den på sidste års ordentlige generalforsamling givne bemyndigelse til bestyrelsen om at træffe de
fornødne forberedelser med hensyn til
lejekontraktens forlængelse og lokalernes ombygning, var alt i så henseende
bleven ordnet i årets løb; huslejen var
dog hermed bleven forhøjet til 4.600
kroner, men samtidig havde man sikret sig lejemålet forlænget indtil april
1928. - Fællesspisning 19. MARTS

Selskabelig samme11komsl
med indledende foredrag af kaptajn
H. C. Gad: »Om Island«.
5, NOVEMBER

Mode
med fremvisning af en film, optaget
på kongefærden til Færøerne, Island
og Grønland, sommeren 1921.
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i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af kommandørkaptainerne i
den svenske flåde, Peyron og Tamm,
om henholdsvis »Sveriges marinepolitik i de senere år« og »Om uddannelsen til søofficerer«. - Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for
medlemmer og indbudte gæster.
I foreningsåret har ialt 17 møder været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse holdt kaptain H. Rechnitzer og premierløjtnant, Hans kongelige
Højhed Prins Axel i marts måned foredrag
i de svenske Søofficers-Foreninger i Stockholm og Karlskrona og i den norske søofficersforening i Horten, henholdsvis om
»Dansk militær politik« og »Indtryk fra
en tjenesterejse til Amerika«.

63. foreningsår 1922
21. FEBRUAR

Mode

med foredrag af officererne i den
norske flåde, kommandørkaptain E.
Otto og kaptain Chr. Meyer, henholdsvis om »Den norske marine under krigen 1914-18« og »Den norske skibsfart under krigen 1914-18«. Foredragene overværedes af Hans Majestæt
Kongen, ligesom Hans Majestæt og
indbudte gæster, bl. a. forsvarsminister K. Berntsen og den norske minister Irgens, deltog i en efterfølgende
sammenkomst.

2. MARTS

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at der blandt
medlemmerne havde været iværksat
en indsamling til fordel for østrigske
søofficerer. Det indsamlede beløb var
bleven tilstillet »Kollegahjælpen«, og
foreningen havde modtaget en tak fra
formanden for »Deutsch-0sterreichischen Schiffartsverein«, kontreadmiral
Schanzer, der samtidig havde tilbudt
at ville holde et foredrag i foreningen
om »Den østrigske flådes deltagelse i
verdenskrigen«, et tilbud som man desværre på grund af tidspunktet midt
under sommerudrustningerne ikke kunne efterkomme. - Fællesspisning 7. MARTS

Mode
med fremvisning af en tysk marinefilm.
IO. MARTS

Selskabelig sammenkomst
med bal i foreningens lokaler.
28. NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af professor
Vilh. Andersen: »Holberg«.
I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse holdt orlogskaptain P.
Ipsen den 19, marts foredrag i den norske
søofficersforening i Horten og den 27.
marts og 10. april i de svenske søofficersselskaber i Stockholm og Karlskrona om
»minetaktik«.

64. foreningsår 1923
23. JANUAR

111øde
med foredrag af kaptain, baron C.
Schaffalitzky de Muckadell: »Verdenskrigens vendepunkt og manden i
vendepunktet - træk af tysk krigsførelse i slaget ved Marne«.
6. FEBRUAR

Overordentlig generalforsamling.
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et af bestyrelsen fremsat ændringsforslag til lovenes §§ 3 og 7,
hvortil følgende bemærkninger knyttedes:
S. 0. F.s love har i tidens løb været genstand for en Jel æmlringer, og særlig har
bestemmelserne om adgang til foreningen
givet anledning til mangen hård dyst før de
fik deres nuværende form, og som man
havde håbet at kunne blive stående ved i
lange tider. Imidlertid vil jo enhver ny
søværnslov kunne give anledning til ændringer i disse bestemmelser, særlig må
dette blive tilfældet, når der som ved loven
om søværnets ordning af 7. august 1922
indføres gennemgribende ændringer i de
bestående forhold.

Herefter stilledes bestyrelsens ændringsforslag med nedennævnte ordlyd
under debat, idet formanden fremhævede, at man ville være taknemlig for
enhver kritik, thi målet måtte selvsagt
være, at adgangsbestemmelserne, der
er foreningens grundlag, må være et
udtryk for medlemmernes ønsker, der
formentlig har sit udtryk i foreningens
navn: »Søofficers-Foreningen«.
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§ 3. Medlemmer af foreningen kan være:
1) alle i eller udenfor nummer stående såvel som alle i nåde afskedigede søofficerer og faste læger.
2) Ved Orlogsværftet ansatte tekniske direktører, underdirektører og ingeniører
samt ingeniørassistenter udgåede fra
Kadetskolen.
3) Tjenstgørende reserveløjtnanter og reservelæger.
4) Alle som før lov af 7. august 1922
hørte til flådens rammer og var ligestillede med officerer.
Anmodning om optagelse tilstilles skriftlig bestyrelsen, der i tvivlstilfælde afgør,
om vedkommende er berettiget til optagelse. Enhver, der optages som medlem, er
forpligtet til at blive i foreningen mindst
1 år, forsåvidt ikke afskedigelse fra tjenesten sker forinden.
§ 7. Officerer og de personer af fremmede nationers krigsmagt, der ere ligestillede med søofficerer, kunne af medlemmer
indføres i foreningen.
- 1. behandling, hvorunder vedtoges

nedsættelsen af et udvalg med kontreadmiral A. V. Scheel som formand og
med opgave at sammenarbejde de under forhandlingerne indløbne underændringsforslag med bestyrelsens forslag.
1.

MARTS

Ordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 foretoges 2. behandling
af bestyrelsens ændringsforslag, hvorunder formanden for udvalget af 6.
februar d. å. afgav betænkning. Efter
en indgående drøftelse vedtoges at
lade spørgsmålet underkaste en ny behandling ved en senere generalforsamling. - Fælk·sspisning -
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8. MARTS

Selskabelig sammenkomst
i Odd Fellow Palæets riddersal med
aftenunderholdning med sang af herrekoret »Bel Canto«, dirigent Vilh. Poulsen og efterfølgende bal.
13. MARTS

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
Fortsættelse af 2. behandling af bestyrelsens ændringsforslag til lovenes
§§ 3 og 7. Under forhandlingerne lykkedes det ikke at nå til et endeligt resultat, og efter en livlig diskussion vedtoges »ikke at fortsætte generalforsamlingen samme aften«. Ved skrivelse tilstillet samtlige medlemmer få dage
senere indhentede bestyrelsen bemyndigelse til at træffe afgørelse om optagelse af nye medlemmer m. m. (pag.
150).
4. DECEMBER

Mode
med foredrag af læge C. Andersen:
»Blade af Danmarksekspeditionens billedbog - havundersøgelser«.
I foreningsåret har ialt 23 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af Deres Majestæter Kong
Christian X's og Dronning Alexandrines
sølvbryllup den 26. april overbragte S. 0. F.
og S. L. S. i forening allerhøjstsamme en
lykønskningsadresse.

65. fo1eningså11924
19. FEBRUAR

Selskabelig sammenkomst

med aftenunderholdning ved oplæsning af digteren Axel Juel og sang af
arkitekt Poul Methling.

og henstillede, at man ved tilrettelæggelsen af fremtidige foredrag ville gå frem
efter den nævnte retningslinie.

Bestyrelsen erklærede sig indforstået
med den i sin tid vedtagne resolution,
men påpegede de vanskeligheder, der
var forbundet hermed henset til
S. L. S.s virksomhed. - Fællesspisning.

26. FEBRUAR

4. MARTS

Ordentlig generalforsamling.

Mode
med foredrag af kommandør I. A. D.
J. Bildsøe: »Strejflys over Grønlandsspørgsmålet« for medlemmer og indbudte gæster.

Formanden indledede med, ved at
omtale »Geiser-ulykken« og dens alvorlige følger, at mindes kaptainløjtnant P. Riitzow, som afgik ved døden
d. 11. juni d. å. efter et langt og smertefuldt sygeleje. Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 redegjordes for visse økonomiske tab, som foreningen havde
været udsat for i det sidste år. -

Dernæst refereredes et forslag fra
kommandør C. A. Schou om »at lade
foreningens vinfordeling ophæve for
derefter at træffe en nyordning«. Efter
en diskussion vedtoges at fortsætte behandlingen af dette spørgsmål ved en
senere generalforsamling.

Udenfor dagsordenen henledede et
medlem bestyrelsens opmærksomhed på
en af denne i 1920 vedtagne resolution,
sålydende:
»S. 0. F. vil i samråd med S. L. S. fremtidig lade afholde sømilitære og sømilitærtekniske foredrag af almen interesse for
samtlige medlemmer, idet antallet af sådanne foredrag så vidt muligt bør være
mindst 4« -

25. MARTS

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af den amerikanske minister dr. Prince: »Primitiv
musik«.
8. APRIL

Overordentlig generalforsamling.

Fortsat behandling af det på den
ordentlige generalforsamling af 26.
februar d. å. rejste spørgsmål om »Ophævelse af vinfordelingen«. Efter en
diskussion vedtoges, at nævnte forslag
ikke skulle nyde fremme.
Derefter mode med foredrag af politimester Parker: »Den nye sømandslov«.
18. NOVEMBER

Mode
med foredrag af orlogskaptain H. A.
Ø. Bistrup: »Teddys sidste rejse«.
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I foreningsåret har ialt 14 møder været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse overværede i år S. 0. F.s
medlemmer general Sir Ian. Hammiltons
foredrag i Officersforeningen. Senere arrangerede bestyrelsen en middag i foreningens lokaler for repræsentanter af Officersforeningens bestyrelse.

66. foreningsår 1925
13. JANUAR

Møde

med foredrag af søløjtnant E. H.
Vedel: »Radiopejling«.
27. JANUAR

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredrag af den porlugisiske minister A. Ferreire d' Almeida Carvalho: »Vasco da Gama and
his discoveries on the sea-way to India«. (I anledning af 400-året for Vasco da Gamas død).
24. FEBRUAR

Orden/lig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 fremsatte bestyrelsen forslag om at lade foretage et grundigt
eftersyn og en delvis fornyelse af møbler m. m. til foreningens lokaler, samt
om bemyndigelse til at lade afholde de
hermed forbundne udgifter af foreningens midler; bemyndigelse blev givet. Derefter bekendtgjordes et af kaptain A. E. V. Grandjean indsendt ænd-
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ringsforslag til lovenes §§ 17, 26 og
29, sålydende:
§ 17: Ordet »kan<< i første linie udgår
og erstattes med »bør i så vid udstrækning
som mulig«.
§ 26: Hele paragraffen udgår og erstattes med følgende:
»Foreningens grundfond må ikke røres.
Bestyrelsen er ansvarlig for grundfondets
hensigtsmæssige anbringelse og skal på
hvert års ordentlige generalforsamling give
meddelelse om på hvilken måde grundfondets midler er anbragte, og om det ved
dotationer eller på anden måde er bleven
forøget.
Foreningens øvrige formue henlægges
som reserve- og fornyelsesfond, hvilket bestyrelsen med ansvar til generalforsamlingen kan anvende til formål, der tjener foreningens tarv.
§ 29: Som paragraffens første sætning
tilføjes: Bestyrelsen bor gennem foreningens virksomhed søge at fremme dens formål.

Efter en nærmere motivering fra forslagsstillerens side tilkendegav formanden, at bestyrelsen ikke ganske kunne
tiltræde de fremsatte ændringsforslag.
Ved den følgende 1. behandling bestemtes, at ændringsforslagene til§§ 17
og 29 - der behandledes under eet ikke skulle nyde fremme, hvorimod
ændringsforslaget til § 26, som forslagsstilleren mente ville tjene foreningen til ubetinget gavn, bestemtes
at skulle underkastes en 2. behandling
ved en senere generalforsamling.
- Fællesspisning
17. MARTS

Overordentlig generalforsamling
( efter møde i S. L. S.).
2. behandling af ændringsforslag til

lovenes§ 26, som dog ikke fik general-

23. FEBRUAR

forsamlingens tilslutning.

Ordentlig generalforsamling.

7. APRIL

Møde
med foredrag af ingeniør R. H. G.
Gjetting: »Fletner roret og fletner ski-

Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
ved et særligt udvalg havde ladet foretage omtalte eftersyn af foreningens

bet«.
14. APRIL

Mode
med foredrag af forstander for hærens
forsøgslaboratorium N. L. Hansen:

»Gaskrigen«.
27. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med aftenunderholdning: Sang af fru
Chica Sinding, accompagneret af hr.

Svend Griinvald.
15. DECEMBER

Mode
med foredrag af forstander, cand. polyt.
F. T. A. Jensen: »Om fremstilling af
kunstig tåge«.

H. C. Gad, 1926-35

salon og mødesal samt fornyelse af
møbler, inventar m. m.

Kommandør H. C. Gad valgtes til
I foreningsåret har ialt 17 møder væ-

ret afholdt i S. L. S.

formand.
23. MARTS

Mode
67. foreningsår 1926
9. FEBRUAR

med foredrag af ingeniør R. H. G.
Gjetting: »Kuls omdannelse til olie«.

Selskabelig sammenkomst

12. NOVEMBER

med aftenunderholdning: Oplæsning
af professor Vilh. Andersen.

med aftenunderholdning: Concert ved

Selskabelig sammenkomst
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Acton Friis Trioen med vocal assistance
ved fru Chica Sinding.
14. NOVEMBER

Møde
med foredrag af auditør Schaffer:
»Om fjernidentificering«.

I foreningsåret har ialt 15 møder været afholdt i S. L.S.
I anledning af 125-årsdagen for slaget
på Rheden nedlagdes en krans på Olfert
Fisehers grav ved Reformert kirke; i samme anledning afholdtes en mindefest i Concertpalæets store sal, hvortil medlemmerne
var indbudt.

68. foreningsår 1927

des et beløb til disposition for »Landeværnet«. Forslaget vedtoges, idet beløbets størrelse ansattes til 1.000 kroner.
- Fællesspisning 21.

MARTS

Møde
med foredrag af kaptainerne i den
svenske flåde Wahlstrøm og Strømbeck henholdsvis om »Personellet og
dets ledelse« og »Nogle synspunkter
på den nuværende situation i Østersøen«. - Derefter sammenkomst for
medlemmer og indbudte gæster.
Den følgende dag lunch på hotel
d'Angleterre for de svenske søofficerer
og enkelte indbudte gæster.

19. FEBRUAR

Selskabelig sammenkomst
på Kadetskolen, Gernersgade 20, med
aftenunderholdning under medvirken
af foreningens medlemmer m. fl. efter
særligt program: »Søkooptimisterne«,
tilrettelagt af orlogskaptain P. E. B.
Sinding (pag. 135).
1.

MARTS

Ordentlig genera/forsamling.
Under formanden, kommandør H.
C. Gads beretning i h. t. lovenes § 42
refereredes de med foreningens vært
førte forhandlinger om fornyelse af
lejekontrakten, og stillede i udsigt at
denne vilde blive forlænget efter d.
I. april d. å. på antagelige vilkår. Bestyrelsen fremsatte derpå forslag
om, at der af foreningens midler stille-
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5. APRIL

Mode

med foredrag af oberstløjtnant C. J.
C. Harhoff: »Nutidens feltartilleri og
dets anvendelse«. - Derefter sammenkomst for me<llemmer og indbudte
officerer af hæren.
I foreningsåret har ialt 21 møder været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse holdt kommandørkaptain Godfred Hansen cl. 9. og 11. marts
foredrag i de svenske søofficers-selskaber,
henholdsvis i Stockholm og Karlskrona om:
))Den ny militær-politiske situation ved
Østersøen«.
I anledning af 250 årsdagen for slaget
i Køge bugt afholdtes en mindefest i Concertpalæets store sal, hvortil medlemmerne
var indbudt.

69. foreningsår 1928
13. JANUAR

november cl. å. overbragte formanden for
S. 0. F. og S. L. S. i forening Hans kongelige Højhed selskabernes lykønskning.

Mode
i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af dr. phil. Knud Rasmussen:
»Den grønlandske kvinde«. Derefter
selskabelig sammenkomst i foreningens
lokaler.
28. FEBRUAR

Orden/lig generalforsamling.
Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 diskuteredes enkelte
spørgsmål vedrørende foreningens vinfordeling, idet bl. a. opmærksomheden
henlededes på en evt. revision af »Regulativ for vinfordelingen«.
20. MARTS

Mode
med foredrag af kaptain i artilleriet
C. F. Raabye: »Gaskrig og gasbeskyttelse«. - Derefter sammenkomst for
medlemmer og indbudte officerer af
hæren.
20. NOVEMBER

Mode
med foredrag af kaptain i den svenske
flåde Blix: »Flygvapnets organisation«.
- Derefter sammenkomst for medlemmer og indbudte gæster.
I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af Hans kongelige Højhed
Prins Valdemars 70-års fødselsdag den 27.

70. foreningsår 1929
15. JANUAR

Sammenkomst
(Efter møde i S. L. S.)

med souper i anledning af »Tidsskrift
for Søvæsen«s 100 års jubilæum. Såvel
mødet i S. L. S. som sammenkomsten i
S. 0. F overværedes af Hans Majestæt
Kongen og Hans kongelige Højhed
prins Valdemar.
22. JANUAR

Mode
med foredrag af afdelingschef i marineministeriet, baron C. Schaffalitzky
de Muckadell: »Hovedrevisionen og
marinen«.
5. FEBRUAR

Mode
med foredrag af direktør for Orlogsværftet N. K. Nielsen: »Nogle orlogsværfts-synspunkter«.
26. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.

Formanden indledede med at bekendtgøre for medlemmerne, »at Hans
kongelige Højhed Prins Valdemar havde vist foreningen den ære at lade sig
optage som æresmedlem« (pag. 183).
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Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 oplystes i tilknytning til
en tidligere fremført bemærkning vedrørende betalingsvilkårene indenfor
foreningens vinfordeling, at bestyrelsen i så henseende havde truffet visse
forholdsregler, der skriftligt ville blive
tilstillet medlemmerne. For fuldstændiggørelsen af den i
1925 foretagne istandsættelse af foreningens lokaler indhentede bestyrelsen
bemyndigelse til at lade foretage forandringer af foreningens læseværelse,
bibliotek m. m., således at pladsforholdene bedre udnyttedes, samt at de hermed forbundne udgifter afholdtes af
foreningens midler. - Bemyndigelse
givet.

10. DECEMBER

Mode
med foredrag af overlæge dr. med. E.
W. Johannsen: »Den nye lægebog for
søfarende<<.

I foreningsåret har ialt 14 møder været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse holdt orlogskaptain J.
Wolfhagen d. 12. og 14. februar foredrag i
de svenske søofficers-selskaber, henholdsvis
i Stockholm og Karlskrona: »Undervandsbådstaktik{(,
I anledning af 100-årsdagen for Olfert
Fisehers død d. 18. februar nedlagdes en
krans på graven ved Reformert kirke.

71. forening sår 1930
11. FEBRUAR

12. MARTS

Mode

i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af kaptain i den svenske flåde, Tornberg: »Den svenske hjælpeekspedition til Spitzbergen 1928«. Derefter selskabelig sammenkomst i foreningens lokaler. Såvel mødet som den
efterfølgende sammenkomst overværedes af Hendes Majestæt Dronning
Alexandrine.
26. NOVEMBER

Møde

med foredrag af intendant H. Hyrup:
»Regnskabsvæsen og økonomi i flådens skibe« ( erfaring fra eskadren
1929).
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Mode
med foredrag af søløjtnant K. N.
Dahl: »Nogle betragtninger over havfiskeriet og dettes økonomiske fremtidsmuligheder«.
25. FEBRUAR

Ordentlig generet/forsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at bestyrelsen
ved et særligt udvalg havde ladet foretage de ønskede forandringer ved foreningens læseværelse, biblioteket og entreforhold, alt med behørig anskaffelse
af inventar, møblement m.m. - Fællesspisning -

I foreningsåret har ialt 16 møder
været afholdt i S. L. S. - Grundet på

de ved årets begyndelse indtrufne flyveulykker, har der ikke været arrangeret nogen selskabelighed i foreningen.
I anledning af foreningens ærespræsident
Hans Majestæt Kong Haakon af Norge's
25 :\rs regeringsjubilæum den 18. november sendte S. 0. F. og S. L. S. i forening
allerhøjstsamme en lykønsknings-adresse.

72. foreningsår 1931
20. JANUAR

Møde
med foredrag af kaptain, baron C. U.
E. J. Dirckinck-Holmfeld: »Moderne
lodde- og loggemetoder«.
3. FEBRUAR

Møde
i Odd Fellow Palæets riddersal med
foredrag af Hans kongelige Højhed
Kronprins Frederik: »Spredte træk fra
en rejse i Østen«.
Derefter selskabelig sammenkomst i
foreningens lokaler.
24. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes) at bestyrelsen
i anledning af et af rigsdagen fremsat
forslag til lov om rigets flag havde
modtaget en indbydelse til at overvære
et til d. 17. oktober f. å. berammet
møde i studenterforeningen mellem repræsentanter for S. 0. F., Studenter-

foreningen, Landofficersforeningen m.
fl. angående drøftelse af spørgsmålet
om en eventuel fortsat regeringstilladelse til at føre rent splitflag på den
bygning, hvor foreningen havde lokaler. - For bestyrelsen mødte orlogskaptain J. Wolfhagen, der ved denne lejlighed motiverede bestyrelsens synspunkt: at S. 0. F. principielt ville fraråde, at et andragende af den nævnte
art indsendtes til regeringen. Dernæst fremsatte bestyrelsen et forslag om nedsættelsen af et udvalg til
bedømmelse af spørgsmålet, om hvorvidt der i anledning af foreningens
leverandør af vin, grosserer 0. Suensons død burde foretages ændringer i
den bestående ordning af foreningens
vinfordeling. - Udvalg med kommandør H. de J. Grut som formand nedsattes. Under »Valg af bestyrelse« stillede
et bestyrelsesmedlem sit mandat til disposition. Spørgsmålet udsattes til en
senere behandling. Udenfor dagsordenen bekendtgjordes en senere i »Tidsskrift for Søvæsen«s maj-hefte d. å. optagen artikel
af kaptajn H. E. Foss om: »Nogle
bemærkninger vedrørende S. 0. F.s tilblivelse«.
- Fællesspisning 17. MARTS

Se!skåbelig sammenkomst
med indledende foredrag af kaptainløjtn. S. B. V. J. Greve: »Dana ekspeditionen 1928 30«.
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26. MARTS

Overordentlig generalforsamling.
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden forslag til valg af et bestyrelsesmedlem.
Kaptain A. V. Jørgensen valgtes til
medlem af bestyrelsen (vindelegeret).
20. OKTOBER

Overordentlig generalforsamling.
Formanden for udvalget af 24. februar d. å., kommandør H. de J. Grut,
afgav betænkning, hvorefter bestyrelsen anmodede samme udvalg om »at
afslutte kontrakt med firmaet Otto
Suenson & Co. som foreningens fremtidige vinleverandør, såfremt en sådan
kontrakt - foreneligt med foreningens
interesser - kunne opnås med dette
firma«. Generalforsamlingen sluttede
sig hertil.

C. Raabye: »Det motoriserede skyts'
anvendelse i kystforsvaret«. - Derefter
sammenkomst for medlemmer og indbudte gæster af hæren.
!. FEBRUAR

Selskabelig sammenkomst
i anledning af 50-års dagen for S.O.F.s
og S. L. S.' sammenslutning.
23, FEBRUAR

Ordentlig geJ1eralfor.ramling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at »Udvalget
af 24. februar f. il.« havde afsluttet sit
arbejde og indsendt forslag til »Overenskomst med Otto Suenson & Co.«
samt til »Instruks for den vindelegerede«, hvilke forslag begge af bestyrelsen forinden var bleven godkendt.
- Fællesspisning -

17. NOVEMBER

8. NOVEMBER

Mode
med foredrag af kaptain A. V. Jørgensen: »Økonomisk krig«.

Mode
med foredrag af orlogskaptain E. RiisCarstensen: »Om oceanografiske undersøgelser i polarhavene«.

I foreningsåret har ialt 16 møder været afholdt i S. L. S.
I anledning af det svenske »SjOofficersS~llskapet<< i Karlskrona med indgangen af
1931 havde kunnet fejre sit 100-års jubilæum overbragtes en lykønskningshilsen.
Med selskabets tak modtages samtidig et
udfærdiget 100-års-festskrift.

73. foreningsår 1932
26. JANUAR

Mode
med foredrag af kaptain
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artilleriet

I foreningsåret har ialt 20 møder og
enkelte søkrigsspil været afholdt i
S.L.S.
Efter indbydelse fra »Det kongelige geografiske selskab« overværede en del af foreningens medlemmer den 4. februar et foredrag af dr. phil. Knud Rasmussen: »6.
Thule-ekspedition«, holdt i Odd-Fellow-Palæets store sal, og efter indbydelse fra
»Officersforeningen« til at overvære samme
foredrag og at deltage i efterfølgende bal i
foreningens lokaler, Industribygningen, blev

denne indbydelse efterkommet af et større
antal af S. 0. F.s medlemmer med damer.
Fra »Det kongelige geografiske Selskab«
modtages senere en indbydelse til i Odd
Fellow Palæet at overvære et foredrag af
H. G. Watkins: »Om den engelske ekspedition til Østgrønland«. Foredraget overværedes af en del af foreningens medlemmer.
I anledning af 50-årsdagen for etatsråd
W. \\Vains død, nedlagdes en krans d. 1.
maj d. å. på hans grav på Halmens kirkegård.

74. foreningsår 1933
21. FEBRUAR

Mode
med foredrag af redaktør, cand. mag.
K. Bøgholm: »Om krigsmuligheder i
Europa«.
28. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 fremførtes, at det ved adskillige lejligheder i de senere år havde
været drøftet, om der ikke pil. en eller
anden måde indenfor foreningen kunne fremkaldes et intimere samarbejde
mellem søofficererne og de af søværnets teknikere, der var adgangsberettigede til »Dansk Ingeniør Forening«.
Som bekendt var de ledende tekniske
embedsposter ikke som i tidligere tid
besat med søofficerer, og dette havde
naturligt haft til følge, at mange følte
en trang til at fremelske et samarbejde
til udbytte for begge parter.
Da en løsning af dette spørgsmål,
hvis dette var muligt, eventuelt ville
komme til at influere på S. 0. F.' frem-

tidige ordning, havde bestyrelsen rettet
en henvendelse til såvel søværnets ledende teknikere som til enkelte af
foreningens medlemmer og anmodet
dem om i et fællesudvalg at undersøge
mulighederne for et sil.dant fremtidigt
samarbejdes virkeliggørelse. Bestyrelsen var nemlig af den opfattelse, at
tidspunktet for en sådan drøftelse nu
var gunstig, idet vedtagelsen af søværnsloven af 1932 formentlig ville
medføre en ændring i foreningens love,
bl. a. med hensyn til adgangsbestemmelserne. Såfremt der i fællesudvalget
kunne opnås en enighed 1 som af bestyrelsen kunne tiltrædes, ville sagen
blive forelagt på en generalforsamling
som p11.budt i lovene. - Fællesspisning 10. MARTS

Mode
med foredrag af direktør for orlogsværftet, N. K. Nielsen: »Nogle fænomener vedrørende overhalende, hurtigsejlende skibes nærpassage.«
25. MARTS

Selskabelig sammenkomst
med indledende foredraz af dr. Aage
Krarup Nielsen: »Fra Moskva til Persepolis«. - Rejse gennem det nye
Rusland og det gamle Persien.
7. NOVEMBER

Mode
med foredrag af kaptain i artilleriet
S. A. Andersen: »Ordningen af en
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større bys luftforsvar«. - Derefter
sammenkomst for medlemmer og indbudte gæster af hæren.

9. JANUAR

lemmer, indlededes en diskussion angående fortolkningen af lovenes § 28,
specielt om en kontreadmiral eller
kommandør »i overtalligt nummer«
kunne vælges til formand for foreningen. - Spørgsmålet havde imidlertid
ikke været optaget på dagsordenen, og
for ikke at træffe nogen afgørelse ved
stemmeafgivning samme aften, foreslog bestyrelsen, da lovene i sin helhed krævede en hårdt tiltrængt revision, at lade nedsætte et lov-udvalg. Udvalg med kontreadmiral C. G.
Bastrup som formand nedsattes.

Møde

13. MARTS

med foredrag af generalauditør Piirchel: »Den militære straffe- og retsplejelov«. - Derefter sammenkomst
for medlemmer og indbudte gæster.

Mode
med foredrag af kaptain i den svenske
flåde Daniel Landquist: »De danske
gennemsejlingsfarvandes
strategiske
betydning, specielt med henblik på
svenske forsvarsforhold.« - Derefter
sammenkomst for medlemmer og indbudte svenske gæster.
Den følgende dag afholdtes en middag i foreningens lokaler for de svenske officerer og indbudte gæster.

I foreningsåret har ialt 18 møder
været afholdt i S. L. S.
I anledning af Hans kongelige Højhed
prins Knuds formæling med Hendes kongelige Højhed prinsesse Caroline Mathilde
den 8. september, skænkede foreningens
medlemmer brudeparret en bryllups.gave: Et
par sølvkandelabre o.g en sølvjardiniere.

75. foreningsår 1934

20. FEBRUAR

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at da S. 0. F.
på grund af de vanskelige valutaforhold ikke så sig i stand til at opretholde foreningens vinfordeling som
hidtil, havde bestyrelsen ment det rettest at lade forholdene undersøge nærmere af et udvalg med opgave »at bedømme, hvorvidt det måtte være formålstjenligt at fortsætte vinfordelingens virksomhed i dens nuværende
form«. - Udvalg med kommandør H.
de J. Grut som formand nedsættes.
Under en senere behandling af
spørgsmålet: Valg af bestyrelsesmed-

92

I SOMMERSAISONEN

I anledning af at S. 0. F. med dette
foreningsår kunne se tilbage på en
75-årig tilværelse, lod foreningen i
juni måned udgive og fordele blandt
dens medlemmer et skrift: »SøofficersForeningen gennem 75 år<<, af orlogskaptain H. E. Foss.
Til dette skrift knyttedes, som enkelte måske vil erindre, et af forenin-

gens fhv. formand, viceadmiral H.
Konow affattet »tilbageblik«, ligesom hans efterfølger i formandsembedet, kontreadmiral C. V. E. Carstensen
indledede skriftet med et »forord«.
Da kun så få af foreningens medlemmer har fundet anledning til at
nedfælde egne tanker til belysning af
foreningslivet, således som det gennem
årene udfoldede sig indenfor foreningens 4 vægge, har det været den nuværende bestyrelses ønske, at søge nævnte indlæg fra de tidligere formænd
bevaret for eftertiden. I denne fremstilling af foreningens virksomhed falder det da naturligt at lade disse foreningens »mindeblade« indføje her.

Et tilbageblik
Det indtryk jeg fik af SøofficersForeningen, da jeg for 50 år siden som
nybagt løjtnant for første gang besøgte
denne, der da havde sine beskedne
lokaler pil. St. Annæ Plads nr. 13,
skulle ikke virke opmuntrende på mig
i retning af at dyrke foreningsliv.
Nogle admiraler og kommandører
beherskede pladsen og tumlede sig på
billard' et - foreningens eneste attraktion. Ved min indtræden tilkastede
disse gamle herrer mig blikke, der
sagde mig så meget som, at min nærværelse egentlig var upåkrævet.
Jeg lovede mig selv, at her kom jeg
ikke mere; admiraler og kommandører
havde jeg nok af i tjenesten, og nogen

tid efter meldte jeg mig ud af foreningen.
Det var, som havde dette mit første
besøg i »vor« forening stillet mig
klart, at imellem ældre og yngre militære var et foreningsliv i virkeligheden
ikke gennemførligt. !øvrigt satte 7 års
uafbrudt udkommandering kort efter
en naturlig stopper for alt foreningsliv
for mit vedkommende.
Da jeg i 1890 atter kom op i Søofficers-Foreningen, der da havde fået
sine nuværende lokaler i koncertpalæets nordre pavillon, var livet i
foreningen ikke til at kende igen. Den
kammeratskabets ånd, der er den første betingelse for, at yngre og ældre
skal befinde sig vel i samme forening,
var trængt igennem. Endnu hørtes vel
billardballernes rullen på det grønne
klæde; men både var lyden mere dæmpet - en følge af billard' ets nu mere
tilbagetrukne standplads - og til min
udelte forbavselse så jeg, at både gamle og unge nu samtidig dyrkede spillet.
Kort sagt - mit indtryk var, at gamle og unge havde fundet hinanden;
Søofficers-Foreningen var blevet, hvad
den burde være, en klub, hvor gamle
og unge stod pil. lige fod, uden at dette
i ringeste måde skadede den militære
rangfølges krav.
For os unge fra de år blev det daglige liv i foreningen virkelig til stor
glæde. Efter arbejdstidens ophør og
om aftenen strømmede de ugifte officerer til foreningen, der blev udgangspunktet for de glæder, der nu engang
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hører ungdommen til. Det kammeratskab, som samlivet i messerne om bord
naturligt havde fremelsket, fandt i
Foreningen en yderligere udvidelse,
der sikkert havde sin betydning for
tjenesten senere hen i livet. Et udslag
heraf skal jeg anføre, da dette giver
et godt begreb om datidens foreningsliv. Den senere viceadmiral KofoedHansen, der var 10 år ældre officer
end jeg og på det daværende tidspunkt
( 1891) var den ældste af de ungkarle,
der holdt sammen i foreningen, skulle
forlade København for at føre postdampskibet Korsør-Kiel i nogle år. En
afskedsmiddag blev berammet til kl.
4½ på den dag, kaptajn K.-H. skulle
afrejse til Korsør kl. 7. Ved hædersgæstens bortkørsel fra foreningen
fulgte alle deltagerne i festen denne
ned på gaden og gav ham 3 rungende
hurraer ved højlys dag, hvorefter
festen fortsattes.
Hvad der i høj grad bidrog til at
give foreningslivet virkelig fylde, var
sammenkomsterne om tirsdagen efter
foredraget i Søe-Lieutenant-Selskabet,
der ved lovene var blevet knyttet til Søofficers-Foreningen. Disse ugentlige
møder medførte ikke alene, at så at
sige alle søofficerer - gamle og unge
tjenstgørende og ikke få afskedigede traf hinanden i vinterhalvåret, men
også at foreningen på ugens andre dage ofte blev samlingsstedet for ungdommen til udveksling af tanker og
diskussioner om marinens sager, afholdelse af søkrigsspil og lignende.
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Et stort plus for foreningen blev
det, da Marinens Bibliotek fik læseværelse, der stod i direkte forbindelse
med Søofficers-Foreningens lokaler.
Tidsskrifter og bøger, der her blev lagt
frem, har sikkert givet mangen en ung
officer impulsen til arbejder, der kom
marinen til nytte, og biblioteket blev
udnyttet i langt højere grad end tidligere.
De materielle fordele, som Søofficers-Foreningen har budt sine medlemmer - og her tænker jeg først og
fremmest på den ret tidligt i foreningens liv etablerede udmærkede og billige middagsmesse, der senere udvi<le<les lil en frokost- og middagsmesse
året rundt - kan sikkert heller ikke
undervurderes, når der er tale om,
hvad Søofficers-Foreningen har gjort
for sine medlenuner. På grund af denne messe har foreningen opfyldt den
mission at blive så at sige et hjem for
mangen en ung løjtnant, der intet
egentligt hjem havde i hovedstaden.
Selv om en institution som denne først
og fremmest er af betydning for ungdommen, ønsker jeg dog at fremhæve,
at jeg personlig i den meget fremskredne alder har stor tilfredsstillelse
af at sætte mig ved foreningens daglige bord, fordi jeg gennem samtale
med de unge officerer fik som et pust
fra de unge dage og fik at vide, hvad
der interesserede nutidens søofficerer.
Selv om jeg for alderens skyld kunne
være fader, ja næsten bedstefader, til
dem, jeg spiste sammen med, havde

jeg dog helt følelsen af, at vi havde
det tilfælles, at vi var kommen ud af
den samme skole og stod i det samme
korps, selv om man ved lov havde udslettet benævnelsen søofficerskorpset.
En anden gren af foreningens virksomhed skal lige berøres; det er vinfordelingen, der i en lang række år
skaffede dens medlemmer god og billig vin. Alle af den ældre generation
vil mindes kaptain Schellers, den senere admirals, udredning af denne
virksomhed på den årlige generalforsamling; han »talte vin«, som var han
vinbjergsejer i Bordeaux, og da der nu
engang er noget æstetisk ved begrebet
vin, har jeg ikke ment at kunne forbigå denne foreningens virksomhed.
Iøvrigt var den ovenfor berørte årlige generalforsamling sjældent spændende, og bestyrelsen slap let over
den, en følge af dennes kloge disposition at lade generalforsamlingen efterfølge af en souper, ved hvilken medlemmerne formedelst det beskedne
bidrag af 2 kroner kunne regalere sig
med så mange østers, man ville, og
hvert år var det ungdommens fornøjelse at føre kontrol med, hvormange
østers en vis kommandør med kulinariske anlæg kunne sætte til livs. Denne
årlige souper gav virkelig anledning
til mange morsomme taler, hvor gamle og unge kappedes om at give noget
til bedste, og en tale var man altid sikker på at måtte døje. En i tidernes
morgen afskediget løjtnants tale om
Søofficers-Foreningens og Søe-Lieute-

nant-Selskabets sammenslutning, i hvilken han sammenlignede disse med
to søstre, var selskreven. Talen, der
år efter år var den samme, påhørtes med påskønnelsesværdig takt af
forsamlingen, og man savnede den
virkelig, da manden i en høj alder gik
til sine fædre.
Denne årlige sammenkomst affødte
en aflægger, den såkaldte »Humleklub«, i hvilken ungdommen hver
tirsdag aften samledes i billardsalen
efter foredraget og diskussionen i SøeLieutenant-Selskabet. Traktementet bestod af øl, hvoraf navnet, men dette
spillede iøvrigt kun en ringe rolle, det
var den humoristiske nydelse, der spillede hovedrollen. Der fandtes nemlig
i mine unge dage imellem søofficererne virkelig flere ypperlige fortællere med humoristisk sans, de to fornemste bar mærkeligt nok begge navnet »Petersen«, henholdsvis »tykke«
og »lille« Petersen, den sidste havde
fået sit tilnavn, fordi han var en
kæmpe, og blandt mine egne samtidige
bør nævnes den nys afdøde admiral
Jøhnke. Når latteren rungede efter en
god historie, så man på engang døråbningen fyldt af de ældre, der drev
kortspillet i de andre lokaler; de ville
også have noget med, og fortælleren
måtte mangen en gang op med historien en gang til.
Hvad Søofficers-Foreningen har
foranstaltet af foredrag, baller, fester
for fremmede officerer o. s. v., skal
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jeg ikke komme ind på, den slags
efterlader kun få erindringer; kun en
fest skal jeg nævne, nemlig veteranfesten i 1914, hvilken iøvrigt fandt
sted kort efter, at jeg var tiltrådt som
formand. Hvor var det tiltalende at se
disse gamle søfolk og fiskere ved
denne mindefest, det lyste af dem,
hvor de var lykkelige over at have været med, da sejren sidste gang blev
båret hjem under vort gamle orlogsflag. Og denne de gamles sindsstemning gav sig det udslag, at de strømmede hen til en 86 år gammel søofficer, der havde været batterichef i
»Niels Juel« i 1864, og som jeg tilfældigt stod ved siden af. Det haglede ned med spørgsmål som: »Husker
løjtnanten mig, jeg var nr. 3 ved
kanon nr. 6« o. s. v. i en uendelighed,
og så kom det fra den gamle officer:
))Husk på, børn (de var over 70),
jeg var den ene, og I var de mange.«
Hvor ofte har jeg ikke tænkt på dette
svar, når jeg selv på Københavns gader blev antastet af en eller anden,
der havde tjent under mig i tidernes
morgen.
Nu vel, disse mænds eskadrechef,
admiral Suenson, hænger på væggen
i vor forening) og der hænger mange,
som man kunne ønske at tage til model. For kun at nævne to, manden
med vovemodet, Tordenskiold, der er
enhver ung søofficers ideal, og den
største af dem alle, som vi har set op
til, Niels Juel, manden, som altid sejrede, og som frelste sit land.
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Til slut kun dette: Søofficers-Foreningen er ikke kun en forening, der
yder sine medlemmer visse goder; den
er også en mindehal, H. M. kongen er
dens protektor, og over den vajer vort
gamle orlogsflag, det forpligter, og
den er stiftet 2. april, det forpligter
også.
H. Konow

Et forord
Søger vi tilbage til midten af sidste århundrede, ser vi, at søofficererne
allerede den gang ejede en fasttømret
sammenslutning, vort hæderkronede,
gamle Søe-Lieutenant-Selskab. Det var
jo, som navnet siger, et selskab af
lieutenanter, eller med Henrik Gerners ord, et selskab af unge. De ældre
havde imidlertid allerede pil den tid
fået lov at blive stående, selv om de
havde fået mere stads på skulderen man havde jo ikke snore om armen
den gang. Indtil vore dage har selskabet jo heldigvis bevaret sin karakter
af de unges selskab, et selskab ledet
af unge og med det mål gennem foredrag og diskussion at udvide de unges
kundskaber og dygtiggøre dem i deres
kald. Al selskabelighed og sligt lå ganske udenfor dets rammer.
Da vågnede omkring århundredets
midte hos enkelte officerer trangen til
mere kammeratligt samvær under tjenesten i land. Om der også heri lå en
forhåbning om at udvikle kammeratskabet til at omfatte alle aldersklasser
indenfor etaten, skal jeg lade være
usagt; men det bedste grundlag for

denne udvikling lå jo i den ensartede
uddannelse på det gamle akademi og
ombord i flådens skibe, hvor alle lærte
at tale det samme sprog, lærte at kende samhørighedsfølelsen, det bedste
grundlag for godt kammeratskab.
Der hviler desværre et slør over de
foreteelser og vCer, under hvilke Søofficers-Foreningen kom til verden.
De munde, der kunne have berettet
derorn, er desværre lukkede, og man
må derfor være forfatteren taknemmelig for den varme interesse og det
ihærdige arbejde, han har nedlagt i
denne bog, hvormed Søofficers-Foreningen fejrer sin 75-årige beståen.
Der skulle gå mange år, førend foreningen kom ind under de faste former, hvorunder alle nu tjenstgørende
officerer kender den. Det nære samarbejde med Søe-Lieutenant-Selskabet
var betingelsen derfor, og dette lykkedes det først at skabe efter lange og
varme diskussioner. Nu har vor forening gennem et halvt århundrede haft
sit hjemsted i Odd Fellow-palæets
nordre pavillon; gennem dennes port
er vi gået ind og ud på alle døgnets
tider. Selv om tiderne har ændret meget, enkelte mure er flyttede eller forsvundne, de gamle plyds møbler med
fryndserne erstattet med mere moderne, så er der alle de gamle billeder og
så mange andre sager, der har bidraget til at skabe hjemfølelsen. Og selve
de gamle mure rummer jo for os
ældre, og vil forhåbentlig en gang for
de unge rumme minder om alvorsstun-

der og om glad skæmt, men først og
sidst om samværet med gode kammerater. Der oppe er døren åben hele
dagen, og går man forbi, søger blikket uvilkårligt vinduerne på første
sal, og man føler den dragen, som altid udøves af steder, hvor der er godt
at være.
Er man så i foreningen, det være sig
en stille formiddag eller en aften, når
der er fuldt af mennesker, så strømmer minderne ind, måske ikke mindst
om de mange, der er gået bort i årenes
løb; mænd, hvis skikkelser står så
levende for en, netop fordi man har
været i skib sammen, mænd, hvis blik
og håndtryk man endnu føler.
Og så en munter aften i foreningen, da selv vi gamle kan føle, at kadetten i os endnu lever. En mand
sagde en gang til mig: » I søofficerer
er anderledes end andre mennesker.
Hvor kan det egentlig være?« Skulle
det måske ikke være, at opdragelsen
på den gamle skole og livet ombord
har givet os et friskere syn på tilværelsen, og mon ikke foreningen har
bidraget til at holde dette vedlige og
derved til at bevare den rette ånd hos
marinens officerer.
Har Søofficers-Foreningen været
medvirkende til dette sidste, har den
udfyldt sin fornemste mission.
C. Carstensen
24. NOVEMBER
}\;fode

i Odd Fellow-palæets riddersal med
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fremvisning af en ved marinemmrsteriets foranstaltning optaget marinefilm,
derefter selskabelig sammenkomst i
foreningens lokaler.
27. NOVEMBER

Overordentlig generalforsamling.
Formanden for »Udvalget af 20.
februar d. å. til revision af foreningens love« afgav betænkning og meddelte:

»På generalforsamlingen den 20.
februar d. å. blev der ikke givet noget
direktiv, men bestyrelsen er af den
formening, at hovedlinierne i de bestående love bør bibeholdes, således
at foreningen bevarer sin karakter som

soofficersforening. Henset til de ved lov om søværnets
ordning af 1932 ændrede personelforhold, er udvalgets opfattelse den, at
adgangsbestemmelserne bør indskrænkes til kun at omfatte soofficerer, læger og teknikere, forøvrigt i Overensstemmelse med foreningens oprindelige love, idet søværnets tekniske stillinger forhen beklædtes af søofficerer,
men nu på grund af udviklingen er
overgået til specielt uddannede teknikere. Dette vil betyde en udelukkelse r
fremtiden af enkelte officersgrene,
som siden 1909 har været medtaget i
adgangsbestemmelserne, bl. a. intendanter og tjenstgørende officerer i reserven. Adgangsbestemmelserne er derfor
foreslået givet følgende ordlyd:
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)>Medlemmer af foreningen kan være:
Tjenstgørende samt udenfor nummer
stående eller afskedigede:
1) Faste søofficerer, der har gennemgået
søofficcrsskolen eller kadetskolen, samt
faste læger i søværnet.
2) Direktører, underdirektører, ingeniører
og andre i lignende tekniske stillinger,
der som sådanne er eller har været tjenestemænd i søværnet.
3) Enhver, som ved disse vedtægters ikrafttræden er medlem af foreningen.
Anmodning - - -«

Foruden nævnte adgangsbestemmelser er der i lovforslaget medtaget
flere ændringer af egentlig principiel
art, men disse tager nærmest sigte på
rent indre foreningsanliggender - - Udover disse principielle ændringsforslag har udvalget tillige ladet foretage sådanne redaktionelle ændringer,
som skønnes hensigtsmæssige, for derved - med anvendelsen af et mere
moderne sprog - at give en klarere affattelse og opstilling af lovenes bestemmelser - - -«
1. behandling, hvorunder der blandt
medlemmerne viste sig at herske yderst
divergerende meninger om, hvorvidt
foreningen burde »åbne« for yderligere adgang eller helt »lukke af«, således at kun søofficerer i linien, der er
eller har været tjenstgørende, skulle
k.mme væ1e 111cJkmmcr.

Udvalgets lov-forslag henvistes derefter til 2. behandling ved en følgende
generalforsamling.
11. DECEMBER

1\fode
med foredrag af direktør N. K. Niel-

sen: ))Nogle synspunkter vedrørende
samarbejdet mellem søofficerer og teknikere - i relation til det af udvalget
til revision af S. 0. F.s love fremsatte
forslag«.
18. DECEMBER

Overordentlig generalforsamling.
2. behandling af udvalgets lovforslag.
Formanden for lov-udvalget oplyste, at man på grund af de af direktør
N. K. Nielsen på sidste møde fremsatte udtalelser havde følt sig foranlediget til at foretage visse ændringer
i det oprindelige forslag, hvorved bl.a.
en del af S. L. S.s nuværende foredragsvirksomhed kunne forlægges til
S. 0. F. - !øvrigt fremgik det af direktør Nielsens foredrag) at ingeniørerne
kun ville deltage i vore foredragsserier, hvis de kom til at stå på lige
fod med os. Et af orlogskaptajn P. Scheibel indsendt ændringsforslag tilsigtende en
udvidelse af adgangsbestemmelserne
omfattende »alle befalingsmænd af
officersgruppen samt tjenstgørende
officerer i reserven« sattes under afslemning og forkasleJes.
Et af kaptajnløjtnant A. Schmidt
indsendt ændringsforslag tilsigtende
en begrænsning af adgangsbestemmelserne kun omfattende ))tjenstgørende
og tidligere tjenstgørende søofficerer i
linien samt foreningens nuværende
medlemmer« ( den såkaldte rene linie)

sattes under afstemning og forkastedes, da forslaget ikke opnåede '/3 majoritet af afgivne stemmer.
Derefter sattes det af udvalget
))ændrede<< forslag under afstemning,
hvilket ligeledes forkastedes. Formanden konstaterede derpå, at
man nu stod på samme standpunkt som
i 1923, hvor det blev overladt til bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde at tage
stilling til optagelse af nye medlemmer. Det var imidlertid bestyrelsens
agt snarest at genoptage spørgsmålet
og på grundlag af de fremførte synspunkter at drøfte dette forinden med
S. L. S.
I foreningsåret har ialt 13 møder
været afholdt i S. L. S.
Efter indbydelse fra »Det kongelige geografiske Selskab« overværede en del af foreningens medlemmer med damer en højtidelighed, der afholdtes den 23. januar i
Rådhushallen til minde om dr. phil. Knud
Rasmussen.

76. foreningsår 1935
( 3 kvartaler)
25. JANUAR

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S.O.F. og S.L.S.).
I h. t. lovenes § 45 forelagde formanden et af bestyrelsen fremsat forslag til nye » Vedtægter for SøofficersForeningen<< samt »Bestemmelser for
samvirke mellem S. 0. F. og S. L. S.«,
og indledede med at meddele, at de
forhandlinger, som havde været ført
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med søværnets ingeniører om - gennem S. 0. F. - at skabe et nøjere samarbejde mellem disse og søofficererne,
var endt uden opnåelse af et resultat,
der kunne tilfredsstille begge parter.
Til trods for denne beklagelige kendsgerning var det dog bestyrelsens faste
beslutning - inden dens fratræden at søge at få denne sag vedtaget. Bestyrelsens forslag, således som det nu
foreligger, følger i sin helhed udvalgets betænkning, men som en kompromisløsning er adgangsbestemmelserne
affattet således:
»I foreningen kan være:
Som faste medlemmer:
1) Enhver, som er eller har været tjenstgørende søofficer i linien eller faste læger i søværnet.
2) Enhver, som ved disse vedtægters ikrafttræden er medlemmer af foreningen.
Som midlertidige medlemmer:
Søofficerer, flyverofficerer, kystofficerer
og læger af reserven, sålænge de er
tjenstgørende i søværnet.

--

-((

Til ovennævnte forslag er senere
indgået
1.

Ændringsforslag fra kontreadmiral
C. G. Bastrup, sålydende:

Punkt 2 bliver til punkt 3, og som et nyt
punkt 2 indsættes:
2) Direktører, underdirektører, bygningsinspektøren, ingeniører og arkitekter,
der alle har været fast ansatte som sådanne i søværnet.

2. Ændringsforslag tagende sigte på
at udelukke lægerne.
3. Ændringsforslag tagende sigte på
at optage teknikere, således som op-
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rindeligt af udvalget foreslået.
Behandling.

1.

12. FEBRUAR

Ordentlig genemlforsmnling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 42 meddeltes, at udvalget til
bedømmelse af, hvorvidt det måtte
være formålstjenligt at fortsætte vinfordelingens virksomhed »i dens nuværende form« ved dets formand,
kommandør H. de J. Grut, havde afgivet betænkning og fremsat forslag til
en »midlertidig overenskomst mellem
S. 0. F. og vinfirmaet Otto Suenson
& Co.«. Dette var blevet tiltrådt af bestyrelsen, hvorefter nævnte overenskomst fra begyndelsen af indeværende
år var trådt i kraft. 2. behandling af bestyrelsens forslag til nye »Vedtægter for SøofficersForeningen<<, hvortil yderligere 4 ændringsforslag forelå til behandling.
A.

Ændringsforslag til § 3 7:

De to første linier udgår og erstattes
med:
»Enhver generalforsamling ledes af en
dirigent, som vælges af bestyrelsen«.
Kaptajnløjtnant E. Rasmussen.

B.

Ændringsforslag til § 2, således

at paragraffen får følgende ordlyd:
»Medlemmer af foreningen kan være:
1) Enhver, som er eller har været tjenstgørende søofficer i linien.
2) Enhver, som ved disse vedtægters ikrafttræden er medlem af foreningen.
Anmodning ... «
Som følge heraf foretages rettelser:
ad § 4: I første linie rettes »Faste merl-

lemmern til »Alle medlemmer« samt
2. stk.: »Midlertidige medlemmer har
ingen stemmeret<( rettes til: »I foreningens forsamlinger er alle medlemmer
Jige<c
ad § 6, 7, 19, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42,
43 og 46: Overalt hvor anføres »faste<(
medlemmer udgår ordet »faste<(.
Kaptajnløjtnant C. H. A. Madsen.

Ændringsforslag til § 2, sil.ledes
at paragraffen får følgende ordlyd:
C.

»I foreningen kan være
som »faste(< medlemmer:
1) Enhver, som er eller har været tjenstgørende søofficer i linien eller fast læge i
søværnet.
2) Direktører, underdirektører, bygningsinspektøren, ingeniører og arkitekter,
der er eller har været fast ansatte som sådanne i søværnet.
3) Enhver, som ved disse vedtægters ikrafttræden er medlem af foreningen.
4) Sådanne kategorier af tjenestemænd,
som i henh. til tidligere love var adgangsberettigede til foreningen og af
hvilke der ved nærværende vedtægters
ikrafttræden forefandtes medlemmer.
som »midlertidige(< medlemmer:
Søofficerer, flyverofficerer, kystofficerer
og læger af reserven samt personel af
reserven af kategorier under punkt 4,
sålænge de er tjenstgørende i søværnet.
Anmodning ... <<
Kaptajnløjtnant E. Rasmussen.

3) Enhver, som ved disse vedtægters ikrafttræden er medlem af foreningen.
Som »midlertidige« medlemmer:
Søofficerer, flyverofficerer, kystofficerer
og læger af reserven, sålænge de er
tjenstgørende i søværnet.
Anmodning ... «
Kontreadmiral C. G. Bastrup.

Ændringsforslag A sattes under afstemning og vedtoges.
Ændringsforslag B, C og D kommenteredes af de respektive forslagsstillere, hvorefter diskussion pafulgte;
under denne henstillede kaptajnløjtnant A. Schmidt, der allerede ved tidligere indlæg stærkt var gået ind for en
begrænsning af adgangsbestemmelser-

D. Ændringsforslag til § 2, således at paragrafferne får følgende
ordlyd:
»I foreningen kan være
som »faste<< medlemmer:
1) Enhver, som er eller har været tjenst•
gørende søofficer i linien eller fast læge
i søværnet.
2) Direktører, underdirektører, bygnings•
inspektøren, ingeniører og arkitekter,
der er eller har været fast ansatte som sådanne i søværnet.

Godfred Hemsen, 193.5-37

ne (S. 0. F. k11n for søofficerer), at
der stemtes for ændringsforslag B.
Ændringsforslag B sattes under af-
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stemning og vedtoges. Ændringsforslag C sattes under afstemning og forkastedes. Ændringsforslag D sattes
under afstemning og forkastedes. Herefter sattes under afstemning »Bestyrelsens forslag« med ændringsforslagene A og B, der vedtoges. Endelig
vedtoges efter forslag fra orlogskaptajn F. Aa. H. Kjølsen at bibeholde
ordet »love«, i stedet for som foreslået »vedtægter« - (pag. 151).
Kommandør Godfred Hansen valgtes til formand. - Fællesspisning -.

Mode
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.)
i Odd Fellow-palæets riddersal med
foredrag af kommandør J. Wolfhagen
og med fremvisning af en ny flådefilm. Derefter sammenkomst i foreningens lokaler for medlemmer og
indbudte officerer af hæren.

I foreningsåret har ialt 10 møder
været afholdt i S. L. S.

I foreningsåret har ialt 16 møder
været afholdte i S. L. S.

I anledning af Hans kongelige Højhed
kronprins Frederiks formæling 24. maj d. å.
med Hendes kongelige Højhed Kronprinsesse Ingrid skænkedes det høje hrudepar
en bryllupsgave: .Et kakkelbord.

Den 4. december 1935 kunne det norske »SjOmilitærc Samfund i Horten« fejre
sit 100-års jubilæum. Som tak for modtagen lykønskningshilsen modtog foreningen
Samfundets 100-års festskrift.
Ved årsskiftet deltog efter indbydelse
fra »Danmarks Samfundets København
Kreds« en del af foreningens medlemmer
i kredsens nytårsfest.
I anledning af motorbåds-foreningens
10-års jubilæum d. 28. juni 1936 var enkelte af bestyrelsens medlemmer indbudt
til en reception på hotel d'Angleterre.

77. foreningsår 1935-36
26. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formanden, kommandør
Godfred Hansens beretning i h. t. lovenes § 34 meddeltes, at efter at foreningsåret i h. t. foreningens nye love
af I 2. februar d. å. var bleven omlagt
fra at følge kalenderåret til atter at
regnes fra oktober, omfattede denne
beretning kun 3 kvartaler.
- Fællesspisning 14. DECEMBER

Selskabelig smnmenkomst
på søofficersskolen, Holmen, til ære
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for Hans kongelige Højhed kronprins
Frederik og Hendes kongelige Højhed
kronprinsesse Ingrid.
7. FEBRUAR

78. foreningsår 1936-37
27. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under den fg. formand, kommandørkaptain C. Hammerichs beretning
i h. t. lovenes § 34 meddeltes, at der
fra Officersforeningen, København,
havde været rettet en henvendelse til
bestyrelsen om blandt S. 0. F.s medlemmer at undersøge stemningen for

muligheden af at etablere et lokalefællesskab, efter som denne forening
stod overfor en lejekontraktforandring
og en eventuel udvidelse af dens lokaler. - Bestyrelsen havde dog været af
den opfattelse, at der ikke blandt foreningens medlemmer kunne opnås
majoritet for nogen flytning fra foreningens lokaler i Bredgade, hvortil
der efterhånden var knyttet så mange
minder og traditioner. Sagen var derfor foreløbig blevet stillet i bero.

Kommandør H. B. Barfod valgtes
til formand. - Fællesspisning -

- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 16 møder
været afholdt i S. L. S.
Efter den cl. 11. marts 1937 stedfundne
flyveulykke bidrog foreningen med 300 kr.
til rejsning af et monument for de forulykkede danske flyvere.

79, foreningsår 1937-38

H. B Bar/od, 1937-42

I foreningsåret har ialt 15 møder
været afholdt i S. L. S.

30. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamli11g.

Den fg. formand, kommandør C.
Hammerich indledede med at mindes
foreningens formand, kontreadmiral
Godfred Hansen, der d. 27. maj d. å.
var afgået ved døden og meddelte,
at der for indsamlede midler blandt
tjenstgørende og afskedigede søofficerer var bleven rejst en mindesten
på admiralens grav. Under den fg. formands beretning
i h. t. lovenes § 34 meddeltes, at lejemålet for foreningens lokaler var blevet forlænget indtil april 1941.

Til ordning af foreningens fotografiarkiv har foreningen fra » Tuborg Fondet«
modtaget som gave et beløb på 1000 kr.

80. fore12i12gsår 1938-39
15, NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Efter formanden, kommandør H.
B. Barfods beretning i h. t. lovenes
§ 34 indledtes en diskussion om en evt.
ændring af lovenes §§ 3, 4 og 5, hvorved begrebet »æresmedlemmer« blev
strøget og »kontingentfrihed<< for foreningens ældre medlemmer indført. •-
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Efter en drøftelse af de to spørgsmål
anmodedes bestyrelsen om - på grund-

lag af den stedfundne orientering at fremkomme med et konkret forslag

til 1. behandling ved en senere generalforsamling. - Fællesspisning
16. DECEMBER

Selskabelig sammenkomst
i »Domus Medica« til ære for Deres
kongelige Højheder prins Knud og
prinsesse Caroline Mathilde.

I foreningsåret har ialt 16 møder
været afholdt i S. L. S.
I anledning af Hans kongelige Højhed
prins Valdemars 80-års fødselsdag d. 27,
oktober 1938 overbragtes Hans kongelige
Højhed ved særlig modtagelse foreningens
lykønskningshilsen og en blomsterdekoration.

81. forening sår 1939-40
17. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.

Efter formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 forelagdes et af bestyrelsen fremsat ændringsforslag til lovenes§§ 3, 4 og 5. - 1. behandling, hvorunder det fremsatte forslag om at lade
begrebet »æresmedlemmer« udgå, forkastedes.
- Fællesspisning 5. DECEMBER

Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.).
2. behandling af bestyrelsens æn-
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dringsforslag, der under hensyn til den
stedfundne 1. behandling nu havde
fået følgende ordlyd:
1) Lovenes nuværende §§ 3 og 4 forbliver uændret.
2) Lovenes nuværende § 5 ændres til
»Medlemskontingentet fastsættes
på den årlige ordentlige generalforsamling, j fr. § 34. Æresmedlemmer samt medlemmer, der har betalt kontingent til foreningen i
sammenlagt 45 år, er kontingentfri« (pag. 162).
3) Til pkt. 3 i »Bestemmelser for
samvirke mellem S.O.F. og S.L.S.
tilføjes: »dog at sådanne medlemmer er kontingentfri efter 45 års
medlemsskab af en af foreningerne« (pag. 174).
Forslagene vedtoges.

I foreningsåret har der grundet på
de rådende forhold ikke været af.holdt
møder eller sammenkomster af nogen
art.
Til »Finlandshjælpen« har foreningen
ydet et bidrag på 500 kroner.
Den 21. sept. 1940 arrangerede »Det kgl.
geografiske Selskab<< i forbindelse med
»Det grønlandske Selskab<< en mindefest
for afdøde kommandør Gustav Holm i universitetets festsal, hvortil var inviteret såvel
bestyrelsens medlemmer som en del ældre
medlemmer, der havde kendt og haft tilknytning til den afdøde Grønlandsforsker.
I anledning af Hs. Maj. kongens 70-års
fødselsdag sendte foreningen Hs. Majestæt
en blomsterdekoration, ligesom der efter
anmodning fra chefen for søværnskommandoen blandt foreningens medlemmer blev
indsamlet et beløb som bidrag til en samlet
gave fra søværnet.

82. foreningsår 1940-41

83. foreningsår 1941-42

15. OKTOBER

19,

i',fode
med foredrag af oberstløjtnant S. E.
Clausen: Begivenhederne i Sønderjylland d. 9. april 1940.
19. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes, at det på
grund af den ny beværterlov af 15.
marts d. å. var nødvendigt for S. 0. F.
nu at få en beværterbevilling for at
kunne fortsætte sin virksomhed som
hjemlet i foreningens love. - På foranledning af et indsendt forslag om
oprettelsen af et »Messefond for officersmesser under S. 0. F.s bestyrelse«
oplyste formanden, at S. 0. F. efter
bestyrelsens opfattelse ikke var det
rette sted for henlæggelse og bestyrelse
af et sådant fond.
- Fællesspisning 15. MARTS

Sammenkomst
med fremvisning af en farvefilm fra
Grønland ved magister P. Hansen for
medlemmer med damer.
- Fællesspisning I foreningsåret har iait 14 møder
været afholdt i S. L. S.
Ved en højtidelighed i Halmens kapel i
anledning af 250-årsdagen for Tordenskjolds
fødsel var foreningen repræsenteret ved
dens bestyrelse.

NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes, at marineministeriet omkring den 1. novbr. d. å.
havde anmodet S. 0. F. om at tage
stilling til et tilbud om at overtage
den i Søkvæsthuset existerende bolig
for chefen for søværnskommandoen
som foreningslokaler, da denne bolig
ikke længere ville blive anvendt efter
sin oprindelige bestemmelse.
Som medlemmerne bekendt, skal
bestyrelsen - forinden der tages bestemmelse om opsigelse af lejekontrakt og flytning til nye lokaler - forelægge spørgsmålet for en generalforsamling, jfr. lovenes § 23; bestyrelsen
havde derfor med denne generalforsamlings indvarsling ladet tilgå samtlige medlemmer forslag om en evt.
flytning af foreningslokalerne til »Søkvæsthuset«.
Der redegjordes for nævnte forslag,
hvonrnder opmærksomheden henledtes på de forskellige fordele og 1tlemper, en sådan flytning ville medføre;
endvidere påpegedes de heraf følgende
økonomiske konsekvenser.
Under en påfølgende debat toges
til orde såvel for som imod den foreslåede flytning, hvorefter det foresloges, at forslaget i overensstemmelse med bestyrelsens ønske skulle underkastes en urafstemning; denne resulterede i, at bestyrelsens forslag blev
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vedtaget med 122 stemmer for og 42
imod. - Fællesspisning 27. JANUAR

1Hode
med foredrag af ingeniør J. Saxild:
»Kampsax« og fremvisning af
»Kampsax«-filmen.

I foreningsåret har ialt 18 møder
været afholdt i S. L. S.

84. foreningsår 1942-43
18. NOVEMBER

Ordentlig generalfor.ram/ing.
Under formandens beretning i h. t.

havde optaget realitetsforhandlinger
med marineministeriet om flytning af
foreningens lokaler til »Søkvæsthuset<<;
lejemål fra d. 1. oktober at regne var
derefter blevet indgået. Tillige havde bestyrelsen opfordret
medlemmerne til at bidrage til de nye
lokalers udsmykning ved at deltage i
skabelsen af et »Søofficers-foreningens
fornyelses- og vedligeholdelsesfond af
1941«. Denne opfordring var blevet
fulgt i glædeligt omfang, idet bl. a.
medlemmerne havde bidraget med et
beløb af ca. 10.000 kr., medens et tilsvarende beløb var modtaget som gave
fra forskellige rederier m. fl.
Adgangen til de nye lokaler åbnedes den 16. september 1942 for medlemmerne.
Kommandør B. H. Andersen valgtes til formand.
- Fællesspisning I foreningsåret har ialt 17 møder
været afholdt i S. L. S. Grundet på de
rådende forhold har ingen form for
større selskabelighed fundet sted i
S. 0. F.
Siden d. 29. august har en del af foreningens ejendele været evakueret.

85. foreningsår 1943-44
B. H. Andersen, 1942-50

lovenes § 34 meddeltes, at bestyrelsen
efter den stedfundne urafstemning
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30. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under den fg. formand, kommandørkaptajn F. Hempel-Jørgensens be-
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retning i h. t. lovenes § 34 meddeltes,
at i hvorvel de rådende forhold i alle
retninger virkede hemmende på udfoldelsen af foreningslivet, havde det første år i de nye lokaler i »Søkvæsthuset«
dog vist, at fordelene ved den foretagne ændring var så overvejende, og
oversteg de få ulemper, der havde været fremført; man havde derfor det
bedste håb om, at der med tiden kunne
skabes et virkeligt klubliv samtidig
med, at søofficersstanden her endelig
havde fået en passende ramme om sine
forhåbentligt talrige fester.
I foreningsåret har intet møde været afholdt i S. L. S.

86. foreningsclr 1944-45
I SOMMERSAISONEN

Sammenkomst {22/7)
d. 22. juli for »Flagofficer Denmark«
og et større antal engelske officerer.

87. foreningsår 1945-46
2. NOVEMBER

Selskabelig sammenkomst
med foredrag af svensk kommandørkaptajn Stellan Eliot: »Med svenske
lejdebåde til Sydamerika under den
2. verdenskrig«.
30. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formanden, kontreadmiral
B. H. Andersens beretning i h. t. lovenes § 34 meddeltes, at foreningslivet
siden kapitulationen atter havde taget
form. Bestyrelsen så derfor med fortrøstning den kommende vintersæson i
møde og udtrykte håbet om, at medlemmerne i rigt mål ville gøre brug af
de smukke lokaler, som man fortsat
ville søge at give et så repræsentativt
udseende som vel muligt.
- Fællesspisning 5. MARTS

Smnmenkomst ( i sept.)
på »Store Kro« med middag for norske søofficerer ( flådebesøg i anledning
af Hans Majestæt kong Chr. X 75-års
fødselsdag).
I foreningsåret har intet møde været afholdt i S. L. S.
Straks efter kapitulationen blev de ejendele, som under besættelsen havde været
evakueret, bragt tilbage til foreningen.
I anledning af de allierede våbenfællers
25-års dag d. 30. juli deltog efter indbydelse foreningens formand i en reception.

111.ode
med foredrag af dr. phil.Vilh. la Cour:
>->Det sydslesvigske spørgsmål«.
3. APRIL

Forårsfest ( slutningsmøde)
med aftenunderholdning under medvirken af foreningens medlemmer efter
særligt program: En >>revn«, tilrettelagt
af orlogskaptajn E. J. Saabye (pag.
137).

I foreningsåret har ialt 17 møder
været afholdt i S. L. S.
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I anledning af Hans .Majestæt kong
Håkon af Norges 40-års regeringsjubilæum
d. 18. november 1945 sendte S. 0. F. og
S. L. S. i forening Hans Majestæt en lykønskningshilsen.
For udvist hjælp og gæstfrihed overfor
danske søofficerer under ophold i Sverige
under Danmarks besættelse har foreningen
udtrykt sin varmeste tak såvel overfor Sjøofficersm1issen og Sjøofficerssiillskapet i
Karlskrona som overfor Sjøofficerssiillskapet
og Ivlilitiirslillskapet i Stockholm.

I foreningsåret har ialt I 6 møder
været afholdt i S. L. S.

89. foreningsår 1947-48
24. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med aftenunderholdning, hvorunder
bl. a. fremvistes nogle kortfilm.
25. NOVEMBER

88. foreningsår 1946-47
26. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under den fg. formand, kommandørkaptajn G. E. C. de Lichtenbergs beretning i h. t. lovenes § 34 meddeltes, at
der fra »Søofficerskonernes Klub«
havde været rettet en henvendelse til
bestyrelsen om tilladelse til at benytte
foreningens lokaler (kongesalen) til
afholdelse af møder en gang om måneden. Da bestyrelsen ikke havde ønsket
at tage stilling hertil, før generalforsamlingen var blevet hørt, indledtes en
kort debat herom, hvorefter spørgsmålet foreløbig stilledes i bero.
- Fællesspisning 28. JANUAR

Mode
med foredrag af vicedirektør Eske
Brun: »Grønlandske problemer - før
og nu«.
I I. APRIL

For<lrsfest (slutningsmøde)
med souper og dans, hvortil fremmede
marineattacheer var indbudt.

JZO

Ordentlig generalforsamling.
Formanden indledede med at mindes foreningens høje protektor, Hans
Majestæt kong Christian X, der d. 19.
april var afgået ved døden.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes, at S. 0. F. ved
afdøde kommandør T. G. A. Rischel's
testamente var indsat som en af arvingerne (arveparten udgjorde 10.080,29
kroner. Efter erlagt arveafgift kom et
beløb på 7.519,04 kroner til udbetaling
i foreningsåret 1948-49, hvorefter
gavebeløbet henlagdes til fornyelsesog vedligeholdelsesfonden).
Det oplystes, at bestyrelsen i anledning af at foreningens lokaler i stadigt
stigende omfang benyttedes til privat
selskabelighed havde ladet udfærdige
et særligt regulativ for lokalernes benyttelse (pag. 162).
Dernæst forelagdes et af kaptajnløjtnant J. Petersen indsendt forslag
om »nedsættelse af et udvalg til undersøgelse af mulighederne for en ændring af lovenes adgangsbestemmelser,
tilsigtende en 11dvidet adgang for officerer af søværnets andre kategorier.<<

- Efter nogen diskussion, hvorunder
højst modstridende opfattelser om den
påtænkte udvidelse gjorde sig gældende, lod bestyrelsen tilkendegive, at den
agtede at lade et sådant udvalg nedsætte. I fortsættelse af generalforsamlingen
åbnedes en
Overordentlig generalforsamling
(fælles for S. 0. F. og S. L. S.)
hvorunder formanden forelagde et af
begge selskaber affattet forslag til
ændring af »samvirkebestemmelsernes pkt. 3«. Efter at have redegjort for
forslaget og dets fremsættelse, vedtoges
dette (pag. 171). Fællesspisning 19. FEBRUAR

iW.ode
med foredrag af kaptajnløjtnant J.
Halck: »Nogle krigsoplevelser«.

var blevet gjort bekendt med, at
marineministeriet havde under overvejelse at lade indrette officers-lejligheder, kontorer m.v. i »Søkvæsthuset«;
da denne byggesag, som iøvrigt var
ganske uforenelig med foreningens
interesser, ikke mentes at have større
udsigt for at blive til virkelighed, behøvede man sikkert ikke at nære nogen
bekymring herfor på forhånd.
Dernæst bekendtgjordes, at bestyrelsen d. 3. marts d. å. havde ladet nedsætte et udvalg med kommandørkaptajn F. Hempel-Jørgensen som formand til nærmere undersøgelse af mulighederne for en ændring af lovenes
adgangsbestemmelser.
Fra udvalgets side forelå allerede en
betænkning, som oplæstes.
- Fællesspisning 7. DECEMBER

I. APRIL

»Lvfesseaften«

Forårsfest ( slutningsmøde)
med middag og bal, hvortil kongeparret havde tilsagt deres nærværelse.

hvorunder statsminister Hans Hedtoft
fortalte om sin Grønlandsrejse i sommer.

I foreningsåret har ialt 16 møder
været afholdt i S. L. S.

14. JANUAR

Overordentlig generalforsamling.

Julefrokost d. 22. december i S.O.F.

30. NOVEMBER

I h. t. lovenes § 36 forelagde den
fg. formand, kommandørkaptajn S. B.
V. J. Greve den af udvalget af 3. marts
f. å. afgivne betænkning.

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes, at bestyrelsen

Formanden for udvalget redegjorde
for udvalgets arbejde og fremhævede,
at såfremt tanken om oprettelse af en

90. foreningsår 1948-49
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fællesorganisation for samtlige officersgrupper i søværnet vandt indpas,
ville det være en påkrævet foranstaltning - forinden videre foretoges at undersøge, om de forskellige officersgrupper overhovedet var interesseret i en sådan sammenslutning indenfor
S.O. F.s rammer; viste dette sig at være
tilfældet, lod tanken sig dog ikke realisere, uden at der fra S. 0. F.s side stilledes krav om en fuldstændig udnyttelse af hele »Søkvæsthuset«.
Efter nogen diskussion pålagdes det
bestyrelsen at lade undersøge stemningen blandt medlemmerne for en evt.
udvidelse af samarbejdet med andre
officersgrnpper i søværnet.
1.

MARTS

Møde

med aftenunderholdning under medvirken af medlemmer af »Æventyrernes Klub«. Fællesspisning og dans.

sendte foreningen en lykønskningshilsen og
en blomsterdekoration.

91. foreningsår 1949-50
29. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes, at bestyrelsen
i overensstemmelse med den på den
overordentlige generalforsamling den
14. jan. d. å. vedtagne resolution, havde ladet undersøge stemningen blandt
medlemmerne for en evt. udvidelse af
samarbejdet med andre officersgrupper
i søværnet med det resultat, at man
ville finde det mest hensigtsmæssigt at
lade hele dette spørgsmål hvile, indtil
den nye forsvarsordning forelå som en
realitet. Fællesspisning.
3. MARTS

30. APRIL

Selskabelig sammenkomst
med aftenunderholdning ved oplæsning af kgl. skuespiller Poul Reumert.

Førårsfest ( slutningsmøde)
med middag og bal.

I foreningsåret har 16 møder været
afholdt i S. L. S.

I foreningsåret har 14 møder været
afholdt i S. L. S.

I anledning af Sjøofficerssållskapet i
Stockholms 100 års jubilæum d. 1. novbr.,
deltog efter indbydelse foreningens formand
i sållskapets jubilæumsfest.

Julefrokost d. 21. december i S.O.F.
I anledning af Hans Majestæt kong Frederik IX 50-års fødselsdag d. 11. marts
1949 overbragte foreningens formand allerhøjst samme forenings gave: et antikt
flaskeskrin.
I anledning af Hans kgl. Højhed prins
Georgs SO-års fødselsdag d. 24. juni 1949
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92. foreningsår 1950-51
7. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med dans for canadiske officerer
(flådebesøg).

28. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling
Den fg. formand, kommandør S. B.
V. J. Greve indledede med at mindes
foreningens formand, kontreadmiral
B. H. Andersen, der d. 21. marts var
afgået ved døden.
Efter den fg. formands beretning i
h. t. lovenes § 34, behandledes under
dagsordenens pkt. 3 følgende fra bestyrelsen og medlemmerne fremsatte
forslag:
1.

Ændring af S. 0. F.' bomærke ved overtagelse af »Det Søe-Militaire Kaart-,
Archiv- og Biblioteks-Selskab«s gamle
bomærke med en enkelt tekstændring.
Det besluttedes senere ikke at ændre
S. 0. F.' bomærke.

2. Ændring af vinfordelingens leverandørforhold.
Den vindelegeredes redegørelse toges
til efterretning uden endelig stillingtagen
til spørgsmålet.
3. Oprettelse af et samarbejdsudvalg i forbindelse med søværnets øvrige officers•
kategorier.
Bestyrelsen bemyndiges til at lade nedsætte et imemt samarbejdsudvalg.

4. Udvidelse af bestemmelserne om benyttelse af S. 0. F.s lokaler til også at omfatte møder for organisationer i tilknytning til søværnet, f. eks. K. M., »Søofficerskonernes Klub« o. I.

G. P«HIJen, 1950-55

1.

MARTS

Se/Jkabelig sammenkomst
med middag og bal i Håndværkerforeningens lokaler i anledning af søofficersskolens 250-års jubilæum, hvortil
der gaves adgang for ikke-medlemmer,
som var udgået fra søofficersskolen eller kadetskolen.
I foreningsåret har 14 møder været
afholdt i S. L. S.
Julefrokost d. 21. december i S.O.F.

De i 1947 vedtagne regler for benyttelse
af lokalerne udvidedes til også at omfatte »Søofficerskonernes Klub«, men
ikke »K.1vf.«

Kommandør G. Paulsen valgtes til
formand.
- Fællesspisning -

93. foreningsc1r 1951-52
20. OKTOBER

Sammenkomst
med kunstnerisk unde;:holdning ved

113

kgl. skuespiller Albert Luther for medlemmer med damer.

Forårsfest

27. NOVEMBER

med middag og bal, hvor enkelte indbudte engelske gæster, var til stede.

2. APRIL

Ordentlig generalforsamling.
Under formanden, kommandør G.
Paulsens beretning i h. t. lovenes § 34
henvistes til den på f. å. ordentlige
generalforsamling givne bemyndigelse
til bestyrelsen om at lade nedsætte et
internt samarbejdsudvalg i forbindelse
med søværnets øvrige officerskategorier, og oplyste, at bestyrelsen meget
indgående havde drøftet spørgsmålet
om, hvorvidt den nye forsvarslov og
dens følgevirkninger skulle indebære
nogen rimelig begrundelse for en udvidelse af adgangsbestemmelserne. Bestyrelsen havde således ikke til hensigt
at optage nye medlemmer, der ifg.
ånden i de gældende love kan blive
medlemmer og ville finde det naturligt, at den selskabelige S. 0. F. forholdt sig afventende, indtil man havde
set, hvilket standpunl:t de saglige
sammenslutninger - hovedorganisationen og S. L. S. ville indtage til dette
spørgsmål.
- Fællesspisning -

15. JANUAR

Mode
med foredrag af kommandørkaptajn
K. H. Seehusen: »Galathea-ekspeditionen«.
- Fællesspisning -
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I MAJ

Meddelelse 11r. 3.
Som optakt til den til d. 30. sept.
d. å. berammede overordentlige gene•
ralforsamling udsendte bestyrelsen en
meddelelse til samtlige medlemmer
vedr. en forestående behandling af
spørgsmålet om optagelse som med•
lemmer af de søofficerer og kystoffi.
cerer i reserven, som ifg. kundgørelse
for forsvaret A 37-1952 af 22/3 s. å.
var blevet udnævnt til søofficerer i
linien, idet bestyrelsen
1. med simpelt flertal havde beslut-

tet fra 1. okt. d. å. at optage som medle~mer de af ovennævnte indrangerede
søofficerer, der måtte fremsætte an•
modning herom.
2. emtemmigt havde besluttet ikke
at tage noget initiativ med h. t. en ud•
videlse af medlemsparagraffen til at
omfatte andre kategorier end søofficerer i linjen, ej heller, at der for tiden var begrundelse for at ændre
S. 0. F.s love med henblik på et nærmere samarbejde med andre kategorier
i søværnet.
30. SEPTEMBER

Overordentlig ge11eralforsamli11g.
I h. t. lovenes § 36 forelagde for-

manden den berammede dagsorden,
sålydende:
1. Bestyrelsen redegør for sit i meddelelse nr. 3, pkt. 1, indtagne standpunkt m. h. t. optagelse som medlemmer af de i kundgørelse for forsvaret
A 37-1952 af 22/3 s. å. udnævnte søofficerer i linien.
2. Afstemning om, hvorvidt spørgsmålet under pkt. 1 skal afgøres på basis
af en urafstemning blandt medlemmerne.
Formanden redegjorde for bestyrelsens synspunkter, der konkluderede i
fremsættelsen af følgende forslag til
afstemning.
a. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens standpunkt, som fremsat i meddelelse 3, pkt. 1, og vedtager, at pkt. 2 i dagsordenen for den overordentlige generalforsamling bortfalder.
b. Forsamlingen godkender bestyrelsen!'>
redegørelse, men ønsker dog overgang til
pkt. 2 i dagsordenen for den overordentlige
generalforsamling.

Efter en indgående debat foretoges
afstemning, hvorved forslag a forkastedes, medens forslag b vedtoges.
Derefter overgik man til behandling af dagsordenens pkt. 2: Afstemning om, hvorvidt spørgsmålet under
pkt. 1 skulle afgøres på basis af en
urafstemning blandt medlemmerne.
Efter en kort debat foretoges afstemning, hvorved dagsordenens pkt.
2 vedtoges.
I foreningsåret har ialt 10 møder
været afholdt i S. L. S.

94. foreningsår 1952-53
25. NOVEMBER

Ordentlig ge11eralforsa111li11g.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 34 meddeltes resultatet af
den stedfundne urafstemning blandt
foreningens medlemmer, hvorved vedtoges: fra okt. cl. å. at optage som medlemmer de søofficerer og kystofficerer
i reserven, som ifg. kundgørelse for
forsvaret A 37-1952 af 22/3 cl. å.
var blevet udnævnt til søofficerer i
linien (pag. 162).
Under dagsordenens pkt. 4: Forslag
fra bestyrelsen og medlemmer fremkom kommandør A. Schmidt med et
indlæg tilsigtende en kritisk gennemgang og a jour-føring af S.O.F.s love
under hensyntagen til diskussionen på
den overordentlige og ordentlige generalforsamling 1952. Da bestyrelsen
principielt var indforstået med tanken
om en revision af S. 0. F.s love - men
at en sådan revision ville have været
lidet hensigtsmæssig at indlede før de
nye forsvarsloves vedtagelse - fremsatte bestyrelsen følgende forslag til
afstemning:
Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at nedsætte et arbejdsudvalg til kritisk gennemgang og a jour føring af S.O.F.s
love under hensyntagen til diskussionen på
den overordentlige og ordentlige generalforsamling.

Forslaget vedtoges.
- Fællesspisning -

115

21. MARTS

Forårsfest
med middag og dans.
I SOMMERSAISONEN

Sammenkomst (d. 17/8}
med middag til ære for S.O.F.s ærespræsident, Hans Majestæt kong Haakon af Norge i anledning af dennes
60-års søofficersjubilæum. Sammenkomsten afholdtes som en intern festlighed, hvortil var indbudt Hans Majestæt kongen, Hs. kgl. Højhed prins
Axel og Hs. Højhed prins Flemming
samt enkelte, fortrinsvis ældre søofficerer af kong Haakons bekendtskabskreds eller med særlig tilknytning til
majestæten.

I foreningsåret har ialt 14 møder
været afholdt i S. L. S.
Som gave fra kommandørkaptain, baron
N. Juel-Brockdorff modtog S. 0. F. et maleri: »Morgen efter slaget i Køge bugt d. 1.
juli 1677<<, malet af J. C. Neumann. I giverens overværelse afsløredes maleriet ved
generalforsamlingen d.25.novbr.1952, hvorefter det har fået sin plads i »Niels Juel
salen<<.
Af Hans Majestæt kong Frederik IX er
til S. 0. F. i 1953 udlånt et maleri af
allerhøjst-samme, malet af Aug. Tørsleff.
Maleriet har herefter fået sin plads i
»Kongesalen«.

95. foreningsår 1953-54
24. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
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lovenes § 34 meddeltes, at bestyrelsen
som vedtaget på f. å. generalforsamling havde ladet nedsætte et udvalg
til revision af S. 0. F. love med formanden, kommandør G. Paulsen, som
formand.
- Fællesspisning -

3. APRIL

Forårsfest ( slutningsrnøde)
med middag og dans.
I foreningsåret har ialt 17 møder
været afholdt i S. L. S.
Ved bestyrelsens foranstaltning har
der i vintersaisonen været arrangeret 4
»hyggeaftener« i foreningens lokaler
for medlemmer med damer.
I marts 1954 Iod foreningen udgive et
katalog med »Fortegnelse over malerier og
historiske effekter i S. 0. F.s lokaler i det
gamle Søe-Qvæst-Huus«, forfattet af foreningens mangeårige medlem og regnskabsfører, fuldmægtig, søløjtnant I (R) G.
Honnens de Lichtenberg. Skriftet er herefter blevet udsendt til foreningens medlemmer m. fl.

96. foreningsår 1954-55
30. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i
lovenes § 34 meddeltes, at da
værnets Oversergent-Forening«
de antaget bogstaverne S. 0. F.

h. t.
»Søhavsom

forkortelse af denne forenings navn,
havde foreningen i okt. d. å. opnået
retsbeskyttelse for sin forkortede betegnelse.

endelig stilling til lovforslagets udformning i sin helhed, hvorefter dette
med vedtagne ændringsforslag sattes
til afstemning.

Derefter redegjorde formanden for
lovudvalgets arbejde, specielt vedr.
spørgsmålet som »honorary members<(,
deres rettigheder m. v.

§ 12: 1 5. stk., 2. linie ændres ordet »Foreningen« til »Søofficers-Foreningen<<.
I 5. stk., 3. linie tilføjes efter ordet »SøeLieutnant-Selskabet«: »og hovedorganisationen for søofficerer«.
3. stk. og 5. stk. ombyttes.
§ 17: I 1. stk., 2. linie ændres ordet »kontreadmiral« til »Søofficer af admiralklassen«.
§ 34: 6. stk. Ordene: samtlige stemmesedler åbnes samtidig« ændres til »samtlige
stemmesedler åbnes«.

- Fællesspisning -

2. APRIL

Forårsfest ( slutningsrnøde)
med middag og bal.

I SOMMERSAISONEN

Overordentlig generalforsamling
den 8. j1111i.
1. behandling af forslag til nye love
for S. 0. F., hvorunder formanden,
kommandør G. Paulsen - som formand
for Arbejdsudvalget af 1952 - afgav
betænkning og redegjorde for det
forelagte lovforslag ved en gennemgang af hver enkelt paragraf.

Udvalgets lovforslag henvistes efter
debat til 2. behandling.

Ved afstemning vedtoges det ændrede lov-forslag eensremmigt (pag.
163 og 174).
I foreningsåret har ialt 18 møder
været afholdt i S. L. S.
Ved bestyrelsens foranstaltning har
der i vintersaisonen været arrangeret 2
»hyggeaftener« i foreningens lokaler
for medlemmer med damer.
Julefrokosten fandt sted d. 22. december i S. 0. F.

97. foreningsår 1955-56
011erorde11tlig generr1lforsr1mling
den 21. j1111i.
2. behandling af forslaget til nye
love for S. 0. F. med indgåede ændringsforslag fra bestyrelsen for så
vidt angik§ 12 og fra kommandørkaptain K. Hertz til en række paragraffer.
Under den påfølgende debat toges

29. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 32 meddeltes) at sagen om
eneret på betegnelsen S.O.F., som Søofficers-Foreningen havde fået indregistreret som bomærke, var afsluttet
dermed, at »Søværnets Oversergent-
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Forening« efter henstilling havde frafaldet ønsket om at benytte nævnte
navneforkortelse.
Kommandør H. J. Rasmussen valgtes til formand. - Fællesspisning -

H.J. Rasmmsen, 195.5-58
7. APRIL

Forårsfest ( slutningsmøde)
med kunstnerisk aftenunderholdning
ved kgl. skuespilleres medvirken (»Pinafore«).
I foreningsåret har 19 møder været
afholdt i S. L.S.
Ved bestyrelsens foranstaltning har
der i vintersæsonen tillige været arrangeret 2 »hyggeaftener« i foreningens lokaler for medlemmer med
damer.
Julefrokost d. 18. december i S.O.F.
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98. foreningsår 1956-57
27. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formanden, kommandør H.J.
Rasmussens beretning i h. t. lovenes
§ 32 meddeltes, at der i det forløbne
år havde været en betydelig tilgang af
medlemmer til foreningen, idet 33 af
de ifg. kundgørelse for forsvaret A 37
af 22. marts 1952 til søofficerer i
linien udnævnte officerer af reserven
havde indmeldt sig i S. 0. F.
Med h. t. lokalernes anvendelse anførtes, at disse - som tilfældet allerede de foregående år - i vid udstrækning havde været stillet til rådighed
for medlemmer til privat selskabelighed; endvidere havde de jævnligt været overladt til højere myndigheder
i repræsentationsøjemed, og af andre
foreninger - udover de i lovene hjemlede - havde »Idrætsforeningen for
Søværnets Officerer«, »Søofficerskonernes Klub<<, »Sømilitært Foredragsudvalg«, »Marinehistorisk Selskab« og
»Dansk Militærmedicinsk Selskab« opnået tilladelse til at benytte S. 0. F.'s
lokaler til møder og sammenkomster.
I denne forbindelse fremhævedes,
at de ny love havde virket godt og at
det i det store og hele havde været
glædeligt at se den gode tilslutning,
der havde været til foreningens sammenkomster.
Under dagsordenens punkt 4 fremsatte bestyrelsen forslag om opsparing

gennem ekstrakontingent og frivillige
bidrag til festligholdelse af foreningens
100-årige beståen i april 1959. Det
besluttedes at fastsætte kontingentet til
6 kr. pr. måned.
Sluttelig meddeltes, at bestyrelsen
ikke havde fundet anledning til at
foretage en revision af de gældende
samvirkebestemmelser. Forsamlingen
erklærede sig hermed indforstået. Fællesspisning -

nistrative fonds havde ladet oprette et
»Soofficers-Foreningens 100-års j11bilæ111nsfond, hvorunder bl. a. den på
sidste års generalforsamling vedtagne
kontingentforhøjelser var blevet henlagt. I denne forbindelse oplystes nærmere vedr. bestyrelsens foreløbige planer med henblik på det forestående
jubilæumsår, herunder den forhåndenværende istandgørelse af foreningens
lokaler, bohave, inventar m. m.

26. FEBRUAR

M. h. t. lokalernes anvendelse i det
forløbne år fremførtes, at udover de
på sidste generalforsamling meddelte
foreninger havde »K. M.s befalingshavende Klub« og »S. V. K. Museumsudvalg« erholdt tilladelse til at benytte
S. 0. F.s lokaler.

Sammenkomst
med indledende foredrag af kaptajnløjtnant, kontorchef i udenrigsministeriet, H. E. P. Tøyberg-Frandzen,
om: »Indien<< for medlemmer med
damer.
6. APRIL

Forårsfest ( slutningsmøde)
med middag og dans.

I foreningsåret har ialt 17 møder
været afholdt i S. L. S.
Ved bestyrelsens foranstaltning har
der i vintersæsonen tillige været arrangeret »hyggeaftener« i foreningens lokaler for medlemmer med damer.
Julefrokost d. 21. december i S. 0. F.
99. foreningsår 1957-58
26. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling.
Under formandens beretning i h. t.
lovenes § 32 meddeltes, at bestyrelsen
samtidig med en sanering af de admi-

12. APRIL

Forårsfest ( slutningsmøde)

med aftenunderholdning under medvirken af foreningens medlemmer efter særligt program: En »revy«, tilrettelagt af kommandørkaptajn E.
Wolfhagen.
I foreningsåret har ialt 17 møder
været afholdt i S. L. S.
Ved bestyrelsens foranstaltning har
vintersæsonen tillige været arrangeret 3 »hyggeaftener« i foreningens lokaler for medlemmer med damer.
Et S. L. S. tilhørende eneste eksemplar
af Tidsskrift for Søvæscn, 1. årg. ( 4 hefter
med originalt blåt omslag), og anbragt i
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et af træ fra linieskibet »Mars« forfærdiget
skrin, blev i oktober overladt S. 0. F. til
opbevaring i foreningens lokaler.

100. foreningsår 1958-59

yderligere havde foreningens lokaler
29 gange været stillet til rådighed for
medlemmer til afholdelse af privat
selskabelighed.

(Indtil udgangen af december)

21. OKTOBER

Selskabelig sammenkomst
med souper og bal for hollandske søofficerer ( flådebesøg i anledning af
300-årsdagen for slaget i Øresund).
25. NOVEMBER

Ordentlig generalforsamling
Den fg. formand, kommandørkaptajn, kmhr. H. E. Wern, indledede
med al mindes foreningens fhv. formand, kommandør G. Paulsen, der
den 12. juli 1958 var afgået ved døden.
Under den fg. formands beretning
i. h. t. lovenes § 32 bragtes det til medlemmernes kundskab, at bestyrelsen
med hjemmel i lovenes § 3, stk. 2,
havde udnævnt Hs. ekscellcncc viceadmiral A. H. Vedel til æresmedlem
af S. 0. F. (pag. 183).
Til orientering for medlemmerne
om, i hvor vid udstrækning foreningens lokaler var benyttede til afholdelse af møder og sammenkomster, oplystes, at der i det seneste foreningsår
havde været afholdt ialt I 00 sammenkomster, møder m.v., og at alene 26
af disse fordelte sig på forsvarschefen,
forsvarsministeriet, søværnskommandoen m. fl. i repræsentationsøjemed;
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H. ]. H. JegJtrup, 1958-

Sluttelig berørtes enkelte forhold
forbindelse med trufne forberedelser i
anledning af foreningens forestående
100-års jubilæum den 2. april n. å.
Kommandør J. H. J. Jegstrup valgtes til formand.
- Fællesspisning -.
I foreningsåret har foreløbig 6 møder været afholdt i S. L. S.
Den 1. oktober arrangeredes af bestyrelsen en intern middag i S. 0. F.'s lokaler
for at hædre frk. Carla Sørensen i anledning af hendes 25-års jubilæum som foreningens økonoma.

- Julefrokost den 19. december.

Foreningens lokaler
Med stadfæstelsen den 1. februar 1882 af samvirkebestemmelserne for
S. 0. F. og S. L. S., hvorved begge selskaber lod optage hinandens medlemmer, og således at »ingen ville kunne være medlem af det ene selskab
uden tillige at være optaget af det andet«, meldte sig for foreningen straks
en opgave, som ikke skulle synes så lige til at løse, idet den betydelige
forøgelse af medlemstallet stillede et naturligt krav om en nyordning af
lokaleforholdene.
Hidtil havde S. 0. F., som vi ved, fristet sin enkle tilværelse ved i
vintersæsonen at leje lokaler rundt omkring i byen; nu derimod gjaldt det
om at indrette sig i egne klublokaler. Dog uden økonomisk støtte lod dette
sig ikke ordne, og omend S. 0. F. nok var i besiddelse af en lille opsparet
kapital den gang, var de heraf flydende midler kun som en dråbe i havet.
Da indtraf for foreningen , og i det rette øjeblik, en glædelig begivenhed, idet etatsråd W. Wain skænkede foreningen en pengegave på 10.000
kroner, som efter giverens udtrykte ønske ville være at anvende enten til
et »foreningslokale eller til et hvilket som helst formål, som bestyrelsen
måtte anse for tjenligt.«
Med dette smukke bevis på etatsrådens følte og varme interesse for
marinen, som han havde været knyttet til i så mange år, var hermed de
forhåndenværende vanskeligheder bragt til side, og i løbet af samme
sommer sluttedes en første huslejekontrakt med ejeren af Prins Wilhelms
Palæ, Set. Annæ Plads 13, hvorved foreningen fra oktober måned mod en
årlig husleje af 1500 kroner fik overladt 4 værelser beliggende 1 e1endommens stueetage og med facade ud til Amaliegade.
Prins Wilhelms Palæ, Ser. Annæ Plads 13
1880-85

De nærmere kontraktbetingelser var oprindeligt, at nævnte 4 værelser
monteredes af ejeren »komfortabelt med det til møblements henhørende«,
og at det ene værelse indrettedes til læsestue, to efterfølgende til kabinet
og dagligstue, og det fjerde til skabs- og garderobe-værelse; til hjørneværelset ud til Set. Annæ Plads og det hosliggende mindre værelse skulle
gives adgang for medlemmer af Søofficers-Foreningen og deres gæster
daglig fra 4-7 eftermiddag, såfremt det eventuelt måtte ønskes benyttet
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til spiseværelse for en messe. Samme værelser skulle tillige hver tirsdag
aften stå til rådighed for foreningen fra kl. 6 eftermiddag; men allerede
næste år ændredes kontrakten, hvorved foreningen fra oktober måned fik
lokaler samme steds, men på 2. sal og i >>umonterede« værelser, således
at man fra dette tidspunkt måtte skride til anskaffelse af møblement m. m.
Forholdene i disse første men primitivt indrettede lokaler skal - set
med datidens øjne - have været ganske tilfredsstillende; men kun få år
skulle så være, thi da bestyrelsen i 1885 søgte at få lejemålet forlænget på
5 år, stødte dette på vanskeligheder fra værtens side, og atter måtte man
til at se sig om efter et andet sted, hvor foreningen kunne slå sig ned.
Da henlededes tanken på det af »Aktieselskabet Concertpalæet« erhvervede Schimmelmannske Palæ, til hvilket der året forinden var blevet
opført to pavillonbygninger. Valget faldt på den nordre pavillon, og inden
vintersæsonens begyndelse flyttede foreningen til Bredgade 28, hvor lokalerne åbnedes den 4. november 1885.

» Aktieselskabet

Concertpalæet«s

senere Odd Fellow Palæets nordre Pavillon, Bredgade 28
1885-1942

De pavillon- og sidebygninger, som »Aktieselskabet Concertpalæet« med
erhvervelsen af det Schimmelmannske Palæ ( det fhv. Grevelige Berckentinske Palais) lod opføre på grundene af det gamle palæs forgård og staldbygninger, var udelukkende tænkt til udlejning for at skaffe en større
lejeindtægt. Den nordre pavillon var - ligesom den søndre - en 2 etagers
bygning, 35 alen lang og 16 alen dyb, med 5 fag og et hjørnefag til
gaden, et enkelt fag og et hjørnefag til gården og et stort fag i gavlen.
I s/t1eetagen indrettedes i forhuset butikker op, i si<lef10jen var en tid
brandstation, p,1 1. salen en 7 værelsers lejlighed, som strakte sig over sl.vel
forhuset som sidefløjen, og i tagetagen endelig i forhuset udstillingslokaler
og i sidefløjen en 6 værelsers beboelseslejlighed.
Søofficers-Foreningens lokaler var i 1885 hele førstesalen af sidefløjen
( dengang billardværelse med 3 fag og mødesal med 4 fag samt køkken og
kammer med 2 fag), og af forhuset de nordligste 4 fag (salonen med 2
fag og læseværelset dengang med 2 fag) foruden entre m.m. ud imod
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Foreningens mudesal

gården. Resten af forhuset ( en entre med 1 fag og hjørneværelset) beboedes af en tandlæge Boberg. I foreningens lejemål indgik endvidere kældere samt to tjenerværelser i kvistetagen, hvor foreningens daværende
tjener Nielsen med familie havde sin lejlighed. Huslejen var ansat til 2000
kroner, men forhøjedes i april 1887 til 2500 kroner, da lejemålet sikredes
for 10 år, og visse istandgørelser og installationer blev foretaget fra
palæets side.
Samtidig med indflytningen havde bestyrelsen nøje overvejet, hvorledes middagsmessen, der skulle tjene som et gode navnlig for foreningens
yngre medlemmer, på bedste måde kunne ordnes. Forhen havde denne
været overladt til restauratør Larsen (Set. Annæ Plads), men da også han
var flyttet til Concertpalæet og havde indrettet en restauration i den søndre
pavillons sidefløj, forsøgtes naturligt en ordning med ham. Dette blev dog
ikke til noget, og bestyrelsen mente derfor hellere at gøre skridtet fuldt ud,
straks at forsøge at indrette sin egen husholdning i selve foreningen.
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Denne overlades da efter aftale til tjenerens hustru, der havde vist sig villig
til at påtage sig dette hverv.
I 1890, da Marinens Biblioteks 1. afdeling flyttede fra Søkortarkivet
hen til foreningen, medførte dette flere forandringer ved lokalerne. Ved
en fornyet huslejekontrakt gældende på 10 år lejede foreningen og biblioteket nu tilsammen hele første salen og overtog herved fra 1. oktober d. å.
den af tandlæge Boberg hidtil beboede lejlighed. Den samlede husleje for
hele 1. salen blev 3.500 kroner. Fra førstkommende april kunne hjørneværelset tages i brug som biblioteks-læseværelse, og adgang til dette fra
foreningens læseværelse skete gennem en mellemliggende entre, der også
havde udgang direkte til trappen. Selve biblioteks-bogsamlingen indrettedes i stueetagen i hele sidefløjens længde under billardværelset og mødesalen, og forbindelse mellem forening og bibliotek tilvejebragtes ved at
anbringe en vindeltrappe, der mundede op i mødesalen. I løbet af efteråret
1890 udførtes de forskellige arbejder med forandringerne samtidig med,
at der overalt indlagdes elektrisk lys.
De følgende 10 år skete ingen større forandringer, men da palæet i 1900
skiftede ejer, og foreningen i den anledning sluttede kontrakt med sin nye
vært, Odd-Fellow-palæet, fremkom fra dennes side ønske om at disponere
over foreningens to tjenerværelser i kvistetagen; uden at skaffe plads på
anden vis lod dette sig imidlertid ikke så nemt udføre, men palæet løste
spørgsmålet således, at der i den østlige del af stueetagen, hvor biblioteket
havde tilhuse, indrettedes en 3 værelsers tjenerbolig med 3 fag ud til gården, og som ekvivalent for den her afståede plads anvistes biblioteket en
langt større plads i stueetagen af palæets hovedbygning under den såkaldte
»lille sal«, med et stort og to mindre værelser med tilstødende korridor.
Under arbejderne med disse forandringer indlagdes samtidig centralvarme.
Foreningens husleje blev herefter 2.600 kroner plus 1000 kroner for de af
biblioteket benyttede lokaler på 1. sal.
Bortset fra en lille forbedring i 1912 med indretning af en dækket overgang mellem foreningens lokaler og Odd-Fellow-palæet bevaredes lokalerne uforandrede lige indtil 1920. Forinden da var Marinens Bibliotek
tillige med foreningens tjenerbolig i 1918 blevet sagt op, da Odd-Fellowpalæet af særlige grunde så sig nødsaget til at disponere over hele stueetagen til andet formål. Herved kom foreningen til at stå overfor en omord124

Foreningens salon

ning af betjenings-spørgsmålet; den daværende økonom Petersen, som
efter Nielsens død i 1906 med familie havde beboet tjenerboligen i stuen,
måtte nu ved de indskrænkede pladsforhold fratræde sin stilling, og i stedet antoges en økonoma, foreningens så højt værdsatte frk. Thomsen, som
de første år indlogeredes i værelserne på 1. sal. Pladsforholdene var dog
her yderst begrænsede, og for at afhjælpe manglerne gik man som nævnt i
1920 i gang med de forandringer, som i nogen grad skulle ændre lokalernes udseende; de to fag af mødesalen nærmest køkkenet toges ind til beboelse for økonomaen, medens den øvrige del tillige med billardværelset
blev slået sammen til en større mødesal, hvor tillige billardet tik sin plads.
Ved denne forandring, hvorved den dækkede overgang og vindeltrappen
til det tidligere Marinens Bibliotek tillige forsvandt, ordnedes en ny kontrakt på 5 år, der ansatte huslejen for foreningens lokaler og bibliotekslæseværelset til ialt 4.600 kroner. Gennem alle de år, foreningen havde bestået, havde der ikke været
tænkt særligt på at lade møblementet følge med tiden; endnu så sent som i
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1926 færdedes man blandt møbler fra 80- og 90ernes lidet smagfulde
klunkestil, men et forsøg på en Mrdt tiltrængt fornyelse blev derfor foretaget dette år, i første omgang med mødesalen og salonen; senere i 1929
fortsattes med læseværelset og samtidig med sidste fornyelse fjernedes den
mellem biblioteket og læseværelset liggende entre, hvorved foreningens
læseværelse blev forøget med 1 fag. Denne forandring skabte som helhed
en bedre udnyttelse af pladsforholdene, og som erstatning for den inddragne entre blev trappeafsatsen på 1. sal taget ind og indrettet som lukket
entre til biblioteks-læseværelset.
En mere intern forandring indtraf, da foreningens økonoma, frk. Thomsen, på grund af svagelighed måtte fratræde; i stedet antoges da frk. Carla
Sørensen, som herefter - og nu i mere end 25 år - har varetaget dette krævende hverv, og med sand pietetsfølelse forstået at bestride dette i enhver
henseende tilfredsstillende.
For den ældre generation vil disse Søofficers-Foreningens lokaler i
Bredgade fremkalde erindringen om mange muntre og frugtbringende
stunder, det være sig en stille formiddag, når aviser og tidsskrifter blev
gennempløjet, eller en aften, når kammerater var samlet til møder eller
festlige sammenkomster; hvad der i særlig grad var medvirkende til, at
foreningen blev det naturlige samlingssted, var så ubetinget dens fortræffelige - af et medlem betegnet »geometriske« - beliggenhed i et af byens
rolige og fornemme kvarterer.
Når det således på en generalforsamling erfaredes, at nu var lejemålet
med vore i øvrigt forstående værter i Odd-Fellow-logen blevet sikret
fremover, faldt der som regel ro over sindene; men til trods for denne
nok så traditionsbundne indstilling, måtte det dog stå alle klart, at før eller
siden ville udviklingen medføre, at pladsforholdene i Bredgade blev for
trange.

Da S. 0. F. derfor i 1941 af marineministeriet - foreningens formående
velynder igennem alle år - blev anmodet om at tage stilling til et tilbud om
at overtage den i Søkvæsthuset eksisterende bolig for chefen for søværnskommandoen som foreningslokale, blev dette tilbud ved en foretagen urafstemning blandt foreningens medlemmer accepteret med betydelig stemmeflerhed. Bestyrelsen lod derpå en opfordring udgå til foreningens medlemmer m. fl. om ved bidrag at medvirke til skabelsen af et »Søofficersl?o

Foreningens læsevære/se

Foreningens Fornyelses- og Vedligeholdelsesfond«, en opfordring, der
som omtalt blev efterkommet i glædeligt omfang, og sikrede den forestående flytnings virkeliggørelse på betryggende måde.
Og efter en foretagen istandgørelse og indretning af de nye lokaler
i Søkvæsthuset åbnedes adgangen til disse den 16. september 1942.

Søkvæsthuset, Overgaden oven Vandet 62 B
1942-

Det bygningskompleks, hvortil S. 0. F. efter i 57 år at have haft til
huse i Odd-Fellow-Pælets nordre pavillonbygning forlagde sin residens,
har sin 200-årige historie og vil være ethvert medlem bekendt bl. a. fra
indledningen i det af S. 0. F. i marts 1954 udgivne katalog over »Malerier og historiske effekter i S. 0. F.'s lokaler i det gamle Søe-Qvæst-Huus«.
Da kun hovedbygningen indenfor dette bygningskompleks har interesse
i denne sammenhæng, skal følgende fra ovennævnte lille skrift citeres:
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»Kongesafen,r, (modesa!)

»I 1867 blev hovedbygningen indrettet som kaserne for Søværnets værnepligtige underkonstabler ( Orlogsværftets vagtmandskab) og ses derfor ofte omtalt som »Christianshavns kaserne« eller »Søværnets kaserne«.

Oprindelig var tøjmesteren ved søartilleriet kasernekommandant, men
allerede i 1868 blev denne post et selvstændigt embede. Da marinens
underofficersskole - den senere dæksofficerselevskole - samme år blev
oprettet, indkaserneredes eleverne her, og fra 1888 fandt undervisningen
også sted i denne bygning, hvorfor skolen overtog hele hovedbygningen,
og samtidig nedlagdes posten som kasernekommandant.

I Søkvæsthusets hovedbygning blev der efter D.O.E-skolens ophævelse
i 1932, indrettet en tjenestebolig for viceadmiralen, medens fyr- og vagervæsenet, lodsvæsenet og marinens bibliotek rykkede ind i de øvrige lokaler.
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Da man i 1940 ikke længere ønskede at anvende viceadmiralboligen
som sådan, opstod den tanke at lade Soofficers-Foreningen rykke ind her.

Flytningen fandt sted i september 1942, og lokalerne blev første gang
benyttet, da Orlogsværftet den 6. oktober 1942 fejrede sit 250-ilrs jubilæum ved en frokost her.
Søofficers-Foreningen havde selv planlagt en indvielsesfest til den 10.
oktober s. il., men denne måtte pil grund af besættelsestidens »telegramkrise« aflyses.
Den 29. august 1943 efterlodes et 6-mands vagthold i Søkvæsthuset.
Denne »sauvegarde« af gamle tyske reservister hyggede sig i hovedbygningens kælderetage. Hvad de egentlig bevogtede, vidste de vist ikke selv,
og efter ca. 1 års forløb forsvandt de en skønne dag.«

>Niels juel Salen"
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Dagligstuen

Den gamle viceadmiralbolig var beliggende i hovedbygningens nordfløj,
1. sal, og indrettedes ved indflytningen med en dagligstue, et bibliotek, en

kaminstue og en spisesal (»Niels Juel Salen«), alle i nærlig uforandret
stand, medens en ud mod havehuset vendende suite værelser, som i viceadmiralboligen havde været benyttet sum soveværelser, anretterværelse
m. v. blev ombygget, og under museumsinspektør fru Ellen Andersens
kyndige vej ledning indrettet som foreningsmødesal (»Kongesalen«).
Med indsigt havde bestyrelsen forestilet alle arrangementer m. h. t. de
nye lokalers indretning og udsmykning, og da adgangen efter fuldendt
arbejde blev ibnet, var det første indtryk, der mødte en ved indtræden
i disse nyerhvervede og rummelige haller bag murene af det gamle Søkvæsthus, at der her var skabt noget virkeligt smukt og æstetisk, en værdig
ramme om foreningen so1n det fælles hjem, den igennem generationer
havde været for dens mange medlemmer.
I de første år efter indflytningen var der sat en naturlig bom for alt
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foreningsliv, men da lysene efter besættelsestidens mørke atter blev tændt,
fandt dette snart sin faste form igen, tilskyndet som det blev af bestyrelsen i dens udtrykte håb om, »at medlemmerne i rigt mål ville gøre brug
af de smukke lokaler, som man fortsat ville søge at give et så repræsentativt udseende som vel muligt«. Og dette håb er ikke blevet beskæmmet.

Foreningens bestyrelser og medlemmer
Under forhandlingerne i foreningsåret 1881-82 omtaltes de særlige
synspunkter, som fra S. L. S.s side gjordes gældende med henblik på en
tilbagevenden til den hidtil bestående ordning, såfremt det skulle vise sig,
at sammenslutningen ikke svarede til de lovede forventninger; da en sådan
tanke ikke byggede på indre tillid og i praksis kunne vise sig utilfredsstillende, gik S. 0. F. kraftigt imod at lade en bestemmelse herom indføje.
Til gengæld enedes man om på en lempelig måde at efterkomme S. L. S.s
ønsker - at udforme det endelige forslag for nævnte samvirke mellem de
to selskaber som »Midlertidige Bestemmelser«.
I henved 80 år har nu disse fælles bestemmelser været gældende, og
omend modstridende opfattelser om deres betydning og hensigtsmæssighed
har været hørt, har dog ingen alvorligt forsøgt at forandre det engang
givne grundlag: »at begge selskaber optage hinandens nuværende medlemmer - således at ingen ville kunne være medlem af det ene selskab
uden tillige at være optaget i det andet«, og med en senere tilføjelse i
1909: »for så vidt som de opfylder de respektive betingelser for optagelse«.
Thi netop dette var det fælles udgangspunkt, hvorunder man skred til
forhandlingerne, og tiden har da også vist - ikke mindst efter at man ved
en revision af lovene i 1935 sløjfede ordet »midlertidig«, at såfremt nogen
havde i sinde at indføre noget nyt og afvigende fra det oprindelige grundlag, ville en tradition være blevet brudt og nerven i det system, der dikterer de to selskabers fælles-virke, blev overrevet.
Ved starten betød sammensmeltningen en betydelig forøgelse af S. 0. F.s
medlemsantal, som med fællesbestemmelsernes stadfæsten den 1. februar
1882 voksede fra 45 til 13 7 og i løbet af det kommende årti nåede op
på ca. 180.
Hvorledes den videre udvikling af medlemstallet iøvrigt er foregået,
vil bedst kunne ses af omstående oversigt.
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Æresmedlemmer og ordinære medlemmer
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De på de årlige generalforsamlinger valgte bestyrelser samt hvert medlems medlemsskab, se henholdsvis pag. 185 og 193.
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ET ORD PÅ FALDEREBET
ed dette rids af Søofficers-Foreningens historie, dens liv og virke
gennem hundrede år, hvor kun de væsentligste emner og tildragelser er medtaget, er i dokumentarisk form søgt fremdraget de forhold,
der blev betingende for et foreningslivs udfoldelse, og som i alle år har
været medvirkende til at fremme samhørigbedsfølelsen iblandt Søværnets
officerer af alle grader.

M

Såvidt det tidligere har været oplyst, henlevedes de første år under
relativt beskedne forhold, d. v. s. med afholdelse af ugentlige onsdagsmøder, lejlighedsvis med foredrag af maritim art, hvorefter tiden fordreves
med kortspil, billard, fællesspisning o. I.; kun ved særlige lejligheder
forsamledes man til en mere festlig sammenkomst, hvortil da også medlemmernes damer var inviteret; men med de i Berlingske Tidende indrykkede avertissementer om møder og sammenkomsters afholdelse, synes
det nu med nogen tydelighed at fremgå, at foreningens virksomhed i disse
år ikke har været så helt ringe endda. Savnet af egne lokaler var og blev
dog føleligt, thi en klub i dette ords egentlige betydning var foreningen
ikke, og når dette spørgsmål kom på tale, hvad jævnligt skete, var det,
som dav. kaptajn C. A. Garde engang skal have udtalt, at en klubdannelse
inden for de bestående rammer af S. 0. F. »bragte det gamle vagtlokale,
der tidligere benyttedes som samlingssted for officerer, i erindring«, en
udtalelse der uvilkårligt henleder tanken på det forb. »Ny Holms Hovedvagt Selskab«.
Adskillige år skulle da gå hen, førend foreningen kom ind under de
faste former, hvorunder den i dag kendes; og betingelsen derfor blev,
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som alle ved det nære samarbejde med S. L. S, hvorved S. 0. F. blev en
klub og det repræsentative forum for den stand, hvis navn den bærer.
En yderligere omtale af hvad foreningen i 11.renes løb har foranstaltet af
foredrag, festlige sammenkomster o. I. skulle, efter det foreliggende antagelig være overflødigt; men som et sidste ord pil. falderebet føler jeg det
fristende endnu en gang at vende tilbage til foreningslivet, for i glimt at
gengive, hvorledes dette pil. uhøjtidelig vis kunne forme sig - i fortid og
nutid.
I 1889 var Hs. kgl. Højhed Prins Georg af Grækenland blevet udnævnt
til premierløjtnant i det danske S. 0. K., og efter at være vendt tilbage
til sit hjemland modtog han i 1891 udnævnelse til æresmedlem af S. 0. F.
Som en erkendtlig tak for denne hædersbevisning skænkede Hs. kgl.
Højhed foreningen en punchebowle i hamret sølv, formet som et øsekar;
omgil.ende blev denne indviet ved et »punchesold« i foreningen, og at
der mellem prinsen og hans gamle kammerater fra kadetskolen har hersket
et fortroligt og kammeratligt forhold bevidner denne lille »salut«, der
under festlige former blev affyret til prinsens pris.

Der var engang en Prinds saa gjæv,

Georgius sit Navn han skrev,
Hid kom han fra de Joners Land,
Derfor en Jon var ikke han.
Spinkel var han just heller ikke,

Sikken en Næve han k11nde stikke,
Det Japaneseren fole fik,
Dengang han med »Czarevitsch« gik.

Nede i Hellas der ligger et Slot,
Det vi jo Alle kjende saa godt;
Der som en lille Purk han gik,
Der sine første Tænder han fik.
Han talte Græsk som ganske lille,
Det kan vi ej, hvor gjerne vi vilde,
Det kan vi næsten ej være bekjendt,
1Wen han meta jo være et Sprogtalent.
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Han som Kadet iblandt os sled1
Dengang han gjennem vor Skole gled.
Saa gik som Lojtnant han til Japan 1
T11gtede de1\ som sagtJ en Laban.
Senere sej/ed han mndt om Jorden.
Trodsede Storm og Lyn og Torden.
Han var for Indiens Tiger en Skræk 1
Men ved Ny-York fik 1Waskine11 Bræk.
Som Kammerc1t han var os kjær,
Venner han vandt iblandt os her.
Derfor en Bolle vi af ham faar,
Bollen1 som her paa Bordet staar.
Den kan vel tage af Pmzsch et Par Pose1
Det vil være svært den læns at ose1
Heldigvis selv den et Øsekar er1
Det hjælper jo lidt paa vort Besvær.
111en inden Bollen ud vi stak1
Vil vi da sende ham vor Tak 1
Drikke hans Skaa/1 selv om det er kuns
I en ganske almindelig lunken Pmd.
Ntt kommanderer han den Eskadre 1
Som skal Grækenlands Fjender smadre1
Leve Prinds Georg1 ja leve skal han
111ed hans Konge og Fædreland.'

I 1926 overvejede bestyrelsen at arrangere en fest med aftenunderholdning under medvirken af foreningens egne medlemmer. Den kunstneriske
ledelse blev overdraget dav. orlogskaptajn P. Sinding, der i vinterens løb
tilrettelagde den såkaldte »Søkooptimist-Fest«. Sammenkomsten var planlagt til at finde sted i S. 0. F.s lokaler, men den store tilslutning bevirkede,
at arrangementet i sidste øjeblik måtte forlægges til kadetskolen, Gernersgade 20. Den 19. februar løb festen af stabelen, og det kan antydes, at
den blev S. 0. F.s hidtil største succes; men hvad der var foregået bag
kulisserne, var der ingen, der vidste. Herom vil et brev kunne fortælle,
135

skrevet, som det er af en af de gamle »søkooptimister« og stilet til den nu
hundredårige S. 0. F. som:

EN TAK.
Som mange andre medlemmer har også jeg adskilligt at
sige Soofficers-Foreningen tak for} men jeg har een særlig tak!
som jeg tror, jeg er ene om at frembære: takken for 1 at fore11ingen har gjort mig til udover ,,f den magiske kunst til glæde
for mig selv og i tidens lob til blide morskab og fortvivlelse for
mange messekammerater.
Det gik således til:
I efterclret 1926 - kort efter mm udnævnelse fil officer planlagde S. 0. F. under orlogskaptajn Sindings mim/re ledelse
en storre fest, som skulle foregå på kadetskolen i Gemersgade,
og ved hvilken forskellige sange og sketches sk11lle afvikles,
og aktorerne skul!e scl vidt muligt rekmlleres blandt foreningens
medlemmer. Jeg gjorde på den tid tjeneste i fyrinspektionsskibet
»Argus«, som for/es af fes/arrangøren.
Ved et par lejligheder havde jeg ombord vist nogle beskecllle
korlkunsler og mont•tricks, og pl11dselig en dag kalder Sinding
mig ind og siger kort og godt: »De skal optræde som trylle•
k,mstner ved Sokoop!imislfesten den 19, febmar 1927 1 og De
skal 11dfylde ca. 20 miJwlterl«
Dybt rystet svarede jeg, at jeg ikke var magiker og aldrig
havde op!rådt for llOgen forsamling, scl det var helt mmtligl.
Sindings svar var monslergyldigt for en chef:
»Det er en ordre, så må De sg11 selv finde tttl af at 11dfore
den/«
Samme aften meddelte jeg i nedtrykt sindsstemning min
fttiler, hvilken urimelig ordre jeg h<lvde mod!t1get og bt1d ht1m
11dvirke hos Sinding, at ideen blev opgivet.
Faders svctr vc1r meget nedslående: »Folk med kmdt i vokser
med opgaven; man svigter aldrig sin chefs tillid. Tal med en
professionel troldmand1 og så vil jeg ikke hore mere vrovl om
den ting.«
Næste dag stillede jeg hos magikemes nestor, den 85•årige
Georg Kjeldsen, og forelagde ham problemet. Han viste mig
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derpå, hvorledes en kortvolte udføres, og bad mig komme igen
næste dag og vise volten fejlfrit.
Folgende eftermiddag bestod jeg adgangsproven efter en lang
uals arbejde! hvor jeg tilbragte en stor del a.f tiden med a.t samle
kort op fra gulve/. Jeg blev antaget som ekstraordinær elev til
uddannelse som ama.tor1 og lektioneme begyndte straks.
Nclr proven til godkendelse af det enkelte nmnmer skulle
finde sted, blev Kjelclsens gamle hnsfaktotmn tilkaldt. Det foregik på kommandoen: »P11blikum!«i hvorpå frk. Nielsen tog
plads i en lænestol. Når jeg så udforte det pågældende trick,
sad hNn tilsyneladende og sov! men ved den mindste fejl eller
klodse/hed vågnede h11n op og råbte: »Om igen!«
Efter nogen tids ove/ser erklærede mesteren at være tilfreds
med sin lærling, og da den store aften opra.ndt, gjorde eleven
ikke sin lærer helt til skamme.
Denne fest var særdeles fomojelig, men der skulle gå lang
tid, for medlemmeme aller viste sig på de skrå brædder.
Ved generalforsamlingen i 1937 tillod jeg mig at mindes
Sokooptimisteme og påpegede! at det mt var 10 år siden! vi
rigtig havde moret os. Forma11den tog dette ret tmtldigt op og
erklærede, at hvis bestyrelsen sav11ede morskab, sk11lle den nok
lade mig det vide.
Delle skele dog forst efter yderligere ca. 10 års forlob, idet
bestyrelsen den 3. april 1946 arrangerede en festlighed med
en li!/e revy, for/al/et og spillet a.f medlemmer. Denne aften
blev efter mc1nges mening lige sci vellykket som Sokooplimistaf!enen i 1927! og også ved denne lejlighed måtte nogle af
Kjeldse11s Ndøde!ige tricks fylde pauserne 11d.
Nu, mere end 30 år efter at jeg modtog den usædvanlige
ordre! falder det mig ind, a.t jeg egentlig burde ha.ve sendt regJ1i11gen for denne specialuddannelse til j\forineministeriet1 som
al!id har set med særlig velvilje på officerer! som ville s1t1dere
noget andet end deres fag!
1Wit onske til den 100-årige forening skal være, at den aldrig
vil tage sig selv hojtidelig, for i så fald vil hovedformålet: at
være en hyggelig ramme om godt humor, ikke kunne ncls.
E. ]. Saabye
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OMKRING EN 100-ÅRSDAG
Almindeligvis ved man, hvornår et barn er født og kan fejre dets fød.f1.. selsdage op gennem årene. Anderledes med Søofficers-Foreningen.
De opmærksomme læsere af denne bog vil have opdaget, at foreningens
fødsel og første år hviler i det dunkle og har hvilet således helt op til 1931,
da daværende orlogskaptajn H. E. Foss efter et grundigt forskningsarbejde
konstaterede, at Søofficers-Foreningen kunne regne den 2. april 1859 som
sin stiftelsesdag.
Vi er alle kommandør Foss megen tak skyldig for denne konstatering,
bl. a. fordi den i 1934 medførte udgivelsen af »Søofficers-Foreningen
gennem 75 Aar«, som nu er blevet uddybet med nærværende bog, der
giver et udmærket og levende indblik i vor forenings tilblivelse og liv
gennem de mange år, og fordi vi uden denne konstatering heller ikke
ville have kunnet fejre foreningens 100-årsdag. Da det således bliver
første gang, foreningen overhovedet fejrer sin fødselsdag, synes der at
være al mulig anledning til at gøre det med maner, således at også udenforstående for en gangs skyld erfarer lidt om Søofficers-Foreningen.
Da min forgænger som formand, kommandør Gustav Paulsen, i efteråret 1955 opfordrede mig til at lade mig stille til valg som hans efterfølger, accepterede jeg med glæde denne opfordring. Jeg gjorde det dels
fordi foreningslivet blandt søofficerer altid har interesseret mig, dels
fordi jeg følte det som en kær, kammeratlig pligt at modtage en sådan
opfordring og som en meget stor ære atter at blive udvalgt til og valgt
som formand for en forening af danske søofficerer. I dette tilfælde en
forening med et så tiltalende formål som »at fremme Samværet og vedligeholde et kammeratligt Forhold mellem Medlemmerne ... «
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Med det til søværnets linie nytilkomne betydelige antal søofficerer
fra reserven forekom denne opgave mig særlig vigtig i de nærmest
følgende år. Ganske vist indmeldte ikke alle de nytilkomne søofficerer
sig i vor forening, men dennes medlemstal er dog nu det hidtil største
og er godt og vel passeret de 400 med antageligt endnu nogle års opadgående tendens. Man kan imidlertid skimte muligheden af, at denne stigende kurve måske vil komme til et vendepunkt, og at den fortsatte kurves
krumning vil være afhængig af denne forenings evne til at skabe en tilfredsstillende løsning af spørgsmålet: Vor gamle S. 0. F.'s stilling til
kommende Søofficers-Foreninger i vore to nye flådebaser, Frederikshavn
og Korsør.
Der er nemlig næppe tvivl om, at den trang til kammeratligt samvær
under selskabelige former uden for messerne, som for 100 år siden var
drivkraften ved vor nuværende forenings tilblivelse, fortsat vil gøre sig
gældende, hvorfor også de søofficerer, som i flere år kommer til at gøre
tjeneste de to steder, må forventes at ville ønske nye Søofficers-foreninger
oprettet.
Man må da blot håbe, at det til den tid vil lykkes at finde en ordning,
der tillader, at sådanne nyskabelser må kunne eksistere side om side med
vor gamle forening til gensidig glæde og gavn for søofficererne, uden
hensyn til, hvor de gør tjeneste.
Straks efter, at den nye bestyrelse tiltrådte i november 1955, blev 100årsdagens forløb taget op til behandling. Festskriftet blev takket være
kommandør Foss' velvillige indstilling sat i arbejde, og en revision af
foreningens lokaler, bohave og inventar blev forberedt og iværksat, efter
at bestyrelsen i et »Forskønnelsesudvalg« havde suppleret sig med to medlemmer: kommandørerne E. J. Saabye og S. J. Valenliner og med to ikkemedlemmer: museumsinspektør ved Danmarks Nationalmuseum, fru Ellen
Andersen og arkitekt ved Søværnets Bygningsdistrikt C. F. Grove, der
alle velvilligt havde tilsagt deres assistance.
Dette tilsagn har de i den forløbne tid i fuldt mål tilsvaret og indfriet
ved gennem dd og dåd - det sidste bl. a. i form af talrige møder og
megen løben om i butikker, til auktioner m. m. - for at fremskaffe netop
det, der alle forhold taget i betragtning, ville give det smukkeste og det
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rigtige resultat. Beklageligvis har man ved lokalernes istandsætning været

stærkt hæmmet af, at Søkvæstbuset gennem flere år bar stil.et overfor en
hårdt tiltrængt hovedreparation, som endnu ikke bar fået bevillingsmyndigbedernes velsignelse.
Det var bestyrelsens hensigt med revisionen af foreningens lokaler m. m.,
at disse - i denne de faste skabes og spisekrogenes tid - skulle vise nutidens og fremtidens medlemmer og foreningens inden- og udenlandske
gæster, hvorledes et med smag velmøbleret, gammelt dansk officershjem
bar taget sig ud og samtidig vise, hvorledes moderne god, dansk møbelkunst har udviklet sig i brugsgenstande. Det forekommer mig, at med det,
der indtil nu er nået, er dette mål i sigte, og for dette er vor taknemmelighed overfor vore hjælpere og særligt overfor vore assisterende ikkemedlemmer meget stor.
Indledningen blev gjort ved anskaffelsen af et dejligt, gammelt dansk
empiremøblement fra godset Benzon og senere blev billardet - engang
»foreningens eneste attraktion«, men overhovedet ikke benyttet efter flytningen til Søkvæstbuset i 1942 - solgt for at skaffe plads til et nyanskaffet
arrangement af moderne, danske møbler.
Herved opnåede man en hårdt tiltrængt forøgelse af de bedre siddepladser under de mere velbesøgte sammenkomster, og skabte mulighed
for, at flere, også de, der kommer fra de længst borte værende pladser
under fællesspisning eller foredrag i »Kongesalen« eller »Niels Juel
Salen«, vil kunne få passende bekvemme siddepladser i Dagligstuen eller
Kaminstuen under indtagelsen af kaffen og den ofte påkaldte cognac.
Den i gamle dage af de yngre så stærkt attråede lighed mellem medlemmerne uden hensyn til deres højere eller lavere grad, må i vore dage erkendes at være »slået så godt som fuldstændigt igennem«, omend næppe
helt på den måde som både ældre og yngre i tidligere tider havde tænkt
sig. Ingen behøver derfor af frygt for at blive »holdt nede« af de ældre
at holde sig tilbage fra at give møde, når bestyrelsen kalder til fest, og
man bør fortsat ikke undervurdere betydningen af, at søofficerer af alle
grader og aldre med deres koner mødes til selskabeligt samvær under foreningens auspicier.
Alle sammenkomster kan selvsagt ikke være lige vel besøgt, hvilket
efter mit skøn mest er til skade for de, der ikke møder, da deltagerne i
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de senere års sammenkomster alle synes at have befundet sig særdeles vel
og moret sig tilsvarende for i nogle tilfælde en udgift, der ikke meget
har oversteget prisen på en biografbillet. Jeg føler trang til at takke alle,
der ved deres deltagelse i sammenkomster har vist bestyrelsens anstrengelser deres påskønnelse.
Det har været mig en stor glæde at lede Søofficers-Foreningen i disse
sidste tre år før 100-årsdagen, og på falderebet vil jeg da også gerne takke
hjerteligt for den grænseløse tillid, medlemmerne har vist bestyrelsen og
dermed mig, hvilket i meget høj grad har været medvirkende til at forhøje glæden ved at arbejde for S. 0. F.
Forhåbentlig vil der endnu i mange år være behov for den selskabelige
Søofficers-Forening, i hvilken danske søofficerer af alle grader og aldre,
fra admiralen på kongeborgen, som tilfældet er for tiden, til den yn,:ste
løjtnant i sit lukaf, med eller uden deres koner, kan mødes med hinanden
og med fremmede, for i festligt lag og under fornøjelige former at dyrke
kammeratskabet og lade det udvikle sig til varigt venskab.
Mod jul 1958
H. ]. Rasmussen
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SØOFFICERS-FORENINGENS
LOVE

Søofficers-Selskabets >Love-<:
(18 59)

I året 1859 lagdes som nævnt grunden til Søofficers-Foreningen ved dannelsen af et Søofficers-Selskab, der fra begyndelsen var organiseret efter en plan
ikke meget afvigende fra den ordning, som fandt udtryk i Søofficers-Foreningens første love, og hvis grundlæggende bestemmelser for selskabets dannelse
er anført i § 1 og § 3, der lyder:
§ 1.

Ved jevnlige Moder at vedligeholde Selskabelighed og et kammeratligt Forhold mellem Foreningens Medlemmer, som og igjennem Udvexling af Tanker
og Anskuelser at fremme den åndelige Udvikling - § 3.
Adgang til at indtræde som !Hed/em af Foreningen have Alle, som bære
dansk So-Officers-Uniform samt So-Etatens faste Læger - 1

Såfremt der - som antydet - allerede fra begyndelsen har været udformet en »Lov-plan«
for S. 0. S., ses denne ikke at have været optrykt.
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Sø-Officers-Foreningens Love
(Stadfæstet omkring årsskiftet 1864-65)

Titelhlad
Disse love, hvoraf kun eet eksemplar forefindes i S. 0. F.s arkiv, er optrykt i
offi.cers-Foreningen gennem 75 Aar<i:, udg. 1934, hvortil henvises.
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Vedtagne lovændringer
indtil 15. marts 1883
I 1869
§ 1, hvor tilføjes: »samt efter evne at fremme foretagender af almindelig interesse for
marinens officerer. I dette øjemed dannes en hovedkasse.«
§ 11, der ændres til: »Ved vintersaisonens begyndelse afholdes en generalforsamling.
På denne fremlægges det forløbne års reviderede regnskab og derefter vælges direktion
samt 2 revisorer for det kommende år. Den ugentlige forsamlingsdag fastsættes.«
§ 14, der ændres til: »2 /3 af det årlige kontingent tilfalder hovedkassen. Når der er
tale om at fremme foretagender af almindelig interesse for marinens officerer, overlades
det til direktionen, om den i denne anledning vil sammenkalde en generalforsamling.«
§ 15, der ændres til: »Den i § 2 omtalte hjælpekasse dannes ved henlæggelse af den
sidste trediedel af kontingentet med tillæg af indskud for gjenindtrædelse, frivillige bidrag
og indkomne renter; når den har nået en størrelse af 500 rdl. tages beslutning om den
videre skal forøges, eller dens indtægter tilfalder hovedkassen.«
§ 181 hvor »orlogscapitain« rettes til »commandeur«, ))capitainlieutenant« til ))Capitain«
og »lieulenanl<( Lil »premiLtlkutcnant,,.
§ 25, der tilføjes: »Regnskabsåret begynder I. oktober.«
5. JANUAR 18 7 0

§ 5, hvor tilføjes: »endvidere erlægger ethvert medlem 24 sk. kvartaliter, så længe
hjælpekassen ikke har nliet en størrelse af 500 rdl.«
§ 17, der ændres til: »Nlir foreningen udøver den i § 2 omtalte gjæstfrihed, udreder
hjælpekassen enten den hele eller en del af udgiften, som er forbunden dermed. Bestemmelsen herom tages af direktionen med tilbørlig hensyn til kassens status.«
1874
§§ 51 15 og 16, hvor rdl. og sk. ændres til kr. og øre.
L FEBRUAR 1882
»Midlertidige bestemmelser«, hvorved S. 0. F. og S. L. S. beslutter samvirken, stadfæstes.

Lovene med ovennævnte »Midlertidige bestemmelser« optryktes i revideret
Stand i 1882, hvoraf kun eet eksemplar forefindes i Det kgl. Bibliotek.
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Love for Søofficers-Foreningen
(vedtagne den 15. marts 1883)

Love
for

/Vedtagne
paa en overordentlig
<

Titelblad
Disse love, hvoraf kun eet eksemplar forefindes i S. 0. F.s arkiv, er optrykt i
officers-Foreningen gennem 75 Aau, udg. 1934, hvortil henvises.
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Vedtagne lovændringer
15. marts 1883 -

12. februar 1935

10. NOVEMBER 1885
§ 28, hvor 1. linie ændres til: »Bestyrelsen består af 5 medlemmer, nemlig 1 kontreadmiral eller 1 kommandør som formand« - - § 3.5, hvorved regnskabsåret flyttes således, at det iøber »fra 1. jan. til 31. decbt.<•
§ 41, hvorved generalforsamlingen flyttes til »begyndelsen af februar«.
§ 43, hvorved »15. oktober« ændres til »15. januar«.
5, MARTS 1889
§ 10, hvorved medlemsbidraget forhøjes til 2 kr.
3, MARTS 1891
§ 10, hvor der efter 2. punktum indskydes: »For udenbyes boende medlemmer, der er
i nåde afskedigede officerer, fastsættes medlemsbidraget til 50 øre månedlig. Hvad der
forståes ved »udenbyes«, afgøres i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.«
25. FEBRUAR 1896
§ 11, hvor tilføjes: »Hvis den pågældende har været udmeldt i mindre end et år, betales ved genindtrædelsen dog kun et så stort beløb, som svarer til hvad hans kontingent
i udmeldelsestiden ville have andraget.«
§ 26, der ændres til: »Foreningens grundfond udgor en kapital af 10.000 kr., som ikke
må røres (jfr. § 58). Bestyrelsen er ansvarlig for dets hensigtsmæssige anbringelse og skal
på hvert års ordentligC generalforsamling gøre meddelelse om, på hvilken måde grundfondets midler er anbragt.
Hvad foreningen ejer derudover henlægges som reserve- og fornyelsesfond, hvilket
bestyrelsen med generalforsamlingens sanktion kan anvende til større anskaffelser, forbedringer ved lokalerne, lån til vinfordelingen.«
(Senere udgår sætningen »lån til vinfordelingen«).
18. MARTS 1902
§ 3, hvor L afsnit ændres til: »Alle i eller udenfor nummer stående, såvel som alle i
nåde afskedigede eller hjemsendte officerer af søværnet, der er udgåede fra søkadet-akademiet eller søofficersskolen, samt alle i nummer stående læger af søværnet kunne være
medlemmer af foreningen.«
§ 4, hvor tilføjes: »og at mindst 2 /3 af foreningens medlemmer er hjemmeværende.«
§ 10, hvor seneste lovændring i 1891 ændres til: »i nåde afskedigede eller uden for
nummer stående eller hjemsendte officerer.«
§ 12, hvor sidste punktum ændres til: »I så tilfælde må mindst 2/3 af foreningens medlemmer være hjemmeværende, og af de afgivne stemmer må mindst '1/5 være for udelukkelse.<(
§ 14, der ændres til: »Medlemmer, der ønsker at benytte et lokale til søkrigsspil, kunne
ved henvendelse til bestyrelsen få et sådant anvist til nærmere bestemt tid.«
§ 15, der ændres til: »I læseværelset fremlægges blade og tidsskrifter til gennemlæsning på stedet.«
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§ 16, ændres »at samles indbyrdes« til »at samles i foreningens lokaler indbyrdes«.
§ 17, der ændres til: »Bestyrelsen kan give medlemmer lejlighed til at høre foredrag
over emner, dels af maritime, dels af almindelig interesse. Den kan foranledige - - osv.«.
§ 28, hvor 1. afsnit ændres til: »Bestyrelsen består af 5 medlemmer, nemlig 1 i nummer stående kontreadmiral eller kommandør som formand, 2 kaptainer, af hvilke den ene
er kasserer og den anden som regel vindelegeret, samt 2 premierløjtnanter, hvoraf den
ene er sekretær og den anden har tilsyn med lokaler og inventar. - Samtidig udgår det
sidste punktum i 2. afsnit.«
§ 29, hvor der efter »administrative interesser« tilføjes: »Forinden bestyrelsen tager
bestemmelse om opsigelse af lejekontrakt og flytning til nye lokaler, forelægger den
spørgsmålet for en generalforsamling.«
§ 33, hvor de to sidste punkter ændres til: »Indbydelse til deltagelse udgår fra bestyrelsen til foreningens medlemmer, og når det på grund af pladsen er nødvendigt at begrænse antallet af deltagere, må bestyrelsen slutte indtegningen af deltagere, når det tilkendegivne maksimumstal er nået.«
§§ 38 og 39, hvor §§'s indledning ændres til henh. »når regnskaberne er afsluttede<i
og »til at revidere regnskaberne«.
§ 41, hvor 1. afsnit gives folgende ordlyd: »Den ordentlige generalforsamling afholdes
februar måned, når regnskaberne for det forløbne år er afsluttede.«
§ 42, hvor i 2) ordet »regnskabet« ændres til: »regnskaberne«.
§ 45, hvor der i 1. afsnit sættes punktum efter ordet >>lokale« og ordet »og« stryges.
Samtidig vedtages det, at 2 /a af medlemmerne skal være hjemmeværende for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
MidlerJidige bestemmelser (samvirkebestemmelserne), hvor sidste punktum i punkt 3
erstattes med: »Forsamlingsdagen og tiden for S. L. S.s møder meddeles på S. L. S.s første
møde i foreningsåret.«

Regulativ for vi11fordeli11ge11 (stadfæstet 18. marts 1902).
§ 1. Det er vinfor<lelingens opgave at skaffe medlemmerne god vin til moderate priser.
Disse sættes derfor ikke højre, end at der fremkommer et passende overskud til sikring
mod tilfældige uheld.
Dersom status tillader det, kan vinfordelingen træde hjælpende til overfor S. 0. F.s
repræsentationsudgifter.
§ 2. Den vindelegerede - der i reglen er den kaptain i bestyrelsen, som ikke er kasserer
- bestyrer vinfordelingen og aflægger regnskabet; han kan ikke foretage væsentlige forandringer i driften eller i priserne uden bestyrelsens samtykke.
Vinfordelingens årsregnskab revideres og forelægges på den ordentlige generalforsamling i lighed med foreningens almindelige regnskab.

I 1902 genoptryktes lovene i revideret stand.
12. MARTS 1907
§ 3, hvor der efter »søkadet-akademiet« tilføjes: Søofficersskolen eller kadetskolen, samt
alle i eller udenfor nummer stående eller i nåde afskedigede faste læger af søværnet
kunne være medlemmer af foreningen.<1
§ 28, hvor 1. afsnit ændres til: »Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig 1 i nummer stående kontreadmiral eller kommandør som formand, 3 kaptainer, af hvilke en er
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kasserer, og 3 premierløjtnanter, hvoraf en er sekretær og har særligt tilsyn med lokaler
og inventaret.
I stedet for den ene kaptain eller den ene premierløjtnant kan vælges enten en overlæge
eller skibslæge.«

12. NOVEMBER 1909
§ 1, hvor »flådens officerer ligesom også« ændres til: »medlemmer samt<(.
§ 31 hvor 1. afsnit ændres til: »Medlemmer af foreningen kan være: 1) alle i eller
uden for stående såvel som alle i nåde afskedigede faste officerer og embedsmænd af flådens rammer, 2) tjenstgørende sekondløjtnanter og ligestillede af flådens rammer (herunder reserveløjtnanter), 3) ved søværnet ansatte tekniske embedsmænd samt ingeniørassistenter af fabriksafdelingen.«

Til sidstnævnte adgangs-bestemmelser knytter sig folgende bemyndigelse, givet bestyrelsen 13. marts 1923.
»Bestyrelsen bemyndiges indtil videre at træffe afgørelse om optagelse af nye indmeldte medlemmer, dog således, at en evt. ændring af lovbestemmelser, som følge af de
ved forsvarsordningen af 1922 ændrede personelforhold, så vidt muligt ikke præjudiceres.«
§ 10, hvor seneste lovændring i 1902 atter ændres, idet »stående eller hjemsendte officerer« udgår.
§ 16, hvortil føjes: »Lokalerne kan endvidere udlånes til de maritim-videnskabelige
selskaber, der består eller oprettes inden for foreningen. Sådanne selskabers forhold til
foreningen ordnes ved midlertidige bestemmelser.
§ 28, hvor 1. og 2. afsnit ændres og får følgende ordlyd: »Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 1 i nummer stående kontreadmiral eller kommandør som formand.
Valg af bestyrelsesmedlem er gældende for 2 regnskabsår, efter det første års forløb
afgøres ved lodtrækning, hvem der skulle afgå; senere sker det turvis. Genvalg kan finde
sted, dog kun med den pågældendes samtykke.«
§ 58, hvor ordene »af afdøde søofficerer« ændres til »af afdøde medlemmer« og »en
søofficers-forening« til »en lignende forening« .
.Midlertidige bestemmelser (samvirkebestemmelserne) hvor sidste afsnit i punkt 1 udgår. Samtidig udgår punkt 5, og »punkt 6 og 7« rettes henh. til »punkt 5 og 6«.
I december 1910 optryktes »Midlertidige Bestemmelser« med følgende ændringer:
I punkt 1 ændres »hver forening« til »hvert selskab«, og punkt 2 får følgende ordlyd:
»Medlemmer af et af de nævnte selskaber skal tillige være medlemmer af det andet, for
så vidt som de opfylder de respektive betingelser for optagelse.«
11. FEBRUAR 1919
§ 10, hvorved medlemsbidraget forhøjes til henh. 3 kr. og 75 øre. Paragraffen får
herved følgende ordlyd: »Medlemsbidraget fastsættes til 3 kr, månedlig. Æresmedlemmer
erlægger ikke medlemsbidrag. For udenbyes boende medlemmer, der er i nåde afskedigede
eller uden for nummer, fastsættes medlemsbidraget til 75 øre månedlig. Hvad der forstås
ved »udenbyes« afgøres i hvert tilfælde af bestyrelsen. For indtrædende medlemmer begynder forpligtelsen til at erlægge bidrag med den kalendermåned, i hvilken indtrædelsen
sker.«

1920

I 1920 genoptryktes lovene
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revideret stand.

Love far Søofficers-Foreningen
(vedtagne den 12. februar 1935)
I. Foreningens Formaal.

§ 1.
Foreningens Formaal er:
at fremme Samværet og vedligeholde et kammeratligt Forhold imellem Medlemmerne1 samt at virke i forskellige Retninger for at fremme Foretagender af
almindelig Interesse for Marinen.
at udvise Gæstfrihed mod fremmede Mariners Officerer og andre, mod
hvem der maatte være Anledning til at vise Opmærksomhed.
II. Foreningens Medlemmer samt disses Rettigheder og Pligter.

§ 2.
Medlemmer af Foreningen kan være:
1) Enhver, som er eller har været tjenstgørende Søofficer i Linien.
2) Enhver, som ved disse Loves Ikrafttræden er Medlem af Foreningen.
Anmodning om Optagelse tilstilles skriftlig Bestyrelsen, der afgør, om Betingelse for Optagelse er til Stede. Enhver, der optages, er forpligtet til at blive
i Foreningen 1 Aar, saafremt ikke Afskedigelse fra Tjenesten sker forinden.

§ 3.
Til Æresmedlemmer kan foreslaas saadanne Mænd, som i særlig Grad har
bidraget til Foreningens Fremme eller som særlig har gjort sig fortjent af Foreningen. Optagelse af Æresmedlemmer foretages ved Beslutning af Generalforsamlingen efter Forslag fra Bestyrelsen. Til Vedtagelse af et saadant Forslag
kræves, at mindst 5/o af de afgivne Stemmer er for samme, og at mindst 2 /3 af
Foreningens Medlemmer er hjemmeværende. Beslutning sker ved skriftlig
Afstemning.
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§ 4.
Alle Medlemmer - undtagen Æresmedlemmer, der ikke opfylder Betingelserne for at være Medlemmer efter Lovenes § 2 - kan udøve Stemmeret, dog
kun ved personligt Møde eller ved skriftlig Meddelelse til Bestyrelsen.
I Foreningens Forsamlinger er alle Medlemmer lige.

§ 5.
Medlemskontingentet fastsættes paa den aarlige ordentlige Generalforsamling
(jfr. § 34). Æresmedlemmer betaler intet Kontingent.

Udenbyes boende Medlemmer, der er udenfor Nummer eller afskedigede,
betaler et Kontingent, hvis Størrelse ansættes til ¼ af det fastsatte Medlemskontingent. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt Tilfælde, hvem der kan betragtes
som udenbyes boende.

§ 6.
For indtrædende Medlemmer begynder Forpligtelsen til at betale Kontingent med den Kalendermaaned) i hvilken Indtrædelsen sker.
Udtrædelse kan kun finde Sted ved Udgangen af et Kvartal, og naar Udmeldelse forinden er sendt skriftlig til Bestyrelsen.
Ved Genindtrædelse betales et Aars Kontingent i Indskud. Hvis de paagældende har været udmeldt i mindre end et Aar, betales ved Genindtrædelsen
dog kun et saa stort Beløb, som svarer til, hvad Kontingentet i Udtrædelses*
tiden ville have andraget.
§ 7.

Skulde nogen give Anledning dertil, kan Foreningen udelukke V cdkom*
mende fra Foreningen enten midlertidigt eller for bestandigt. En saadan Ude*
lukkelse foretages ved Beslutning af Generalforsamlingen efter Forslag fra Be*
styrelsen. Til Vedtagelse af et saadant Forslag kræves, at mindst 5 /o af de af*
givne Stemmer er for Udelukkelsen, og at mindst 2 /a af Foreningens Medlem*
mer er hjemmeværende. Beslutning sker ved skriftlig Afstemning.
III. Foreningens Virksomhed.

§ 8.

Der tilstræbes ved Afholdelse af selskabelige Sammenkomster at fremme det
kammeratlige Samvær og ved Afholdelse af Møder tillige at give Medlemmerne
Lejlighed til at høre Foredrag over Emner, dels af maritim, dels af almindelig
Interesse. Bestyrelsen kan foranledige, at ogsaa andre end Foreningens Med*
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lemmer holder Foredrag eller overværer saadanne, hvilket sidste dog ikke maa
ske mod Foredragsholderens Ønske.
Naar der er Tale om at fremme Foretagender af almindelig Interesse for
Marinen, overlades det til Bestyrelsen, om der i den Anledning skal sammenkaldes en Generalforsamling.
Selskabelige Sammenkomster for Medlemmer med deres Damer, som arrangeres af Bestyrelsen, skal fortrinsvis søges holdt indenfor saadanne økonomiske Rammer, at en almindelig Deltagelse kan forventes.
§ 9.

Naar Foreningen udøver den i § 1 omtalte Gæstfrihed, kan de hermed forbundne Udgifter helt eller delvis udredes af Foreningens Midler, alt under tilbørligt Hensyn til den økonomiske Status.
IV. Foreningens Lokaler, deres Benyttelse m. m.

§ 10.

Benyttelse af Foreningens Lokaler i Almindelighed sker i Overensstemmelse
med et af Bestyrelsen derom udfærdiget Ordensregulativ (jfr. § 24). Til Afholdelse af Møder eller selskabelige Sammenkomster benyttes Foreningens Lokaler, dog kan Bestyrelsen, naar Forholdene gør det nødvendigt, leje særlige
Lokaler udenfor Foreningen til nævnte Øjemed.
I Læseværelset fremlægges Blade, Tidsskrifter o. 1. til Gennemlæsning paa
Stedet.

§ 11.
Medlemmer, der maatte ønske at benytte Foreningens Lokaler eller enkelte
af disse til Søkrigsspil, kan ved Henvendelse til Bestyrelsen faa saadanne anvist til nærmere bestemte Tider.

§ 12.
Naar Grupper af Foreningens Medlemmer maatte ønske at samles i Foreningens Lokaler indbyrdes eller med andre i en snævrere Kreds i festlig eller
anden Anledning, skal Bestyrelsen kunne indrømme dette for saa vidt Omstændighederne tillader det. Foranlediges der ved saadanne Lejligheder Foreningen Udgifter, som ellers ikke ville være forekommet, bestemmer Bestyrelsen, hvad der skal forlanges godtgjort. Saafremt Lokalernes Afbenyttelse for
de øvrige Medlemmer derved indskrænkes, skal Bekendtgørelse derom ske en
passende Tid forinden.
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Lokalerne kan endvidere udlaanes til de maritim-videnskabelige Selskaber,
der bestaar eller oprettes indenfor Foreningen. Saadanne Selskabers Forhold til
Foreningen ordnes ved særlige Bestemmelser.
§ 13.
Skulde det indtræffe, at Lokalerne eller Inventaret, der her forefindes, tilføjes nogen Beskadigelse, skal Bestyrelsen kunne paalægge den eller dem, hvem
Beskadigelsen maa tilskrives, at erstatte Skaden.

§ 14.
Til nærmere bestemte Tider indretter Bestyrelsen i Foreningens Lokaler en
Frokost- og Middagsmesse, der søges holdt indenfor saadanne økonomiske
Rammer, at en almindelig Deltagelse kan forventes.
§ 15.
For Deltagelse i Frokost- og Middagsmessen, i selskabelige Sammenkomster,
Fællesmaaltider m. m. erlægges Betaling efter Bestemmelser og Takster, som
i Forvejen bekendtgøres af Bestyrelsen. Naar den økonomiske Status tillader
det, og Omstændighederne taler derfor, kan Bestyrelsen hertil yde Tilskud af
Foreningens Midler.

§ 16.
Adgang for Ikke-Ji.1edlemmer i Foreningen.

Officerer af fremmede Nationers Krigsmagt kan af Medlemmerne indføres
i Foreningen, ligesom ogsaa Adgangen til Foreningen lejlighedsvis kan aabnes
for andre, naar derom sker Bekendtgørelse fra eller Henvendelse til Bestyrelsen. Ved særlige Lejligheder kan endvidere Bestyrelsen paa Foreningens Vegne
indbyde Gæster.
V. Foreningens Formue.

§ 17.
Foreningens Formue omfatter et Grundfond samt et Reserve- og Fornyelsesfond.
Foreningens Grundfond maa ikke formindskes uden Generalforsamlingens
Bemyndigelse. Bestyrelsen er ansvarlig for dets hensigtsmæssige Anbringelse
og skal paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling give Meddelelse om, paa
hvilken Maade dets Midler er anbragt, og om det ved Gaver eller paa anden
Maade er bleven forøget.
Hvad Foreningen ejer udover Grundfondet henlægges som Reserve- og For-
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nyelsesfond, hvilket Bestyrelsen med Ansvar overfor Generalforsamlingen kan
anvende til Formaal, der tjener Foreningens Tarv.
VI. Foreningens Bestyrelse.

§ 18.
Foreningens Bestyrelse bestaar af 7 Medlemmer, hvoraf en i Søværnet tjenstgørende Kontreadmiral, Kommandør eller Kommandørkaptajn som Formand
samt Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet. Fordelingen af de særlige Hverv
som Kasserer, Sekretær m. fl. bestemmer Bestyrelsen selv imellem sine Medlemmer.
§ 19.
Til Medlemmer af Bestyrelsen kan kun vælges Medlemmer, som har været
i det mindste 2 Aar i Foreningen.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer foretages paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling og er gældende for 2 Aar ad Gangen, idet Halvdelen aarligt udtræder. Første Aar efter en samlet Bestyrelses Valg afgøres det ved Lodtrækning,
hvem der skal afgaa. Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet er som fast Medlem af Bestyrelsen dog undtagen fra denne Bestemmelse.
Genvalg kan finde Sted.
Det overlades Bestyrelsen ved eget Valg at holde sig fuldtallig i Tilfælde af
Fraværelse, saafremt Supplering anses for ønskelig.
§ 20.
Formanden vaager over Skik og Orden i Foreningen saavel i Henseende til
Forretninger som til Lovenes Overholdelse; han paataler enhver Uorden, samt
haandhæver hvert Medlems saavel som hele Foreningens Rettigheder.

§ 21.
Kassereren fører Pengeregnskabet og er under Formandens Tilsyn ansvarlig
for Foreningens Midler, som forvaltes af ham; dog kan forandret Anbringelse
af Grundfondets Midler kun ske i Følge den samlede Bestyrelses Beslutning.
Han tilstiller ethvert indtrædende Medlem et Eksemplar af Lovene.
§ 22.
Sekretæren besørger under Formandens Ledelse Korrespondancen og har Tilsyn med Foreningens Arkiv. Han fører under Formandens Tilsyn en Protokol
ved Generalforsamlingerne, hvori kortfattet optages Forhandlingernes Genstand og Udfald. Over Bestyrelsesmøderne fører han en Forhandlingsprotokol,
der for hvert Møde undertegnes af de tilstedeværende Medlemmer.

155

Han forestaar Arrangementet af Sammenkomster, Møder o. I., som foranstaltes af Bestyrelsen.
§ 23.

Bestyrelsen har under Ansvar overfor Generalforsamlingen Ledelsen af Foreningens Anliggender. Den fører Korrespondancen, afslutter Lejekontrakt og
varetager i det hele Foreningens økonomiske og administrative Interesser. Forinden Bestyrelsen tager Bestemmelse om Opsigelse af Lejekontrakt og Flytning
til nye Lokaler, forelægger den Spørgsmaalet for en Generalforsamling. Den
drager ved Bestemmelser og Tilsyn Omsorg for god Ordens Overholdelse i
Foreningen og vaager over, at alt politisk Partivæsen holdes ude fra Foreningen
som uforeneligt med dens Stilling og Formaal.
§ 24.
De Regler for Overholdelse af god Orden m. m., som Bestyrelsen anser for
rigtigt at give, optages i et Ordensregulativ, som bekendtgøres ved Opslag i
Foreningens Lokaler. Bestyrelsen skal vaage over, at de deri indeholdte Bestemmelser overholdes.

§ 25.
Alle Afgørelser i Bestyrelsen sker ved simpel Stemmeflerhed. Er Stemmerne
lige, gør Formandens Stemme Udslaget.
§ 26.
Bestyrelsen kan til Behandling af Spørgsmaal Foreningens Virksomhed vedrørende nedsætte Udvalg. Alle Afgørelser i Udvalg sker efter samme Bestemmelser som angivet i § 25.
§ 27.
Bestyrelsen underretter Foreningens Medlemmer ved Cirkulærer eller offentlig Bekendtgørelse om, hvad den maatte foranstalte i Henhold til § 8.
§ 28.
Naar det antages, at Gæstfrihed eller anden Opmærksomhed bør udvises
overfor nogen, staar det ethvert Medlem frit for at henlede Bestyrelsens Opmærksomhed derpaa, dog at det alene tilkommer Bestyrelsen at træffe Bestemmelse i saa Henseende.
Indbydelse til Deltagelse i Sammenkomster o. I. udgaar fra Bestyrelsen til
Foreningens Medlemmer, og hvis det paa Grund af Pladsen skulde være nødvendigt at begrænse Antallet af Deltagere, kan Bestyrelsen slutte Indtegningen,
naar det tilkendegivne Maksimumsantal er naaet.
1)6

Ved Omvisning af Fremmede paa Holmen, til Byens Seværdigheder eller
lignende, kan Bestyrelsen indbyde enkelte Medlemmer til at assistere sig, og er
bemyndiget til at afholde alle ved saadanne Lejligheder forekomne Udgifter
til Foreningens Midler.

§ 29.
Bestyrelsen kan antage en lønnet Regnskabsfører, som under Bestyrelsens
Tilsyn og Ansvar er behjælpelig med Forretningernes Førelse. Ligeledes kan
den antage lønnet Medhjælp til at bestride Foreningens daglige Husførelse m.m.
§ 30.
Bestyrelsen kan ikke behæfte Foreningen med Gæld eller Kaution.
§ 31.
Regnskabsaaret eller Forcningsaaret er fra den 1. Oktober til den 30. September.
Naar Regnskaberne er afsluttet for et Regnskabsaar og gennemgaaet af Bestyrelsen, sendes de til Foreningens Revisorer. Efter at disses Bemærkninger har
været Genstand for Forhandling mellem Revisorerne og Bestyrelsen, modtager
denne de endelige Notater og Indstillinger, som Revisorerne forlanger forelagte for den ordentlige Generalforsamling. En Regnskabsoversigt for det paagældende Aar skal være fremlagt i Foreningen i de sidste 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

§ 32.
Revisorer og Revisor-S11ppleant.
Til at revidere Regnskaberne vælges af den ordentlige Generalforsamling for
Regnskabsaaret 2 Medlemmer som Revisorer og 1 Medlem som Revisor-Suppleant; sidstnævnte indtræder i Tilfælde af en Revisors Forfald.
Genvalg kan finde Sted.
VII. Generalforsamlingen.

§ 33.
I alle Foreningens Anliggender har Generalforsamlingen den øverste Myndighed indenfor de ved Lovene fastsatte Grænser. Generalforsamlingen er enten
ordentlig eller overordentlig.
§ 34.
Ordentlig Generalforsamling afholdes aarlig i den sidste Halvdel af November, med Dagsorden:
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Formanden aflægger Beretning om det sidst forløbne Foreningsaar, meddeler Af- og Tilgang af Medlemmer samt stiller Forslag om Størrelsen
af det aarlige Medlemskontingent.
2. Godkendelse af Regnskaberne for det sidst forløbne Regnskabsaar, bilagt
med Revisorernes Notater og Indstillinger.
3. Forslag fra Bestyrelsen eller fra Medlemmer.
4. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, Revisorer og Revisorsuppleant.
Generalforsamlingen afholdes efter Indvarsling fra Bestyrelsen. Indvarsling
skal ske mindst 8 Dage forinden ved Opslag i Foreningen samt ved særlig
Meddelelse til hvert enkelt Medlem.
Ønsker Bestyrelsen at fremkomme med Forslag til Afgørelse paa Generalforsamlingen, maa saadanne Forslag bringes til almindelig Kundskab ved Opslag eller Fremlæggelse i Foreningen samtidig med Generalforsamlingens Indvarsling. Selv naar dette ikke er sket, skal Sagen dog kunne komme til Forhandling og Afstemning, naar Generalforsamlingen dertil giver sit Samtykke.
(Om Ændringer i Lovene jfr. § 36).
Ønsker Medlemmer udenfor Bestyrelsen at indbringe Forslag til Beslutning,
maa saadanne Forslag inden 15. Oktober være tilstillet Bestyrelsen. Forslagene
bekendtgøres af Bestyrelsen ved Opslag eller Fremlæggelse i Foreningen samtidig med Indvarslingen af Generalforsamlingen. Selv naar ovennævnte Betingelser for Indbringelse ikke er opfyldt, skal Forslag fra Medlemmer udenfor
Bestyrelsen dog kunne komme til Forhandling og Afstemning paa Generalforsamlingen, naar saavel denne som Bestyrelsen dertil giver sit Samtykke. (Om
Ændringer i Lovene jfr. § 36).
1.

§ 35.

Overordentlig Gener1zlforsamli11g afholdes saa ofte som Bestyrelsen anser det
nødvendigt, eller naar det forlanges af mindst 10 Medlemmer ved skriftlig
motiveret Henvendelse til Bestyrelsen. Indvarsling af en overordentlig Generalforsamling sker efter de for Indvarslingen af den ordentlige Generalforsamling givne Regler; dog skal Bestyrelsen i særlige Tilfælde kunne indkalde en
overordentlig Generalforsamling med kortere Varsel end det foreskrevne. Samtidig med Indvarslingen meddeles Forhandlingsemnerne ved Opslag eller Fremlæggelse i Foreningen. Andre Emner kan kun komme til Forhandling og Afstemning paa Generalforsamlingen med dennes og Bestyrelsens Samtykke. (Om
Ændringer i Lovene jfr. § 36).
§ 36.
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lig Generalforsarnling ligesom andre Forslag; men et saadant Forslag kan ikke
komme til Forhandling paa Generalforsamlingen, uden at det samtidig med
dennes Indvarsling har været bekendtgjort ved Opslag eller Fremlæggelse i
Foreningen, og ingen Ændringer kan foregaa i Lovene uden at det paagæl•
dende Forslag har været til Forhandling paa 2 Generalforsamlinger.
Paa den 1. Generalforsamling <~øres Forslaget til Genstand for almindelig
Forhandling, og der stemmes derefter om, hvorvidt Sagen skal fremmes. Ved•
tages dette med 2 /a af de afgivne Stemmer, finder den videre Forhandling Sted
paa en ny Generalforsamling, som Bestyrelsen indvarsler senest en Maaned efter.
Samtidig med Indvarslingen af den 2. Generalforsamling indkalder Besty•
relsen Ændringsforslag til en nærmere opgiven Tid. De Ændringsforslag, som
derefter indkommer eller som Bestyrelsen selv vil stille, bekendtgøres ved Opslag eller Fremlæggelse i Foreningen senest 2 Dage før den 2. Generalfor.
samling.
Paa den anden Generalforsamling forhandles og stemmes om Forslaget med
de foreliggende Ændringsforslag. Andre Ændrings• eller Underændringsforslag kan kun komme til Afstemning, naar Generalforsamlingen med simpel
Stemmeflerhed dertil giver sit Samtykke. Et Forslag er kun vedtaget, naar det
har faaet mindst 2 /a af de afgivne Stemmer.
Den 2. Generalforsamling er kun beslutningsdygtig, naar mindst 30 Medlemmer er til Stede, i modsat Fald afbrydes den, og Bestyrelsen bestemmer en
anden Dag til Fortsættelse ved Opslag i Foreningen mindst 8 Dage forinden.
Naar Generalforsamlingen atter sammentræder, betragtes den som beslutningsdygtig uden Hensyn til Antallet af de tilstedeværende Medlemmer.
VIII. Forretningsordenen.

§ 37.
Enhver Generalforsamling ledes af en Dirigent, som vælges af Bestyrelsen.
Dirigenten leder Forhandlingerne og afgør formelle Spørgsmaal, medmindre
han maatte have Anledning til at henstille Afgørelse til Generalforsamlingen.
Han sørger for, at god Orden vedligeholdes.
Ethvert Medlem er pligtig at underkaste sig Dirigentens Kendelse.

§ 38.
Paa Generalforsamlingen optræder Formanden for Bestyrelsen paa dennes
Vegne.
Ethvert Medlem, der har forlangt og af Dirigenten erholdt Ordet, taler staaende fra sin Plads.
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Har flere Medlemmer samtidig begæret Ordet, bestemmer Dirigenten i hvilken Rækkefølge, de skal have Ordet. Korte Berigtigelser og Spørgsmaal kan
gives Fortrin.

§ 39.
Forslag, der ikke er Ændringer i Lovene, og som ønskes sat under Diskussion, indleveres skriftlig til Bestyrelsen.
§ 40.
Saafremt 5 Medlemmer forlanger, at et Forslag forinden Afstemning underkastes en 2. Behandling, skal en saadan finde Sted ved et nyt Møde.
Underkastes et Forslag 2 Behandlinger, skal dette, ledsaget af Motiver, bekendtgøres ved Opslag eller Fremlæggelse i Foreningen senest 2 Dage før 2.
Behandling vil finde Sted. Er et Udvalg nedsat, skal dettes Betænkning medfølge. Efter endt 2. Behandling finder Afstemning Sted, og Afgørelsen sker
ved simpel Stemmeflerhed.
Vil nogen til 2. Behandling stille Ændringsforslag, skal disse være indleveret
saa betimelig til Bestyrelsen, at de kan fremlægges tillige med det øvrige
Sagen vedkommende.
§ 41.
Hvor ikke anderledes er bestemt (jfr. § 3, 7 og 36), er en Sag vedtaget, naar
den har opnaaet simpel Stemmeflerhed. Afstemning sker forøvrigt i Overensstemmelse med § 43, naar det ikke i Lovene er bestemt eller af Generalforsamlingen besluttet, at der skal ske skriftlig Afstemning.

§ 42.
Saafremt Forhandlingerne skulde trække uforholdsmæssigt længe ud, kan
Dirigenten eller 5 Medlemmer foreslaa deres Afslutning, hvilket afgøres ved
Afstemning uden Forhandling.
§ 43.
Afstemning sker i Reglen ved Haandsoprækning, og den bør stedse bestaa
af Prøve og Modprøve. Dirigenten er berettiget til at lade foretage skriftlig
Afstemning, enten straks eller efter en Afstemning paa almindelig Maade, naar
dennes Udfald forekommer ham tvivlsom. Ligeledes kan 5 Medlemmer inden
Prøvens Begyndelse forlange en saadan skriftlig Afstemning. Denne sidste
Afstemningsmaade skal i Reglen benyttes, naar Sagen angaar personlige Forhold, og i saa Fald altid, naar et Medlem ønsker det.
Naar der er lige mange Stemmer for og imod et Forslag, betragtes det som
forkastet.
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§ 44.
Naar et Udvalg nedsættes, vælger det en Formand og efter endt Forhandling en Ordfører. Det afgiver sin Betænkning til Bestyrelsen.
§ 45.

En kort Beretning om Forhandlingerne paa Generalforsamlingen med Gengivelse af de vedtagne Beslutninger indføres i en Forhandlingsprotokol og underskrives af Dirigenten. Forhandlingsprotokollen tilstilles derefter Bestyrelsen, som lader en Genpart af Beretningen fremlægge i Foreningen, hvor den
i mindst 8 Dage skal være til Eftersyn for Medlemmerne.
IX. Foreningens Opløsning.

§ 46.
Skulde det Tilfælde indtræde, at Foreningen opløses, skal Foreningens Ejendele, for saa vidt ikke særlige Bestemmelser er til Hinder derfor, søges realiseret, og det indkomne Beløb i Forbindelse med Foreningens Fonds skal da anbringes saaledes, at Renten deraf aarlig tilfalder uformuende Efterladte af forhenværende Medlemmer. Kapitalen skal endvidere anbringes saaledes, at den
eventuelt atter engang i Tiden kan blive disponibel til Genoprettelse af en lignende Forening. Bestemmelsen om Foreningens Opløsning, Ejendelenes Realisation og Formuens Anbringelse træffes efter Reglerne i § 36.
§ 47.

Disse Love skal trykkes.

Bestemmelser for Samvirke
mellem
Søofficers-Foreningen og Søe-Lieutenant-Selskabet.
(Se pag, 173)

Regulativ for Vinfordelingen.
(Se pag. 173)
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Vedtagne lovændringer
12. februar 1935 _, 21. juni 1955

5. DECEMBER 1939
Nuværende § 5, 1. stk. erstattes med: »Medlemskontingentet fastsættes på den årlige
generalforsamling (jfr. § 34). Æresmedlemmer samt medlemmer, der har betalt kontingent
til foreningen i sammenlagt 45 år, er kontingentfri.«

2 5. NOVEMBER 1947
Ved ordensregulativ (§ 24) fastsættes følgende regler for medlemmernes benyttelse af
S. 0. F.s lokaler til privat selskabelighed m. v.:
1. »Til afholdelse af festligheder af forskellig art vil lokalerne kunne stilles til rådighed for et eller flere medlemmer efter herom indgiven skriftlig anmodning, der skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forinden.
2. Det er medlemmerne tilladt til foreningens daglige måltider at indbyde enkelte
mandlige gæster, der ikke er medlemmer af S. 0. F.
3. For sådanne gæster er der ikke adgang til kaminstuen eller biblioteksværelset.
4. For måltidet betales der en særskilt gæstepris efter bestyrelsens bestemmelse.
5. Når der efter bestyrelsens bestemmelse disponeres over lokalerne til særlige formål,
vil der ikke kunne indbydes gæster. Meddelelse herom vil blive givet af økonoma ved
tilmeldingen.
6. Tilmelding af private gæster til de daglige måltider skal foregå efter de gældende
regler (senest kl. 0900 samme dag).
7. Alle tidligere udsendte bestemmelser for brug af S. 0. F.s lokaler til privat selskabelighed sættes ud af kraft fra 1/12 1947.«

30. SEPTEMBER 1952
Til § 2 føjes ad 1: »De i følge kundgørelse for forsvaret A 37 af 22. marts 1952 til
søofficerer af linien udnævnte officerer af reserven.
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Love far Søofficers-Foreningen
(vedtagne den 21. juni 1955)

I. Foreningens Formaal.

§ 1.
Foreningens Formaal er:

at fremme Samværet og vedligeholde et kammeratligt Forhold imellem Medlemmerne samt

at udvise Gæstfrihed mod fremmede Mariners Søofficerer og andre, mod
hvem der maatte være Anledning til at vise Opmærksomhed.
II. Foreningens Medlemmer samt disses Rettigheder og Pligter.

§ 2.
Ordinære Medlemmer af Foreningen kan være:
1) Enhver i eller udenfor Nummer samt i overtalligt Nummer staaende saavel som enhver i Naade afskediget eller hjemsendt Søofficer af Linien, der har

bestaaet Afgangsprøven ved Søværnets Officersskole (Søofficersskolen eller
Kadetskolen) og her har gennemgaaet den for Søofficerslinien fastlagte Uddannelse.

Ved Søofficerslinien skal i Relation til disse love til enhver Tid forstaas
den Linie, hvis Uddannelse ved nævnte Skole afsluttes med blandt andet Skibsførereksamen.

2) De i Følge Kundgørelse for Forsvaret A 37 af 22. Marts 1952 til Søofficerer af Linien udnævnte Officerer af Reserven.

3) Enhver, der ved disse Loves Ikrafttræden er Medlem af Foreningen.
Anmodning om Optagelse indsendes til Bestyrelsen, der afgør om Betingelse

for Optagelse er til Stede. Enhver, der optages, er forpligtet til at blive i Foreningen 1 Aar, saafremt Afskedigelse fra Tjenesten ikke sker forinden.
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§ 3.
Som Æresmedlemmer kan optages saadanne Personer, som i særlig Grad har
bidraget til Foreningens Fremme, eller som særligt har gjort sig fortjent af
Foreningen.
Optagelse af Æresmedlemmer sker ved eenstemmig Bestyrelsesbeslutning.
§ 4.
Marineattacheer og fremmede Søofficerer tjenstgørende i Danmark, kan af
Bestyrelsen opfordres til at være midlertidige Medlemmer af Foreningen saalænge de fungerer i den paagældende stilling.
Midlertidige Medlemmer har Medlemsrettigheder i Overensstemmelse med
§§ 12 og 14 samt efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse ogsaa efter§ 9.
§ 5.
Alle Medlemmer, som opfylder Betingelserne for at være Medlemmer efter
Lovens § 2, kan udøve Stemmeret ved personligt Møde eller ved skriftlig Meddelelse til Bestyrelsen, (jvf. § 37).
§ 6.
Medlemskontingentet fastsættes paa den ordentlige Generalforsamling (jfr.
§ 32). Kontingentfri er Æresmedlemmer og midlertidige lvfedlemmer samt
endvidere ordinære Medlemmer, der har betalt Kontingent til Foreningen i
sammenlagt 40 Aar.
Medlemmer, der er udenfor Nummer eller afskedigede, betaler, for saa vidt
deres Bopæl ligger udenfor Storkøbenhavn, et Kontingent, hvis Størrelse ansættes til 1 /.1 af det fastsatte Medlemskontingent.

§ 7.
For indtrædende Medlemmer begynder Forpligtelsen til at betale Kontingent
med den Kalendermaaned, i hvilken Indtrædelsen sker.
Udmeldelse skal ske skriftligt til Bestyrelsen med mindst 1 Maaneds Varsel
til Udgangen af et Kvartal.
Ved Genindtrædelse betales 1 Aars Kontingent i Indskud. Hvis de paagældende har været udmeldt i mindre end 1 Aar, betales ved Genindtrædelsen dog
kun et saa stort Beløb, som svarer til, hvad Kontingentet i U dtrædelsestiden
vilde have andraget.

§ 8.
Skulde nogen give Anledning dertil, kan Vedkommende udelukkes af Foreningen.
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Udelukkelsen foretages efter Forslag af Bestyrelsen og efter samme Regler
som for Vedtagelse af Lovændringer, (jvf. § 34).
III. Foreningens Virksomhed.

§ 9.
Det tilstræbes ved Afholdelse af selskabelige Sammenkomster at fremme det
kammeratlige Samvær og ved Afholdelse af Møder tillige at give Medlemmerne Lejlighed til at høre Foredrag over Emner af almindelig Interesse. Bestyrelsen kan foranledige, at ogsaa andre end Foreningens Medlemmer holder
Foredrag eller overværer saadanne, hvilket sidste dog ikke maa ske mod Foredragsholderens Ønske.
Selskabelige Sammenkomster for Medlemmer med Damer, som arrangeres
af Bestyrelsen, skal søges holdt indenfor saadanne økonomiske Rammer, at en
almindelig Deltagelse kan forventes.
Bestyrelsen kan tillade, at Medlemmerne til disse Sammenkomster indfører
enkelte Gæster for hvilke særlig Deltagerpris fastsættes.
Bestyrelsen kan endvidere paa Foreningens Vegne indbyde Gæster.
IV. Foreningens Lokaler, deres Benyttelse m. m.

§ 10.
Benyttelse af Foreningens Lokaler i Almindelighed sker i Overensstemmelse
med et af Bestyrelsen derom udfærdiget Ordensregulativ (jfr. § 23). Til Afholdelse af Møder eller selskabelige Sammenkomster benyttes Foreningens Lokaler, dog kan Bestyrelsen, naar Forholdene gør det nødvendigt, leje Lokaler
udenfor Foreningen i nævnte Øjemed.
I Læseværelset fremlægges Blade, Tidsskrifter o. I. til Gennemlæsning paa
Stedet.
§ 11.

Medlemmer, der maatte ønske at benytte Foreningens Lokaler eller enkelte
af disse til Søkrigsspil, kan ved Henvendelse til Bestyrelsen faa Lokaler anvist
til nærmere bestemte Tider.

§ 12.
Foreningens Lokaler kan efter Aftale med Bestyrelsen stilles til Raadighed
for Forsvarsministeriet eller Søværnskommandoen til Repræsentation.
Bestyrelsen kan tillade, at Foreningens Lokaler stilles til Raadighed for et
eller flere Medlemmer til Afholdelse af Sammenkomster eller til Festligheder
af forskellig Art. Skriftlig Anmodning herom skal være Bestyrelsen i Hænde
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senest 14 Dage forinden, Benyttelse af Lokalerne samt Fortæring betales med
en Pris, der fastsættes af Bestyrelsen.
Lokalerne kan endvidere udlaanes til Foreninger o. 1., hvis Virke er af Betydning for Søofficers-Foreningen. Hvilke Foreninger o.l., der udover SøeLie11tenant-Selskabet og Hovedorganisationen for Soofficerer kan gives Adgang
til Lokalerne, godkendes af den ordentlige Generalforsamling paa Forslag af
Bestyrelsen.
For saa vidt Lokalernes Afbenyttelse derved indskrænkes for de øvrige Medlemmer, skal Bekendtgørelse derom ske en passende Tid forinden ved Opslag
i Foreningen.
Foranlediges der ved saadanne Lejligheder Udgifter, som ellers ikke ville
være forekommet, bestemmer Bestyrelsen, hvad der skal forlanges godtgjort.
§ 13.
Skulde det indtræffe, at Lokalerne eller Inventaret, der her forefindes, tilføjes
nogen Beskadigelse, skal Bestyrelsen kunne paalægge den eller dem, hvem Be~kadigelsen maa tilskrives, at erstatte Skaden.

§ 14.
Til nærmere bestemte Tider indretter Bestyrelsen i Foreningens Lokaler en
Frokost- og Middagsmesse, der søges holdt indenfor saadanne økonomiske
Rammer, at almindelig Deltagelse kan forventes. Det er Medlemmer tilladt hertil at indbyde enkelte Gæster efter de til enhver Tid herfor af Bestyrelsen fastsatte Regler.

§ 15.
For Deltagelse i Frokost- og Middagsmessen samt i Foreningens selskabelige
Sammenkomster og Fællesmaaltider m. m. erlægges Betaling efter Bestemmelser og Takster, som i Forvejen bekendtgøres af Bestyrelsen. Naar den økonomiske Status tillader det, og Omstændighederne taler derfor, kan Bestyrelsen
hertil yde Tilskud af Foreninge,-,s Midler.
V. Foreningens Formue.

§ 16.
Foreningens Formue omfatter et Grundfond samt et Reserve- og Fornyelsesfond.
Foreningens Grundfond maa ikke formindskes uden Generalforsamlingens
Bemyndigelse. Bestyrelsen er ansvarlig for dets hensigtsmæssige Anbringelse
og skal paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling give Meddelelse om, paa
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hvilken Maade dets Midler er anbragt, og om det ved Gaver eller paa anden
Maade er blevet forøget.
Hvad Foreningen ejer udover Grundfondet henlægges som Reserve- og Fornyelsesfond, hvilket Bestyrelsen med Ansvar overfor Generalforsamlingen kan
anvende til Formaal, der tjener Foreningens Tarv.
VI. Foreningens Bestyrelse.

§ 17.
Foreningens Bestyrelse bestaar af en Formand, der skal være tjenstgørende
Søofficer af Admiralklassen) Kommandør eller Kommandørkaptajn, og 6 Medlemmer, hvoraf det ene skal være Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet.
Fordelingen af de særlige Hverv som Næstformand, Kasserer og Sekretær
m. m. bestemmer Bestyrelsen selv imellem sine Medlemmer.
§ 18.
Til Medlemmer af Bestyrelsen kan kun vælges ordinære Medlemmer, som
har været i det mindste 2 Aar i Foreningen.
Valg af Bestyrelsesmedlemmer foretages paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling og er gældende for 2 Aar ad Gangen, idet Halvdelen udtræder aarligt. Første Aar efter en samlet Bestyrelses Valg afgøres det ved Lodtrækning,
hvem der skal afgaa. Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet er som fast
Medlem af Bestyrelsen dog undtaget fra denne Bestemmelse.
Genvalg kan finde Sted.
Det overlades til Bestyrelsen ved eget Valg at holde sig fuldtallig i Tilfælde
af Fraværelse, saafremt Supplering anses for ønskelig.
§ 19.
Formanden vaager over Skik og Orden i Foreningen saavel i Henseende til
Forretninger som til Lovenes Overholdelse, han paataler enhver Uorden, samt
haandhæver hvert Medlems saavel som hele Foreningens Rettigheder.
§ 20.
Kassereren forvalter Foreningens Midler og fører Regnskabet under Bestyrelsens Tilsyn; dog kan Ændring i Anbringelse af Grundfondets Midler kun
ske i Følge den samlede Bestyrelses Beslutning.
§ 21.
Sekretæren besørger under Formandens Ledelse Korrespondancen og har
Tilsyn med Foreningens Arkiv. Han fører under Dirigentens Tilsyn en Protokol ved Generalforsamlingerne, hvori kortfattet optages Forhandlingernes Gen161

stand og Udfald. Over Bestyrelsesmøderne fører han en Forhandlingsprotokol,
der for hvert Møde undertegnes af de tilstedeværende Medlemmer.
Han forestaar Arrangementet af Sammenkomster, Møder o. I., som foranstaltes af Bestyrelsen.
Han lader ethvert indtrædende Medlem tilstille et Eksen~plar af Lovene.

§ 22.
Bestyrelsen har under Ansvar overfor Generalforsamlingen Ledelsen af Foreningens Anliggender og varetager i det hele Foreningens økonomiske og administrative Interesser. Forinden Bestyrelsen tager Bestemmelse om Opsigelse
af Lejekontrakt og Flytning til nye Lokaler, forelægger den Spørgsmaalet for
en Generalforsamling. Den vaager over at politisk Virksomhed holdes udenfor
Forei1ingen som uforeneligt med dennes Formaal.

§ 23.
Regler for Overholdelse af god Orden m. m. optages i et Ordensregulativ,
som bekendtgøres ved Opslag i Foreningens Lokaler.
§ 24.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, naar mindst 4 Medlemmer, herunder Formanden eller Næstformanden, er til Stede.
Alle Afgørelser i Bestyrelsen sker ved simpel Stemmeflerhed. Er Stemmerne
lige, gør Formandens, respektive Næstformandens, Stemme Udslaget.

§ 25.
Bestyrelsen kan til Behandling af Spørgsmaal vedrørende Foreningens Virksomhed nedsætte Udvalg, der afgiver Betænkning til Bestyrelsen.

§ 26.
Indbydelse til Deltagelse i Sammenkomster o. I. bekendtgøres for Foreningens Medlemmer ved skriftlig Meddelelse og Opslag i Foreningen.
Hvis det paa Grund af Pladsen skulde være nødvendigt at begrænse Antallet
af Deltagere, kan Bestyrelsen slutte Indtegningen, naar det tilkendegivne Maksimumsantal er naaet.

§ 27.
Bestyrelsen kan antage en lønnet Forretningsfører, som under Bestyrelsens
Tilsyn er behjælpelig med Forretningernes Førelse. Endvidere kan Bestyrelsen
antage lønnet Medhjælp i det Omfang, den maatte skønne fornødent.
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S 28.
Bestyrelsen kan ikke behæfte Foreningen med Gæld eller Kautionsforpligtelser.

§ 29.
Regnskabsaaret er fra den 1. Oktober til den 30. September.
Naar Aarsregnskabet er afsluttet, forelægges det Foreningens Revisorer, der
meddeler Bestyrelsen hvilke Bemærkninger, de forlanger forelagt for den ordentlige Generalforsamling.
Aarsregnskabet med Revisionspaategning skal være fremlagt i Foreningens
Lokaler i de sidste 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.
VII. Revisorer.

§ 30.
Til at revidere Regnskaberne vælges af den ordentlige Generalforsamling for
Regnskabsaaret 2 Revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret Revisor
og den anden et af Medlemmerne, desuden 1 Medlem som Revisor-Suppleant.
VIII. Generalforsamlingen.

§ 31.
I alle Foreningens Anliggender har Generalforsamlingen den øverste Myndighed indenfor de ved Lovene fastsatte Grænser (jfr. § 34). Generalforsamlingen er enten ordentlig eller overordentlig.
§ 32.
Ordentlig Generalforsamling afholdes aarlig i den sidste Halvdel af November med Dagsorden:
1. Beretning om det sidst forløbne Foreningsaar, herunder Meddelelse om Afog Tilgang af Medlemmer.
2. Forelæggelse til Godkendelse af Regnskabet for det sidst forløbne Regnskabsaar med Revisorernes Bemærkninger; endvidere Vedtagelse af Størrelsen af det aarlige Medlemskontingent.
3. Godkendelse af hvilke Foreninger o. L, der i Overensstemmelse med Lovenes § 12 tredie Stykke kan gives Tilladelse til at benytte Foreningens Lokaler i det kommende Kalenderaar.

4. Forslag fra Bestyrelsen eller fra Medlemmer.
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, Revisorer og Revisorsuppleant.
6. Eventuelt.
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Generalforsamlingen afholdes efter Indvarsling fra Bestyrelsen. Indvarsling
med Angivelse af Dagsorden skal ske mindst 14 Dage forinden ved Opslag i
Foreningen samt ved Meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget Medlem
(jfr. § 5).
Forslag fra Medlemmer skal være Bestyrelsen i Hænde senest 1. November.
Forslag, der ikke er optaget under Dagsordenen, skal dog kunne komme til
Forhandling og Afstemning, saafremt saavel Bestyrelsen som Generalforsamlingen giver sit Samtykke hertil; dette gælder dog ikke de i §§ 8, 34 og 40
omhandlede Spørgsmaal.
§ 33.
Overordentlig Generalforsamling afholdes naar Bestyrelsen anser det nødvendigt, eller naar det forlanges af mindst 40 Medlemmer ved skriftlig motiveret Henvendelse til Bestyrelsen. Indvarsling af en overordentlig Generalforsamling sker efter de for Indvarslingen af den ordentlige Generalforsamling
givne Regler; dog skal Bestyrelsen i særlige Tilfælde kunne indkalde en overordentlig Generalforsamling med kortere Varsel end det foreskrevne. Samtidigt
med Indvarslingen meddeles Dagsorden ved Opslag i Foreningen samt ved
Meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget Medlem (jfr. § 5).
Forslag, der ikke er optaget under Dagsordenen, skal dog kunne komme til
Forhandling og Afstemning, saafremt saavel Bestyrelsen som Generalforsamlingen giver sit Samtykke hertil, dette gælder dog ikke de i §§ 8, 34 og 40 omhandlede Spørgsmaal.

§ 34.
Ændringer i Foreningens Love kan kun finde Sted efter Vedtagelse med 2 /a
af de afgivne Stemmer paa en ordentlig eller overordentlig Generalforsamling
og efterfulgt af en Urafstemning, ved hvilken Lovændringerne er vedtaget med
mindst 2 /a af de afgivne Stemmer.
Ved Urafstemning følges nedenstaaende Fremgangsmaade:
Til hvert enkelt stemmeberettiget Medlem sendes senest 1 Maaned efter
Generalforsamlingen i anbefalet Brev Stemmeseddel samt Meddelelse om det
paa Generalforsamlingen vedtagne Forslag ledsaget af en kortfattet Redegørelse
for Generalforsamlingens Behandling af Forslaget. Der gives endvidere Oplysning om Antallet af Deltagere ved Generalforsamlingen og Resultatet af den
stedfundne Afstemning.
Stemmer afgives i lukket Kuvert, mærket »Stemmeseddel«, eller kan afgives
telegrafisk og skal være Bestyrelsen i Hænde senest 2 Maaneder efter Stemmesedlernes Udsendelse.
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Stemmeoptælling finder Sted senest 14 Dage herefter.
Samtlige Stemmesedler aabnes i Overværelse af Dirigenten for den forudgaaende Generalforsamling. Dirigenten kontrollerer Stemmeoptællingen og afgør, hvorledes en Stemmeseddel skal forstaas.
Meddelelse om Resultatet af Urafstemningen udsendes til hvert enkelt
stemmeberettiget Medlem.
Samme Afstemningsmaade kan efter Bestyrelsens eller Generalforsamlingens
Beslutning følges ved andre Forslag.
IX. Forretningsorden.

§ 35.
Enhver Generalforsamling ledes af en Drigent, som vælges af Generalforsamlingen. Ethvert Medlem er pligtig at underkaste sig Dirigentens Kendelse.

§ 36.
Ethvert Medlem, der har forlangt og af Dirigenten erholdt Ordet, taler
staaende fra sin Plads.
Har flere Medlemmer samtidigt begæret Ordet, bestemmer Dirigenten i
hvilken Rækkefølge, de skal have Ordet.
§ 37.
Hvor ikke anderledes er bestemt (jfr. §§ 8, 34 og 40), er en Sag vedtaget,
naar den har opnaaet simpel Stemmeflerhed.
Afstemning sker i Reglen ved Haandsoprækning, og den bør stedse bestaa
af Prøve og Modprøve. Dirigenten er berettiget til at lade foretage skriftlig
Afstemning, enten straks eller efter en Afstemning paa almindelig Maade,
naar Udfaldet af denne forekommer ham tvivlsomt. Ligeledes kan 5 Medlemmer inden Prøvens Begyndelse forlange en saadan skriftlig Afstemning. Denne
sidste Afstemningsmaade skal i Reglen benyttes, naar Sagen angaar personlige
Forhold, og i saa Fald altid, naar 1 Medlem ønsker det.
Naar der er lige mange Stemmer for og imod et Forslag, betragtes det som
forkastet.
Naar Stemmeafgivning er foretaget ved skriftlig Meddelelse til Bestyrelsen
(jvf. § 5), vil følgende være at iagttage:
1. Den skriftlige Meddelelse i lukket Kuvert mærket »Stemmeseddel« skal
være Bestyrelsen i Hænde før Afholdelsen af den Generalforsamling, hvorpaa Beslutning træffes om det Spørgsmaal, Stemmeafgivningen vedrører og
2. Kuverterne afleveres uaabnede til Dirigenten ved Generalforsamlingens Begyndelse.
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§ 38.
Saafremt Forhandlingerne skulde trække uforholdsmæssigt længe ud, kan
Dirigenten eller 5 Medlemmer foreslaa deres Afslutning, hvilket afgøres ved
Afstemning uden Forhandling.
§ 39.

En kort Beretning om Forhandlingerne paa Generalforsamlingen med Gengivelse af de vedtagne Beslutninger indføres i en Forhandlingsprotokol, der
underskrives af Formanden og Dirigenten. Forhandlingsprotokollen tilstilles
derefter Bestyrelsen. Genpart af Beretningen fremlægges i Foreningen, hvor
den i mindst 1 Maaned skal være til Eftersyn for Medlemmerne.

X. Foreningens Opløsning.

§ 40.
Skulde det Tilfælde indtræde, at Foreningen opløses, træffes Beslutning herom efter samme Regler som for Vedtagelse af Lovændringer (jvf. § 34).
Samtidig med Beslutningen om Opløsning af Foreningen, bestemmes, hvorvidt de af Foreningens Ejendele, for hvilke der ikke er særlige Bestemmelser,
skal realiseres eller søges bevaret.
Efter at Beslutning om Opløsning er truffet, administreres den efterladte Formue og eventuelle Ejendele af en Bestyrelse bestaaende af de 3 til enhver Tid
i Anciennitet ældste tjenstgørende Søofficerer, der, hvis Foreningen havde bestaaet, kunde have været Medlem af denne (jvf. § 2).
Renten af Kapitalen kan af Bestyrelsen anvendes til Understøttelse af uformuende Enker efter tidligere Medlemmer i Foreningen, og hvis saadanne ikke
findes, til uformuende Enker efter Søofficerer, der, hvis Foreningen havde bestaaet, kunde have været Medlem af denne.
Kapitalen skal anbringes efter de for Anbringelse af umyndiges Midler gældende Regler og forvaltes af et anerkendt Forvaltningsinstitut og saaledes, at
den eventuelt atter engang i Tiden kan blive disponibel til Genoprettelse af en
lignende Forening; den paa dette Tidspunkt siddende Bestyrelse træffer Bestemmelse om, hvorvidt en nystiftet Forening opfylder Betingelserne for at
kunne overtage Søofficers-Foreningens efterladte Formue.
Beslutning herom er endelig og kan ikke indbringes til Prøvelse for Domstolene.
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Bestemmelser for Samvirke
mellem
Søofficers-Foreningen og Søe-Lieutenant-Selskabet.
(vedtagne den 12. Februar 1935)

1. Hvert Selskab er uafhængig af det andet med Hensyn til Virksomhed, Be-

styrelse, Pengemidler og i det hele taget paa Punkter, som ikke nedenfor
er nævnt.
Formanden for Søe-Lieutenant-Selskabet har Sæde i Søofficers-Foreningens
Bestyrelse.
2. Søe-Lieutenant-Selskabet holder sine Møder i Søofficers-Foreningens Lokaler efter nærmere Aftale mellem de to Bestyrelser.
3. Medlemskontingent og Indskud er i Overensstemmelse med begge Selskabers Love. For Medlemmer, som opfylder Betingelserne for Optagelse i
begge Selskaber, er Medlemskontingentet Summen af de respektive Selskabers Kontingent, som tilfalder Søofficers-Foreningen og Søe-LieutenantSelskabet med henh. 2 /a og 1/3.
4. Forandring i nærværende »Bestemmelser for Samvirke« kan foretages af
en Generalforsamling fælles for begge Selskaber efter Overenskomst imellem Bestyrelserne. Afgørelse træffes i Overensstemmelse med SøofficersForeningens Love.

Regulativ for Vinfordeliogen.
(vedtagne den 12. Februar 1935)

Vinfordelingens Opgave er at skaffe Foreningens Medlemmer god Vin til
moderate Priser.
Bestyrelsen vælger blandt sine Medlemmer en Vindelegeret, som under Formandens Tilsyn varetager Vinfordelingens Forretninger, fører Regnskabet ug
er ansvarlig for dens Midler; dog kan han ikke foretage væsentlige Forandringer i Driften eller i Priserne uden Bestyrelsens Samtykke.
Dersom den økonomiske Status tillader det, kan Vinfordelingen træde hjælpende til overfor Søofficersforeningens Repræsentationsudgifter m. fl.
Vinfordelingens Aarsregnskab revideres og forelægges paa den ordentlige
Generalforsamling i Lighed med Foreningens almindelige Pengeregnskab.
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Vedtagne lovændringer
(siden 12. februar 1935)

Bestemmelser for samvirke mellem
Soof/icers-Foreningen og Soe-Lie11tenant-Selskabet.

5. DECEMBER 1939
Til punkt 3 føjes: »dog at sådanne medlemmer er kontingentfri efter 45 års medlemsskab af foreningen.«

25. NOVEMBER 1947

Pkt. 3 gives følgende ordlyd:
»Medlemskontingent og indskud er i overensstemmelse med begge selskabers love.
Medlemmer af S. L. S., som ikke ønsker at være medlem af S. 0. F., betaler et kontingent, der er summen af de respektive selskabers kontingenter. Summen fordeles mellem
S. L. S. og S. 0. F. i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kontingentbeløb.
Medlemmer af S. 0. F., som ikke ønsker at være medlem af S. L. S., men som opfylder
betingelserne for optagelsen, betaler ligeledes et kontingent, der er summen af de to selskabers kontingenter. Summen fordeles som ovenfor nævnt.
Medlemmer af S. 0. F., som ikke opfylder betingelserne for at være medlem af S. L. S.,
betaler kun kontingent til S. 0. F.
Efter 45 års medlemsskab i een af foreningerne er medlemmerne kontingentfri.«

21. JUNI 1955
Sidste stk. udgår, jfr. lovenes § 6, hvorved medlemmerne er kontingentfri efter 40 års
medlemsskab i et af selskaberne.
RegHl,t1iv for ·vin/ordelingeu

21. JUNI 1955
udgår {med ophør af lovhjemmel).
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HISTORISKE MINDER I S.0.F.
SKÆNKET FORENINGEN 1882-1959

De S.L.S. tilhørende effekcer m.m. i S.O.F.'s lokaler er ikke medrager i denne oversigt.

J. C. Neumann

>Jlforgen efter Slaget i Koge Bugt, 1. juli 1677<

Malerier m.m. og historiske effekter

1882

1886

Hs. Afoj. Kong Osc,1r II ,1/ Sverige-Norge, malet
af E. Persson
Hs. Maj. Kong Georg I af Grækenland, fotografi
Marine*. - 9 kobberstik, enkelte st. efter tegning
af Eckersberg .......................................... .

Skænket af;

Majestæten
Majestæten
0. L. M. v. Munthe af Morgenstjerne
(1105)

M,1ri11e*. - Kobberstik ....................... , ........ .
kat ............................................... .

C. G. Middelboe (1180)
Efter C. L. C. Irminger (952)

1889

0. ], Mars/rand (1000), malet af V. N. Marstran<l
M. C. L. F. Tander (52), stik efter maleri af
Hørner ..................................................

0. A. K. Wilde (1031)

1890

A. F. Liitzow ( 408), kopi efter maleri ............ ..

Frk. M. Tscherning

1891

Pnnchebowle i hamret sølv ........................... .
2 af Tordenskiolds egenhændige breve** ........ .

Hs. kgl. H. Prins Georg af Grækenland
Frk. Karen Wilhelmine Wessel

1896

Marine*. - Maleri af Wilh. Melby, 1870 ......... .

0. A. K. \X'ilde (1031). Ifg. testamente

1888

'],,Ti halet

"' Søkrigshisrorisk begivenhed.

**

Oberstlnt. Tønder

Se »S.O.F. gennem 7'5 år«.
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Malerier m.m. og historiske effekter

1898

Skænket af:

Hs. Maj. Kong Christian IX af Drmmark 1 kopi
efter maleri af Frantz Henningsen, 1883**
Blomster-akvarel af Hds. kgl. H. Prinsesse .Marie

Hds. kgl. H. Prinsesse .Marie

1900

Ptmchebowle med øse i siam. sølvarbejde .......... .

Siam. viceadmiral A. du Plessis de Richelieu

1901

Marine«. - 2 malerier af J.

J.

Neumann, 1901*;~

Marine. - .Maleri af skibsfører Jacob Petersen .... .
Dansk soofficersk/lrde, tilh. Peter Willemoes ..... .
Mi11deplt1de i sølv over P. Kaas (596) ............. .

1902

-,,Hs . .Maj. Kong Chr. IX i anl. af .Majestæ•
tens 80-års fødselsdag 8. april 1898
Grasserer Steenberg. Ifg. testamente
Den norske marine
Frk. P. & J. Paludan-.MUller

Da11sk soof/icerss:1bel1 tilh. I. C. v, Schr0dersee

(517) ····················································
A. Schifter (731), litografi .......................... .

P.A. Grove (1205)
A, P. Hovgaard (1189)

1905

C. L. Bille (617), miniature-akvarel ................ .
T orde11skiold, kopi efter maleri af B. DennerM .. .
J. B. 117inter/eldt (335), fotografi efter maleri ... .

Frk. H. D . .Michelsen
Frk. Hilma Petersen
Baron C. Zyphen-Adeler

1906

Hs. Maj. Kong H,lkon af Norge, malet af Eilif
Petersen ................................................ .
Pokal i solv med inskription ......................... .

Konsul A. Scbmidt, Arendal
Adm. Wilson, chef for den eng. kanalesk.

1908

Marine - maleri af C. F. Sørensen, 1858*"~ ........ .
Chr. 11>'11/ff (715) 1 litografi .......................... .
Marine*. - Tegning af T. E. Lønning .............. .

Efter A. C. Schultz ( 1007)

-,,Frk. A. Kierulff

I. C. v. Schrodersee (517) 1 stik efter tegning af
Jens Juel .................................

A. F . .M. Evers (1208)

1911

Marine. - 9 akvareller ar E. W. Normann (949)

Bankdirektør A. Normann

1913

Niels Juel, kopi efter maleri af \X1uchters** ..... ..

Lensbaron F. Juel Brockdorff og baron
N. Juel Brockdorff (1340)

1914

Afori11e>':·. - .Maleri af H. J . .Marcher (1121F* ....
Granatbeskadiget r/iber fra fregatten »Niels Juel«,

F. C. Irminger. Ifg. testamente

1910

1864 ·····················································
Chr. ]. Dwckeuberg, kobberstik ..................... .
Pele,- 1J7illemoes, statuette ........ .

-,,Baron N. Juel Brockdorff (1340)
Stenders Kunstforlag

1915

Marine, malet af Wilh . .Melby, 1846 ............... .
Cort SiverJJen Adt>l,1e1, foLug1.i.fi ,tf kopi efter
maleri .................................................. .

C. F. Scheller (1173)

1917

Marine, malet af Vilh. Arnesen, 1889 ............. ..
Tordemkiold, portræt .................................. .

C. F. Scheller (1173). Ifg. testamente

1918

E. C. E. Schack, portrætmaleri ........................ .

C. F. Se heller ( 1173). Ifg. testamente

1919

C. Rafn (592), miniatur-akvarel af R. Rafn (598)
R. Ra/11 (598), silhuet klippet af C. Rafn (592) .. .
A. F. Liitzou ( 408), malet af Bærentzen ........... .

Frk. Elisabeth Lumholtz

• Søkrigshiscorisk h<'giv<'nlwd.
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Baron C. Zyphen-Adler
Frk. Karen \X'ilhelmine Wessel Brown

"
Prof. E. A. Tscherning

"" Se >S.O.F. gennem 75 år«.

Malerier m.m. og historiske effekter

1920

Skænket af:

Edouard Suemon (957), kopi efter maleri af Otto
Bache** ................................................ .
.Aforiue*. - Maleri, kopi efter kobberstik ........... .

Dir. E. Suenson
Kapt. W. von Rasen
Skibsinsp., vicekonsul C. A. Jørgensen

1924

Marine. - Maleri af C. F. Sørensen, 1875 ......... .

1925

Iver Huitfeldt, litografi .............................. ..

Overlæge L. Hornemann

1931

Marine, - Pennetegning af C. F. Sørensen, 1849 ..

Norsk viceadmiral Sparre

1932

Marine, - 2 malerier af C. F. Sørensen, 1848, 1849
Marine. - Maleri af Vilh. Arnesen, 1887 ......... .
Marine*. - Tegning af T. E. Lønning ............ ..

Efter Th. Braean (1135)

Tobaksskrin, tilh. Tordenskiold*~' ................... .
Dmuk soof/icerspallctsk, tilh. M. C. Miihlensteth
(827) .................................................. .
Dansk soofficersf1allask, tilh. F. Palludan (982) .. .
T. V. Pedersen (1050), litografi .................... .
Marine. - Maleri af Carl Bille, 1853 .............. .
l\lttrine. - Tegning af G. A. Caroc (1159) ........ .
Mm'ine. - Akvarel af græsk maler Altamuros, 1875

H. Konow (1238)

1934

1937
1939

Hs. Mai. Kong ChristiaJl X af Danmark, malet af
Oscar 1-fathisen ...................................... .
Marine. - Maleri af Chr. Benjamin Olsen, 1928 .. .
Mie hiel Adriaemz Ruyler, kobberstik ............... .
Comelius Martensz van Tromp, stukket efter maleri af Livius .......................................... .
Marine. - Akvarel af G. A. Caroc (1159)
Solvbæger med inskription ............................ .
Gibsbuste af Hs. M(ti- Kong Christian X af Sv.
Jørgensen .............................................. .

P. A. Grove (1205)

-,,]. H. Schult, (1231)
Efter C. F. Drechsel (1191)

-,,Majestæten
Hs. kgl. H. Prins Valdemar. Ifg. testamente
H. Konow (1238)

-,,Efter G. J. J. P. Jacobson (1101)
Efter C. F. Scheller (1173)

J. A. Schou

(1467)

Marine*. - Tegning af L. J. Grove (647) .........
l\forine. - Tegning af N. J. C. Grove (846) ..... ..

Efter P.A. Grove (1205)

Egenh(e11digt brev af Tordenskio/d ...................

ORS. C. Fr. Brorson

1942

Marine. - Maleri af russisk marinemaler, 1878 ....

Efter fru skovrider Jrminger

1945

Mm·ine. - Maleri af Vilh. Arnesen, 1895 .......... .

M. Bojesen (1300)

1946

Marine. - Maleri af P. Mønsted, 1892 ............. .

C. M. With (1221). Ifg. testamente

1948

OlferJ Fischer, mindeblad ... .. .... .. .. .. .. .... .. .. . .. ..

Marineforeningen

1949

Marine. - Maleri af P. Sinding (1351) .............
Kobberboie med inskription (del af en tysk redningsbøje) ..............................................

Kunstneren
Efter 0. F. K. Lagoni (1352)

1951

DmJJke orlogsgasJer, 2 statuetter i bronze af oberstløjtnant Wegener .....................................

Efter H. Konow (1238)

1940

"' Søkrigshistorisk begivenhed.

•• Se »S.O.F. gennem 75 år«.
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.Malerier m. m. og historiske effekter

1952

Hs. Afoj. Kong Frederik IX af Drmm:ll'k, malet af
Aug. TOrsleff ......................................... .
Marine*. - Maleri af P. Sinding (1351)*** ...... .
Marine"-'. - Maleri af J. C. Neumann'~*~' .......... .
C. C. Zartma,111 (867), litografi efter maleri af
A. SchiOtt .............................................. .
Britisk orlogsflag som bordflag med inskription .. .

Skænket af:

Majestæten ( udlånt)
Kunstneren
Baron N. Juel Brockdorff (1340)
Frk. B. Erichscn
Brt. naval attache 1950-52

1954

A11ciem1itetsliste fm 1720 ................... .

Auktionsholder E. Winsløw

1956

M,1ri11e. - :i\faleri af Vilh. Arnesen (1894)

Fru F. Paulsen, f. Uldall

1958

Aforine"-', kobberstik ................................... .

Brt. N aval Attache, 1958

1959

Marine*. - Maleri af \X1ilh. Melby, 1848"-'** ..... .

H. E. Foss (1398)

Under flådebesøg 1952-58 er fra cheferne for
respektive enheder modtaget våbenskjold ( crest)
af: »Frobisher«, »Jamaica«, R.A.V.R.-squadron
»Benson«, »Bulwark«, »Diamont«, »Corunna«,
»Duchess« og »Tyne« (engelske), »St. Laurent«
(canadisk), »Bang« (U.S.A.) og »De Zeven Provencien« (hollandsk).
"' Søkrigshistorisk begivenhed.

P. Sinding
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~Tysk l11fta11greh p/1 orlogsskibet ~Niels jtlfl~, 29, rt11g11St 1943•

SØOFFICERS-FORENINGENS
PROTEKTORER, ÆRESPRÆSIDENTER, ÆRESMEDLEMMER
BESTYRELSER 1881-195 9
ORDINÆRE MEDLEMMER 1868-1959

PROTEKTORER
Hans lvfajestæt Kong Christian IX 1883
Hans 1vfajestæt Kong Frederik VIII 1906
Hans lvfajestæt Kong Christian X 1912

ÆRESPRÆSIDENTER
Hans lvfajestæt Kong Oscar II af Sverige og Norge 1884
Hans lvfajestæt Kong Georg I af Grækenland 1884
Hans lvfajestæt Kong Haakon VII af Norge 1905
Hans lvfajestæt Keiser Wilhelm li af Tyskland 1907

ÆRESMEDLEMMER
Hans Kongelige Højhed Prins Georg af Grækenland 1891
Hans Kongelige Hojhed Kronprins Christian 1906
Ham Kongelige Hojhed Prins Valdemar 1929
Lensgreve, Kammerherre, Hofjægermester Frederik l\1oltke til Bregentved 1889

Hans Ekscellence Forsvarsminister I. C. Christensen 1905

Hans Ekscellence Forsvar1mini1ter N. Neergaard 1908
Hans Ekscellence Forsvarsminister K. Berntsen 1910
hvorefter »Forsvarsministeren« i enkelte senere
skiftende regeringer har været foreningens æresmedlem
Hans Ekscel!ence Viceadmiral Aa. H. Vedet 1958

i November 1905

Til Bestyrelsen for Søofficers-Foreningen
Da det jo er Bestyrelsen bekendt, hvilken ny og ophojet Stilling jeg
er ndseet til at skttlle beklæde, foler jeg Trang til at ndtale et
sidste Ønske overfor den Forening, jeg nu i en del Aar har været
Medlem af
Sagen er nemlig den, at jeg frygter for, at Foreningen skal foreslaa mig at blive Æresmedlem. Selv om jeg selvfølgelig ved, hvilken
stor /Ere det er, hvis Foreningen foreslog det, saa vil jeg dog sætte
mere Pris paa at faa Lov til at staa som almindelig betalende lv[edlem. jeg foler nemlig ved at faa Lov til dette, at jeg saa stadig
vi!!e have Lov til at færdes deroppe som en af deres gamle Kammerater og Ven, uden at der skal være Fest straks og 11den at ældre
1W.ed!emmer kan fole sig generede af min Nærværelse. Bestyrelsen 1!laa
nemlig h11ske, at jeg foler det mest af alt ved nn at skn!le 11dtræde af Korpset, at jeg dermed ogsaa siger Farvel til mange gode
Venner og Kammerater og at jeg foler det Savn mest af alt; det vil
derfor gore mig ondt, om jeg, naar jeg kommer hertil, ikke havde
Fole/sen af, at jeg i det mindste overfor mine Kammerater var den
samme som den, de har kendt i de forløbne Aar.
I Haabet om at Bestyrelsen vil samtykke
i dette 1nit Ønske, forbliver jeg
Deres gamle Kammerat

Carl af Danmark

Inden dette Brev blev afsendt, foreslog Bestyrelsen, at Hs. Majestæt Kong Haakon skulle være Ærespræsident, og paa Bestyrelsens Ønske hu/v;//igede K(JJJgen heri.
18-11-05

Schellcr

Søofficers-Foreningens bestyrelser
1881-1959
B: Bogholder
K: Kasserer
N: Næstformand*)

Foreningsår

I V,Jg,
ellec I
genvalgt

S: Sekrecær
SLS: Formand for S.L.S.
V: Vindelegeret

Formand

G.J. G. Mac-Dougall

23. 1881-82

Øvrige
bestyrelsesmedlemmer

Særlige
hverv

P. U. Bruun
I. A. D. ]. Bildsøe

B

s

24. 1882-83

17/10

M. A. C. C. Wulff

G. E. Fugl
I. A. D.J. Bildsøe

B

25. 1883-84

9/u

M. A. C.C. Wulff

H.H. Koch
G. E. Fugl
I. A. D. ]. Bildsøe
R. R. Hammer

N

H.H. Koch
G.E. Fugl
I. A. D. J. Bildsøe
R.R. Hammer

N

26. 1884-85

27. 1885-86

11/11

10/11

(5 kvarcaler)

~h

28. 1887

81,

29. 1888

21/2

30. 1889
31. 1890

32. 1891

12/2

]. S. Meldal

K

s
K

s

]. S. Meldal
H. H. Koch

G. E. Fugl
S. Bojesen
I. A. D.]. Bildsøe
E. S. Nyeborg

N&K
V

H. H. Koch

G. E. Fugl
S. Bojesen
O.J.M. Kofoed-Hansen
E. S. Nyeborg

N&K
V

A. W. Schiwe

G. E. Fugl
S. Bojesen
O.J.M. Kofoed-Hansen
E. S. Nyeborg

N&K
V

S. Bojesen
O.J.M. Kofoed-Hansen
A. F. M. Evers
J. F. Saxild

N&V
K

S. Bojesen
C. A. P. Schultz
A. F. M. Evers
J. F. Saxild

N&V
K

A. W. Schiwe

½

17/2

s

A. W. Schiwe

s

s

s

s

s

*) Betegnelsen >Næstformand"' først indføre ved lovene af 21. juni 1955.
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Foreningsår

33. 1892

34. 1893

35. 1894

36. 1895

37. 1896
38. 1897

I Valgc
,Ilec I
genvalgc
1G/2

14-f'2

6/:!.

':2.Gj:!.

11/'2

!

Formand

G, ]. G. Mac~Dougall
]. E. V. Hansen
(fra 1 /d

J. E. V. Hansen

J.

J.

E. V. Hansen

E. V. Hansen

J. E. V. Hansen

Øvrige
bestyrelsesmedlemmer

F. C.
C. A.
A. F.
C. L.

Mygind
P. Schultz
M. Evers
Nielsen

40. 1899

8/2

2/2

41. 1900

6/':!.

42. 1901
43. 1902

12/2
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18/'2

J. E. V. Hansen

s
N&V
K

C. F. Scheller
C. F. Maegaard
A. F. M. Evers
A. R. da Cunha Sotto
Maior

N&V
K

C. F. Scheller
C. F. Maegaard
H. Konow
A. R. da Cunha Sotto
Maior

N&V
K

C. F. S_cheller

N&V
K

H. Konow
C. L. Nielsen
39. 1898

N&V
K

F. C. Mygind
C.F. Maegaard
A. F. M. Evers
G. W. Hovgaard

C. F. Maegaard

'2/2

Særlige
hverv

s

s

s

s

C.F. Scheller
C.F. Maegaard
H. Konow
M. Bojesen

N&V
K

C. F. Maegaard
0. P. F. F. Holck
H. L. E. Wenck
M. Bojesen

N&V
K

N. U. Gad

C. F. Maegaard
0. P. F. F. Holck
V. J. A. Hartcung
H. L. F. Wenck

N&V
K

C. F. Scheller

C. F. Maegaard

N&V
K

N. U. Gad

0. P. F. F. Holck
V. J. A. Hamung
H. L. E. W enck

s

s

s

s

Foreningsår

I Volg,
dlcc
genvalgt

44. 1903
45. 1904
46. 1905

17/:?.

47. 1906

'27/2

C. F. Scheller

10/2
21/2

48. 1907

10/'2

49. 1908

50.
51.
52.
53.

Formand

1S/<>.

1909
1910
1911
1912

10/2

C. F. Scheller

A. P. Hovgaard

A. P. Hovgaard

C. G. Middelboe

2-2/2
!H/-J

2712

54. 1913

25/'J

17/'J

55. 1914
56. 1915

-

C. G. Middelboe

H. Konow

Øvrige
bcscyrelsesmedlemmer

Særlige

I

hverv

0. P. F. F. Holck
H. F. Kiær
V. J. A. Harttung
H. L. E. W enck

N&K
V

0.
H.
H.
H.

N&K
V

P. F. F. Holck
F. Kiær
L. E. Wenck
Ewald

0. P. F. F. Holck
F. J. Saxild
F. L. F. Gotschalk
Aa. Bojesen
H. Ewald
F. J. Saxild
F. L. F. Gotschalk
Aa. Bojesen
H. Ewald
H. de.J. Grut

F. L F. Gotschalk
F. J. Saxild *
P. E. Saabye
Aa. Bojesen
H. Ewald
H. de.J. Grut

-

s

-

s
N
K
V

-

s

N&K
V

-

s
N

-

K
V

-

s

P. E. Saabye
F. J. Saxild *
Aa. Bojesen
H. Ewald
H <le.]. Grnt
Aa. A. Bardenfieth

N&K

Aa. Bojesen
]. F. Saxild *
H. Ewald
H. de.J. Grut
Aa. A. Bardenfieth
L. Hornemann

N&V

-

V

-

-

s
-

K

s
-

:
* Afskediger af linien
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Foreningsår

I v,Ig,
dlcc I
genvalgt

H. Konow

57. 1916
58. 1917

H. Konow

59. 1918

60. 1919

Formand

1112

H. Konow

Øvrige
bescyrelscsmcdlemmcr

Særlige
hverv

Aa. Bojesen
]. F. Saxild *
H. Ewald
H. de J. Grut
Aa. A. Bardenfleth
F. Jacobsen

N&V

Aa. Bojesen
F. J. Saxild •
H. Ewald
H. de}. Grut
A. E. V. Grandjean
F. Jacobsen

N&V

H. Ewald

K

s

K

s
N

F.]. Saxild *

H. deJ. Grut
A. E. V. Grandjean
K. Hammerich
F. Jacobsen
61. 1920

62. 1921

H)2

22/2

C. V. E. Carstensen

C. V. E. Carstensen

*

Afskediget af linien
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2/3

C. V. E. Carstensen

s

H.C. Gad

N

C. F. v. d. Hude
A. E. V. Grandjean
K. H. Bloch *
K. Hammerich
F. Jacobsen

K

SLS
V

s

H.C. Gad

N

C. F. v. d. Hude

K

K. H. Bloch *
S. H. Rolsted
H. E. Foss
]. A. Kørbing
63. 1922

V
K

H.C. Gad
C. F. v. d. Hude
K. H. Bloch *
S. H. Rolsted
H. E. Foss
R. Jonsen

V
SLS

s
N
K

V
SLS

s

Foreningsår

I genvalgt

64. 1923
65. 1924
66. 1925

201 0

67. 1926
68. 1927

69. 1928
70. 1929

Valg< db

11,
,_

Formand

C. V. E. Carstensen

'.J.3/2

H.C. Gad

'!,

'.J.S/2

H.C. Gad

25(:!.
'.:.\'2

23h,

H.C. Gad

H.C. Gad

28/2
20/2

76. 1935
(3 kvarca!cr)

12/'.J.

77. 1935-36

'20/11

H.C. Gad
C. F. v. d. Hude

P. E. Sinding
H. E. Foss
Aa. H. Vedel
K. H. Bloch *
E. J. C. Qviscgaard
M. Brun-Pedersen

J. Wolfhagen
H. E. Foss
C. V. T. Heiberg
K. H. Bloch *
H. V. Jascrau
M. Brun-Pedersen

26/2

71. 1930

Øvrige
bestyrelsesmedlemmer

S. A. Jessen
H. E. Foss
K. H. Bloch
R. Jonsen

!Hf2

72. 1931

73. 1932
74. 1933
75. 1934

I

G. Hansen

J. Wolfhagen
H. E. Foss
E. Kofoed-Hansen
K. H. Bloch *
S. E. Pontoppidan
M. Brun-Pedersen
J. Wolfhagen
H. E. Foss
A. V. Jørgensen *
E. M. Dahl
A. E. Arendrup
M. Brun-Pedersen
C. Hammerich

F. Aa. H. Kjølsen
F. Hempel-Jørgensen
H. F. Kiær *
H. J. Rasmussen
K. H. Paulsen

Særlige
hverv
N
K

SLS

s
V

N
K

SLS
V

s
N
K

SLS
V

s
N
K

SLS
V

s
N
K
V

SLS

s
N
K
V

SLS

s

* Afskediget af linien
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Forcningsår

78. 1936-37

I V,lg,
db I
genvalgt
27/11

G. Hansen
C. Hammerich
(fra 21h)

79. 1937-38

so.

1938-39

81. 1939-40
82. 1940-41

30/11

l<>/11

1,;11

Øvrige
bestyrelsesmedlemmer

Formand

H. B. Barfod

H. B. Barfod

H. B. Barfod

rn/11

C. Hammerich
F. Aa. H. Kjølsen
F. Hempel-Jørgensen
H. F. Kiær *
P. C. Weilbach
T. S. Prip

F. Aa. H. Kjølsen
F. Hempel-Jørgensen
H. F. Kiær *
P. C. Weilbach
T. S. Prip
S. J. Valentiner
F. Aa. H. Kjølsen
F. Hempel-Jørgensen
H. F. Kiær *
S. E. Pontoppidan
T. S. Prip
S. J. Valentiner
F. Aa. H. Kjølsen
F. Hempel-Jørgensen
H. F. Kiær *

T. S. Prip
E. J. Saabye
S. J. Valentiner
83. 1941-42

10/11

H. B. Barfod

F. Hempel-Jørgensen

J.

A. Schou
H. F. Kiær *
S. J. Valentiner
H. Louis-Jensen
). ). Ulrich
84. 1942-43
85. 1943-44
86. 1944-45

18/11
S0/11

* Afskediget af linien
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B. H. Andersen

F. Hempel-Jørgensen
A. Schou
A. H. Bundesen •
S. J. Valentiner
H. Louis-] ensen
). J. Ulrich

J.

Særlige
hverv

N
K
V

SLS

s
N
V
K

SLS

s
N
V
K

SLS

s
N
V
K

SLS

s
N
V
K

s
SLS

N
V
K

s
SLS

Foreningsår

87. 1945-46
88. 1946-47

I

Vslg< ellcc
genvalgt
30/11

I

Øvrige
bescyrelscsmedlemmer

Formand

B.H. Andersen

2G/H

I
89. 1947-48

25/ll

B. H. Andersen

91. 1949-50

30/ 11

29/11

B. H. Andersen

B. H. Andersen

S.B. V.J. Greve
(fra ~1/a)

92. 1950-51

:!.S/11

G. Paulsen

G. E. C. de Lichten berg

N

V

A. H. Bundesen
S. J. Valentiner
A. Helms
H. Nørgaard
S. B. V. J. Greve
J. A. Schou

S. B. V. J. Greve
A. Helms
A. H. Bundesen
H. L. Prause
H. Nørgaard
K. V. Raabye

•

K

SLS

s
N

V

•

K

SLS
-

s
N

V

.

K

SLS
-

s

P. C. Weilbach
A. Helms
A. H. Bundesen
H. Nørgaard
F. C. HeisterbergAndersen
J. V. Stilling

N

.

V
K

-

SLS

s
N

P. C. Weilbach
S. G. Jørgensen
A. H. Bundesen
H. Nørgaard
F. C. HeisterbergAndersen
J. V. Stilling

.

93. 1951-52

2i/1l

G. Paulsen

Særlige
hverv

J. A. Schou

A. H. Bundesen
H. L. Prause
H. Nørgaard
K. V. Raabye

90. 1948-49

I

P. C. Weilbach
S. G. Jørgensen
A. H. Bun<lese11 •
A. C. Struckmann
J. V. Stilling
K. C. Trampe, Greve

V
K

-

SLS

s
N

V
K

i

SLS

I

s

-

* Afskediget af linien
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Foreningsår

94. 1952-53
95. 1953-54
96. 1954-55

i
i

Valg, die<
genvalgt
:15/11

I

Øvrige
bescyrelsesmedlemmer

Formand

G. Paulsen

24/11
30/11

Særlige
hverv

P. C. W eilbach
S. G. Jørgensen
A. H. Bundesen *
J. V. Stilling
M. F. V. Krarup
J. B. Pranov

N
V
K

SLS

(fra ~1/J)

97. 1955-56
98. 1956-57

H.]. Rasmussen

99. 1957-58

H. ]. Rasmussen

100. 1958-59

*

J. H. ]. Jegstrup

K. C. Trampe, Greve

s

A. Helms
H. E. Wem
T. S. Prip *
B. Hjorth Jensen
K. C. Trampe, Greve
S. U. H. Laub

N
V
K

s
SLS

E. Wolfhagen
H. E. Wern *
T. S. Prip *
B. Hervad-Jørgensen
Aa. A. Jans
A. Møllgaard

N
V

K

s
SLS

E. Wolfhagen
H. E. Wern *
T. S. Prip *
B. Hervad-Jørgensen
Aa. A. Jans
P. Broberg

N
V
K

s
SLS

Afskediger af linien

Fast antaget personale i Søofficers-Foreningen
Intern administration:
Underassistent
Økonom
Økonom
Økonoma
Økonoma

192

Madsen (bud)
Nielsen
Petersen
frk. Thomsen
frk. Sørensen

Regnskabsforing1 sekretariat m. v. :
-1886
1886-1906
1906-1917
1917-1933
1933·

Fuldmægtig
Assistent
Skibsminør
Fuldmægtig
Intendant
Intendant
Fuldmægtig

Degenkolv
Krieger
Kissum
Klein
Krøyer
Mikkelsen
H. de Lichtenberg

1886-1887
1887-1888
1888-1922
1922-1923
1923-1934
1934-1940
1940-

Søofficers-Foreningens ordinære medlemmer
1868-1959
1) Udmeldt før den 1. oktober 1868 (Iah 8)
~) Opført på medlemslisten den 1. oktober 1868 (!alt 85)
3) Opføre på medlemslisten den 1. oktober 1881 (Ialr 45)
~) Opført på medlemslisten den 1. februar 1882 (lait 137)
hvoraf
5 ) 18, som ikke-medlemmer af S. L.S., indmeldte sig i

iflg.
No
håndb.
f.Søv.

I

Medlem

Navn

fu

til

A. Søofficerer udgået fra Søkadetakademiet, Søofficersskolcn

dette selskab ved sammenslutning. Tilgangen til S. O. f.
var således 92, hvoraf 47 var gcnindmeldelscr og 45 nyindmeldelser
- Opføre på medlemslisten d. I. januar 1959 (Ialt 411)
t Medlcmsskabs ophør ved dødsfald.
(Om ud- og senere geninmeldelser oplyses intet).

No.
illg.
håndb.
f Søv

1360
1366

eller Kadetskolen

1528

Aalborg, E. A.
1305 Aarestrup, 0.
1627 Aasberg-Jacobsen, P.
1357 Ackermann, K. E.
1302 Adolph, E.
1761 Ahlers, J, H.
1048 Albeck, J. S. C.
1375 Albeck, S. Aa.
1710 Als, 0.
1658 Alsen, K
1717 Alsing, F. A.
1269 Amdrup, G. C.
1742 Amondsen, B.
1224 Amundsen, H. G. C.
1381 Andersen, B. H.
1436 Andersen, D. B. 0.
1246 Andersen, E. E.
1663 Andersen, N. E.
1568 Andersen, R. B.
1631 Andersen, S.
1421 Andresen, H. C. M.
1629 Andrup, I.
1169 Anholm, W.
1713 Arboe, 0. H.
1462 Arendrup, A. E.
1636 Arentoft, J. M.
1380 Arla ud, F. L.
1327 Asmussen, H. J. W.

1935-36
1893
1945-46
1908
1894
1957-58

') ') ')
1910
1952-53
1949-50
1953-54
1889
1955-56

•1)
1912
1918
1885·86
1949-50
1942-43
1945-46
1917
1945-46
')
1952-53
1923
1947-48
1910
1897

1942 t

1936-37
1887
1928

1956-57
1947 t
1945 t
1950 i·
1925 t
193H

1952 i·
1884 i"

1940-41
1935 t

1466
1350
1749
1407
1348
1160
1137
1347
1552
1292
1229
1078
1720
1744
1301
1385
1328
1705
1377
1179
923
1088
1550
1342
1489
1638
1237
1230
1370

I

Medlem

Navn
fra

Augsburg, H. V.
Axel, Prins t. Danmark

1908
1909

Bahnsen, H. J.
1923
Bang, H. de
1905
Bang, N. C. V. de
1955-56
Bangsbøll, F. C. S.
1917
Barden.fleth, Aa, A.
1904
Bardenfleth, F. C. C.
') ')
2) 4)
Bardenfleth, G. V. C. I.
Barfod, H. B.
1904
Barfoed, S. H. L.
1941-42
Bastrup, C. G.
1893
Bauditz, R.
1882-83
Bauer, R. W.
')')')')
Baunsøe, P. K.
1953-54
Bech·Danielsen, K.J.
1955-56
Bendsen, J. E.
1892
Benzon, L.J,
1912
Bergsøe, J. F.
1897
Berthelsen, 0. H.
1952-53
Bildsøe, H. G.
1911
Bildsøe, I. A. D. J.
1875-76 4)
1)
Bille, St. A.
Bille, St. A.
') ') ')
Bistrup, F. W.
1941-42
Bistrup, H. A .. Ø
1903
Bjerre, T.
1929
Bjørnsen, N. J.
1949-50
Blixen krone• Møller,F .C. 1882-83
Bloch, J. C. D.
1882-83
Bloch, K.H.
1909

ri!

1942-43

1954 i"
1917 t
1935 t
1890
1947 t

1951 t
1937 t
1904 t

-

1921
1948 i·
1931 t

-

1926
1867-68
1899

-

1948

t

1901
1932
1939-40

193

No.
iflg.
håndb.
f søv

1244
1100
1319
1307
1300
1151
1197
1346
1519
1503
1134
1687
1533
1311
1657

1426
1429
1055

1071
1083

1135
1481

1558
1344
1565
1624
1325
1700
1767
1243
1579

1427
1251
1117
1113
1033
1176
1104
1417

1393
1248
1716

I

fra

Block, H. E. F. R.
Bluhme, H. E.
Bohc, K. J. A.
Boj esen, Aa.
Bojesen, M.
Bojesen, S.
Boldt, A. H. G. L.
Bonde, N. K. H. F.
Bonnek, D. I.
Bonnek, J. B.
Bonnesen, A W.
Borelli-Møller, E.
Borg, E.
Bocg, ]. T.
Bork, J. F.
Bornemann, F. C.
Bornemann, 0. H.C. von
Braag, D. R.
Braag, L. C.
Braem, P. H.
Braem, T.
Brammer, N. C. J.
Bredsdorff, M. H.
Briand de Crevecouer, E.
Brinck-Lund, 0.
Brink, L. G.
Broberg, C. A.
Broberg, P.
Broberg, S.
Brockmeyer, E.J. G.
Brodersen, J.
Brummerstedt, F. K.
Bruun, A.
Bruun, C. A.
Bruun, P. U.
Bruun, R. C. M.
Bræstrup, P. C.
Buchwald, A. W.
Bundesen, A. H.
Bundesen, H. V.
Bundesen, P. C.
Busch, J. A.

No.
i!lg.
håndb.
f.søv.

Medlem

Navn

til

1883-84

1901

2) 3) •I)')

1912
1907 t
1944 t
1945 t
1899 t
1898
1954 t
1944-45

1896
1893
1892
1868-69 4)
1875-76 4)
1904
1932
1930
2) 3) 4)

1950-51
1936-37
1894
1949-50
1919
1919
2)

1882-83
1868-69 •I)
1870-71 •l)

1927
1940-41
1903
1941-42
1945-46
1897
1951-52
1957-58
1883-84
1941-42
1918
1884-85
2) 3) •I)
') ') ')
2)3)4)

1872-73 4 )

')")'')
1918
1914
1884-85
1953-54

1916 t

1932

t

1954-55
1952-53
1874-75
1897
1897 t
1894

-

1728
1089
1614

B-Ulow, J. von
Bærentzen, A. C. R.
Børgesen, C. S.

1308
1159
1413
1662
1247
1493
1074

Carl, Prins t. Danmark
Caroc, G. A.
Caroc, T. A.
Carstad, C. 0.
Carstensen, C. V. E.
Carstensen, S. C.
Carstensen, W. A.

1654
1651
1598
1729
1765
1632
1099
1578
1707
1369
1240

1923

1940t

1917

t

1911
1888

t
i·

1895 t
1929
1885-86

1950 t

-

fr,

1555
1459
1220
1688
1746
1330
1241
1284
1085
1554
1261

1423
1444
1603

Castenskiold, C. F. A. J.
Christensen, J. E.
Christensen, J. ].
Christensen, P. D.
Christensen, V.J.
Christensen, W. W.
Christiansen, A. E.
Christiansen, I. H.
Christiansen, J.
Christiansen, S Aa.
Christmas-Dirckinck •
Holmfeld, W.
Clausen, A.
Clausen, B. V.
Clausen, C. T. E.
Clausen, E. W. 0.
Clausen, M. S.
Clausen, V.
Cold, C. M. T.
Cold, F.
Coninck, W. de
Corfitsen, P.
Cunha Sotto Maior,
A.R.da

Dshl, E.M.
Dshl, K.N.
Dahlerup, E.

*) Se pag. 183.
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til

1954-55
1883-84
1945-46

1957-58
1894

1893
1870-71 -1)
1918
1949-50
1885-86
1929
1868-69

1905 •)
1905
1918 t

2)

-r

1940

t

1893

') ')

-

-

Medlem

Navn

1948-49
1948-49
1945-46
1954-55
1957-58
1946-47
') ') ')
1941-42
1952-53
1909
1883-84
1939-40
1922

')
1950-51
1955-56
1897
1883-84
1890

1953-54

1ss4 -1-

1916 ·f
1920
1951 t
1917

1940-41

1920 t
1934 ·r
1943 t
1868-69
1956-57

1887

1930 t

1920
1920
1944-45

1955 t
1947-48

2)

No.
iilg,

håndb.
f Søv.
1502

1258
1750
1451
1329
1762
945
1313

fr,

I Dam, K. V.
Danneskiold-Samsø,
C. V. Greve
Darre, B.
Dinesen, C. E.
Dirckinck,
C. U. E.J. Baron
Ditlevsen, S.M. L.
' Dockum, C. E. van
Dornonville de la

1885-86
1955-56

1897
1957-58

1936-37

'>

1873-74

1894
1876-77 ')

1132

Dreyer, G. H. N.
Duntzfelt, E.

')')')')

1291
1548
1675
1453
1208
1368
1335

Ellbrecht, C. L. von
Elving, J.
Engelmann, I. H.
Ernst, R. M.
Evers, A. F. M.

1580
1737
1648
1142
1195
1626
1739
1735

Felding, 0.
Pink-Jensen, H.
Fischer, J. 0.
Fischer, J. P. M.
Fleischer, J. S.
Flemming, Prins t. Dan.
Fliis, F.
Flyger, B. B.
Fog-Petersen, J.
Folkermann, M. S.
Foss, H. E.
Foss, H. T.
Fougner, T.
Franck, S. H. 0.
Franck, S. 0.
Frandsen, S. W.
Frederik, Kronprins t. D.
Frederiksen, H. J. F.

1622

1543
1398
1204
1747
1581
1491
1388
1455
1409

Evers, C. V.
Ewald, H.

1903

I

Medlem

Navn
fra

til

1252
1286
1017
1145

Fritsche, T. T.
Froda, F. B.
Frølich, F.
Fugl, G. E.

1884-85
1890
2)
2) -l)

1902 t
194H
1868-69
1900 i·

1316
1148
1560
1215
1114
1383
1378
1070
1521
1060
1732
1223
1086
1703
1628
1514
1254
984
1371
1724
1449
1485
1766
1404
1205
1339
1494
1696
1671
1685
1264
1326
1138
1210
1642
1689

Gad, H.C.
1894
Gad, N. U.
')
Gad, U.H.
1940-41
Garde, A.
')
Garde, C. A.
') ') ')
Garde, E.
1912
Garde, H. G.
1912
1) 3) 4)
Garde, H. G. F.
Garde, H. U. C. F.
1934
Garde, J. A.
") 1883-84
Garde, P.
1954-55
Garde, T.V.
')
2) 3) •I)
Giødesen, P. F.
Gjedde-0lsen, A. P.
1951-52
Glarborg, S.
1945-46
Goth-Bendtzen, B.
1931
Gotschalk, F. L. F.
1885-86
2)
Gottlieb, J. L.
Grandjean, A. E. V.
1910
Grentzmann, W. L.
1954-55
Greve, S. B. V. J.
1921
Groth, E.
1927
Groth, P.
1957-58
Grove, A. W.
1915
Grove, P.A.
')
Grut, H. de].
1901
Grønbeck, S. E. B.
1929
Grønbæk, V. H.
1950-51
Grøne, J.
1949-50
Grøsfjeld, P.
1950-51
Gulmann, E. S.
1885-86
Gyldenkrone,E.M.Baron
1896
2)
Gyldenkrone, 0. Baron
•I)
Gi.intelberg, A. V.
Gyntelberg, V. M.
1948-49
Gøbel, S- P. E.
1950-51

1957 t
1920 i·

1921

Drechsel, C. F.

1049

til

1930

1191

Cour, L.

No.
iflg.
håndb.
f. søv

Medlem

Navn

') ')

1892

1934
1927

t

t

1888

1892

t

1926 t

1939-40
1949-50
1921

')

1909
1899

1941-42
1955-56
1948-49
1) •I)
')

1945-46
1955-56
1954-55
1945-46
1938-39
1914

')
1955-56
1942-43
1929
1913
1921
1916

1951 t
195lt
1944-45
1922 "!-

1888
1893 -r
1957 ·f

1945-46
1901

-r

1948 t

1944 t
1902
1922

1885

t

1893 -1-

1926 t
1894

1937-38
1874-75
1948 t

1934
1939 t
1950 ·f

1952 -1-

1890
1946 t
1873-74
1896

-

195

ilig.
No
håndb.
f.søv.

1297
1625

1025
1186
1059

1193
1365
1411

1331
1405
1684
1607
1480
1756
1123
1571

1295
1697
1619
1590
1361
1479
1298
1524
1527
1428

1202
1600
1035
1256
1178
1214

1597
1414
1694
1582

1620
1564
1525

196

I

Haach, E.
Haar, H.
Hagen, H. J. A.
Hammer, F. L. H.
Hammer, O. C.
Hammer, R. R.J.
Hammedch, C.
Hammerich, K.
Hansen, G.
Hansen, H.
Hansen, H. D.
Hansen, H. E.
Hansen, H.J. E. W.
Hansen, J. E.
Hansen,]. E. V.
Hansen, J. S. E.
Hansen, S. V.
Hansen, T. R.
Harboe-Hansen, H.
Harder, E
Harhoff, C. J. C.
Harros,]. H.
Harttung, V. J. A.
Hastrup, C. E. JHaugsted, F.
HauptmannAndersen, J. A.
Heckscher, H. 0. C. S.
Hedegaard, K.
Hedemann, A. R.
Hedemann,
C. G. H. von
Hedemann, H. T.
Hedemann, W. H. B.
Hegner, P. C. B.
Heiberg, C. V. T.
Heimdal, F.
Heise, V. P.
Heisterberg, N.
Heisterberg•Andersen,
F. C.
Helms, A.

No.
i/lg.
håndb.

Medlem

Navn

fr,

til

1893
1945-46
2)
1876-77 4)
") 1883-84

1921

1876-77 '1)

1909

1868-69

t

1885-86
1930 t
1945 1·

1918

1897
1916

1937 t
1948-49

1950-51

1944-45
1926
1956-57
')
1941-42
1892

1942-43
1912

i·

1932

t

1951-52
1945-46
1943-44
1908
1947 t
1946-47

1918

4)
1944-45
1) 1883-84

1934 t
1897 t
1926
1902

1917

1945-46

1941-42
1935-36

1616
1623
1356

Jllum, I.
Ingemann-Nielsen, C. B.
Ipsen, P.

1263

1196
1343
1499
1475
1609
1547
1144
1745
1376
1175
1103
1076
1211
1372

1174
1091

1165
1090
1673
1545
1473
1586

1885-86
')
•I)
1945-46
1950-51
1941-42
1945-46

1203
1511
1731
1277

1279
1647

1045
1498

1925

1893
1934
1935-36

fra

Hempel-Jørgensen, F.
Henningsen, H. 0. L.
Henriksen, E.
Henriksen, U.J. G.
Hersting, P. L.
Hertz, C. L. I.
Hertz, H. V.
Hertz, K. H. C. V.
Hertz, U.
Hervad-Jørgensen, B.
Hildahl, P. E.
Hillerup, S. C.
Hjortshøj, T.
Hoeck, A.
Hoffmann, V. B. L
Hohlenberg, J. S.
Holbøll, P. J. C.
Holck, 0. P. F. F.
Holck, P.A. C.J.
Hokk, W. Greve
Holdt, P. G.
Holm, G. F.
Holm, H. L. M.
Holm, H. P.
Holm, J. U. A.
Holm, K.A.
Holm, P.P.
Hoppe, I.
Hovgaard, A. K.
Hovgaard, A. P.
Hovgaard, G. W.
Hude, C. F. v. cl.
Hviid,J.A.
Hyrup, L. M. J.
Høegh-Guldberg, C.J.H.
Højerslev, 0. B.
Høst, N.J. W.

1425

1882

1189
1216
1359
1546

Medlem

Navn

f.søv.

1512

1911

I

til

-

1919
1931

1935-36
1893

1890

1948-49
1885-86
')
1903
1930
1924
1945-46
1943-44
1883-84
1955-56
1911

1870-71
1891

4)

1919
1892 11935-36

1944 11908 t

1915 11898 t
1918 t

2) ') ') ')
•I)

1938

1910

-

') ') 4) ')

1929
1870-71 4)
2) ")
1870·71 ·1)
2)

1949-50
1939-40
1924
1941-42
1875-76 .J.J
')
1908
1939-40
')
1931
1954-55
1890

1945-46
1945-46
1909

1902

t

1900 t

1936-37
1905
1929 t
1869-70

•r

-

1910 i·

1950 t

1882 t

1956-57
1953 t

-

No.

iflg.
hiindb.
f.søv.

952
1133
1125

fr,

til

iBg.
No
hlindb.
t: sov.

')
1) ')

1871-72

1435

Medlem

Navn

Irminger, C. L. C.
Irminger, F. C.
Irminger, G. F. H.

')

1914 t
1888

1751

1541
1617
1245

2) 3) •I) 5)

Jacobsen, N.
Jacobsen, W. C. L.
1101 Jacobson, G.J.J. P.
1723 Jakobsen, J.
1670 Jans, Aa. A.
1448 Jascrau, H. V.
1452 Jegstrup, J. H.].
1618 Jensen, B. H.
1439 Jensen, E. A.
1235 Jensen, E. C. F.
1701 Jensen, H, F.
1733 Jensen, I. D.
1699 Jensen, J.
1615 Jensen, 0. H.
1382 Jensen, P. C. S.
1115 Jespersen, N.J.
1094
1036

1306
1201

1596
1107

Jessen,
Jessen,
Jessen,
Jessen,

E.
E. A. C.
N. F. Z.
P. C. H. U.

')
') 3) ')

1954-55
1949-50
1921
1921
1945-46
1920
1882-83

J)

1112

1562
1340
1233
1390
1122
1234

1755
1353
1559
1650
1572

1486

Jessen, S. A.
Jessen, T. von
Johansen, K. N. P.
Juel-Brockdorf, N.
Baron
Jungersen, J. B.
Jungersen, K.
Jøhnke, F. H.
Jøhnke, V. C. A.
Jørgensen, A. B.
Jørgensen, A. V.
Jørgensen, E. V.
Jørgensen, H. G.
Jørgensen, H.J.
Jørgensen, S. G.

1912
1876-77
') '') 5)

1893
')

I

1930 t
1895-,

') ')
1939-40

1403
1228
1763
1192

1602
1463
1009

1900 t

1500
1118
1288
1124

1432
1938 t
1901

1185
1238

1897

1538
1043
1389

1925 t
1885-86

1611
1408

') ')
1914

1250
1402

1930t

11943-44

1) 1875-76

1764
1595
1424

1951-52
1954-55
1951-52
1944-45

i
1392

1904 t
1868-69
1897 t

1309
1038

1901

1882-83
1913
') 1885-86
1882-83

1956-57
1906
1940-41
1948-49
1941-42
1927

1630
1894 i'

1516

t

1633

1953

I

Medlem

Navn
fn

Kaalund, H. V.
1918
Kam,]. T.
1955-56
Kalmberg, C. K.
1937-38
Kieler, S. S. von Fyren
1945-46
Kinch, A.A.
1884-85
Kirketerp-Møller, P.
1957-58
Kisum, O.J.
1943-44
Kiær, H. F.
1884-85
Kiær, H. F.
1919
Kiær, H.F.
1915
Kjølsen, F. Aa. H.
1915
Kjølsen, R. H.
')
Klausen, S. E.
1957-58
Klixbiill, S. A. L.
1875-76"·1)
Knabe, H. C.J.
1944-45
Knud, Prins til Danmark
1925
Knudsen, A. E. L.
')
Knudsen, K. 0.
1930
Koch, H. H.
') ') '')
Koch, P. F.
1890
Koefoed, V. F.
') ') ')
Kofoed-Hansen, E.
1918
Kofoed-Hansen, O.J.M. 1876-77 -l)
Konow, H.
1883-84
Konradsen, K. G.
1937-38
Kraft, J. C.
')
Krandrup,J. P.
1913
Krarup, M. F V.
1945-46
Krarup, P. G. 0.
1917
Krebs, H. K.
1893
Krieger, E. F.
') ') ') ')
Kriiger, 0. Q.
1945-46
Krøyer, P.T.
1932
Kærgård, K. S.
1947-48

til

1957t
1940 "[1902

1939 t

1931 'f
192S"r

1868-69
1903 t
1896
1930 t

-r
t

1918
1939

1880-81

1929
1928 t

1953 t
1892 t

1906
1934 t
1934

1352

1573
1518

1661
1442

Lagoni, 0. F. K.
Lange, N. F.
Langhorn, F. G. F.
Larsen, B. G.
Larsen, H. B.

1905
1941-42
1932
1949-50
1919

1949

t

1944-45

197

iflg.
No
håndb.
f.sov.

I

fra

1505
1454
1303
1604
1515
1373
1656
1156

Larsen, J. ,V. S.
Larsen, P. V. C. T.
Lassen, P.J.
Laub, F. V. H.
Laub, S.U. H.
Legind, A. P.A. A.
Lembcke, P.
Leonholm, E. W.
Lensbøl, H. E.
Licht, M. K. de Fine
Lichtenberg, G. E. C. de
Lillegaard, A. E.
Lind, A. H.
Lindberg, C. E.
Linde, Aa.
Lalle, J. F. T.
Lorck, M.V. L.
Lorck, V. L.
Lorentzen, 0. W.
Louis-Jensen, H.
Lowzow, K. K. von
Lowzow, L. von
Lund, F.

1053
1433
1072
1188
1001
1152

Lund, F. E. A. E.
Lundsteen, K.
Li.iders, F. W. W.
Liitken,' 0. G.
Liitken, 0. H.
Løitved, E. F.

1918
2) 3) •I) 5)
1875-76 4)
1882-83
4)

1080
1443
1194
1399
1283
1635
1294
1354
1513
1741

Mac-Dougall, G.J. G.
Madsen, C. H. A.
Maegaard, C. F.
Maegaard, J. H.
Maegaard, K. F.
Malmkjær, K.
Malthe-Bruun, M. E.
Malthe Bruun, V. U.
Marckmann, 0. L. W.
Martiny, S. E.J.

') 3) ')
1921
1876-77 4)
1915
1891
1946-47
1891
1907
1931
1955-56

1613
1471
1718
1358
1659

1470
1363
1583
1693

1232
1420
1691
1434
1280

1477

198

iflg.
No
håndb.
f.søv.

Medlem

Navn

1945-46
1924
1953-54
1908
1949-50
1924
1907
1941-42
1950-51
4)

til

1945 t

1900

1918

1950-51
1918
1889

1925
1930
1921
1893
1943-44
1932
1911
1949-50
1870-71
3) 4)
2) 3) 4)')

1947-48
1896

1951-52
1920

1955 t
1954 t
1930 t

1726
1725
1212
1067
1227
1374
1698
1574
1065
1180
1355
1163
1265
1278
1422
1292

1894 t
1934 t
1945 t

1947

Medlem

Navn

Mathiesen, G.
Matzen, J. S.
Meldal, A. P.
Meldal, J. S.
Messerschmidt, T. E.
Michaelsen, N. T. L.
Michelsen, I. R.
Michelsen, M. E.
Michelsen, W.
Middelboe, C. G.
Middelboe, P.
Moe, C. K.
Moltke, C. C. Greve
Moltke, C. P. 0. Greve

fra

ri!

1954-55
1954-55
4)
2) 3) 4)
•I)

1882 -r·
1901 t
1929 ·r

1910
1951-52
1941-42
2)
1875-76 4)

1907
')
1885-86
1890
1919

1520
967
1166
1272
1129
1120
1318
1483
1660
1130
1682
1445

Moltke,E. G.O.F. Greve
Moltke-Hvitfeldt,
L. A. G. Greve
1891
Mosbech, P. E.
1950-51
1896
Moth, R.
Mourier, C. F. D.
1900
2) 3) -1)
Mourier, L. A.
Mouritzen, V. V.
1937-38
1941-42
Munck, J. C.
Munthe af Morgen2)3)4)5)
stjerne, O. L. M. von
1932
Muusfeldc, Aa. L.
Muxoll, F. C. G.
')
1871-72 •I)
Mygind, F. C.
1888
Mygind, N. E.
2)
Mi.iller, A. F.
2) 3) 4)
Mi.inter, A. H.J. B.
1895
Miinter, H.
1926
Mi.inter, J T. B.
1949-50
Møller, I. H.
4)
Møller, N. C. R.
1950-51
Møllgaard, A.
1920
Mørch, P.A.

1386
1758
1322

Nellemose, W.M.C.A.
Niegsch, L. 0. R.
Nielsen, Aa.

1690
1321
1338
1108
1536
1566
1105

1907 t
1895 i·
1889
1883 t
1893 t

I

1873-74
1918

1952 t
1868-69
1888 t
1935 t
1922

-r

1932
1949

t

1885-86

1899 t
1868-69
1902 t
1902
1872-73
1932
1915 t

-r

-r

1884-85

t
1925
1956-57
1895

1929
1945 -1-

iflg.
No
håndb.
f.søv.

1242
1431
1605
1275
1567
1760
1158
1669
1754
1612
1585
1140

1187
1683
1438
1219

1557
1400
1312

1570
1504
1128

1712
1665
1177
1200
1719
1727

1497

I

Nielsen, C. L.
Nielsen, E. G.
Nielsen, H.
Nielsen, H. G. S.
Nielsen, J.
Nielsen, J. D.
Nielsen, K. C. J.
Nielsen, 0. P.
Nielsen, S. A- K.
Nissen, P. B.
Nordbrandt, P. E.
Normann, C. 0. E.
Nyeborg, E. S.
Nygaard-Andersen, E.
Nyholm, H. A.
Nyholm,J.
Nørgaard, H.
Nørgaard, J. L.
Nørregaard, H. T. J.

Odder, O.J.
Ohlsson, A. C.
Oldenburg, J. C.
Olesen, S.
Olsen, E. E.
Olsen, J. T.
Olsen, N. T.
Ottesen, N.
Otzen, F.
Overbye, E. J.

iflg.
No
håndb.
f.søv.

Medlem

Navn
fra

til

1883-84
1918
1945-46
1888
1941-42
1957-58
2)4)

1944 t
1924 t

1949-50
1956-57
1945-46
1941-42
2)4)
1876-77 4)
1950-51
1919
4)
1940-41
1920
1894

1941-42
1930
2) ')
1952-53
1949-50
1870-71 4)
·')

Fade, 0,
Palsgaard, Aa.
Paulsen, G.
Paulsen, K. H.
Paulsen, P.J.
Paulsen, S. J.

1891

1721

Petersen, E. T.

1909 t

1510
1588
1544

1271

Petersen, H. F.
Petersen, H. M.
Petersen, J.
Petersen, J. L.
Petersen, J. P. B.
Petersen, 0.
Petersen, S. T.
Piil, S. A.
Pontoppidan, Aa. A.
Pontoppidan, F. C.
Pontoppidan, S. E.
Poulsen, H. J.
Prnhl, K.J. C.
Pranov, J. B.
Prause, H. L.
Pries, E. A. C. W. A.
Prip, T. S.
Pram, V. V.J.

1367
1440

Quaade, 0. H.
Qvistgaard, E. J. C.

1584
1666
1508
1063

Raabye, K. V.

1222

1896
1902 t
1953-54
1941

t

1940 t
1952 t

i Pedersen, P. E.
Pedersen, W. I.
Petersen, A.M.

1875-76 4)
1949-50
1940-41
1954-55
1931
1943-44
1939-40
4)
1950-51
1919
1955-56
1949-50
1931
1907
1923
1924
1888
1948-49
1940-41
1932
1928
1888

til

1905

t

1935

t

1909 t

1945-46

1942-43
1898

1935

t

1923

t

1898 t

1957 t
1906
1920

1953-54
1954-55
1931

1899
1934
1918
1926
1875-76 4)
2) ') 4)
1948-49
') ') ')
1940-41

fra

Petersen, C. J.
Petersen, E.
Petersen, E. C. F.

1686
1441
1740
1672
1509
1364
1461
1474
1274
1646
1553
1517
1482

Medlem

Navn

1184
1667
1556

1430
1334
1523
1415
1478
1190
1136
1645
1079
1561

I

1938-39
1958 t
1957 t
19111"
1884 t

1882-83

1198
1535
1476
1447
1644
1674
1320
1285
1209

Rabjerg, E.
Ramberg, K. R.
Rambusch, H. J. V.
Ramlau-Hansen, S.
Rasmussen, Aa. I-I. M.
Rasmussen, B.
Rasmussen, E.
Rasmussen, H. J.
Rasmussen, J. P.
Rasmussen, P. 0. E.
Raun, J.
Ravn, H. 0.
Ravn, H. V.

1909
1919

1937-38

1941-42
1949-50
1931
2)

1918
4)
1936-37
1926
1921
1948-49
1949-50
1895
1890
1883-84

1873-74
1932 t
1954-55

1936-37
1927

199

No.
iflg.

håndb.
f.søv.

fra

til

1903

1905
1910 t
1955-56
1939-40
1874-75

1397
1692
1391
1458
1062
1267
1332
1704
1706
1217
1304
1575
1395
1531
1249
1711
1708

Ravn, N. C. P.
R:-avn, N. F.
Rechnitzer, E. T. A.
Rechnitzer, H.
Recke, C. F. v. d.
Reib, P. E. A.
Reinhard, K.
Ric-Hansen, W.
Riemann, K.
Rieneck, B.
Ries, C.
Riis-Carstensen, E.
Rischel, F. G. A.
Rodholm, I. B.
Rodholm, K.J.
Rohbeck, A. J.
Rohde, L. G.
Rolsted, S. H.
Rossing, H.
Rosted, F. P.R.
Rostock-Jensen, L.
Rothe, A. B.
Rothe, R.
Rothe, T.J.
Rottensten, N. 0.
Ruth,]. A
Ryder, C. H.
Riidinger, E. N. M.
Rye Hansen, P. E.
Riitzou, P. C.
Rømeling, H.
Rørbye, E. H. C.
Rørly, M.
Rørvig, L. G.

1893
1942-43
1914
1935-36
1884-85
1952-53
1952-53

1484
1273
1734
1465
1748
1225

Saabye, E. J.
Saabye, P. E.
Sabroe, K.-E. A.
Salicath, A. W. A.
Samild, H.
Saxild,J. F.

1926
1889
1954-55
1924
1955-56
')

1345
1061
1540
1324
1110
1634
1290
1668
1487
1664
1450
1396

1281
1576
1695
1418
1082

200

iflg.
No
håndb.
f.søv.

Medlem

Navn

2) 3) 4)

1937-38
1897
')
1947-48
1892
1949-50
1929
1949-50
1921
1915
1889
1941-42
1950-51

1917
')
1914
1950-51
1914
1922
2)

1887
1899
1951-52
1952-53

')

i

1928

t

1937 t
1941 t
1940-41
1946 t

1940-41
1868-69
1941-42

1874 t
1926 t
1921

1923 t
1932 t
1955-56
1923 t
1940 t

1955

1945

t

t

1207
1333
1253
1131
1394
1173
1073
1183

1456
1507
1315
1236
1289
1102

I

fra

Schack, C. G.
')
Schaffalitzky de Muckadell, C. Baron
1899
Scheel, A. V.
1885-86
2)
Scheel, P. J. Greve
Scheibel, P.
1914
Scheller, C. F.
1871-72 4)
Schiwe, A. W.
Schliiter, V. C. L.
Schmidt, A.

1467
1069
1181
1167
1231
1044
1534
1168
1041

Schmidt, M.
Schmich, H. C.
Schmith, J. P. B.
Schmith, N. C. B.
Schneider, A. W.
Schou, C. A.
Schou, ]. A.
Schoustrup, J.
Schoustrup, V.J.
Schultz, C. A. P.
Schultz, J. H.
Schultz, ]. P.
Schulze, Aa. 0.
Schwanenfliigel, O.F.W.
Schønheyder, C. W.

1034

Schønheyder, P. G.

1239
1492
1310
1757
1323
1730
1351
1170
1164
1058
1577
1592
1002
998

Schøning, K.
Seehusen, K. H.
Seidelin, C. P.
Seemholt, M. ].
Silfverberg, C. E.
Simonsen, C. K.
Sinding, P. E. B.
Skibsted, A. C. de Fine
Skibsted, U. A. de Fine
Skibsted, L.
Skov-] ensen, E. P.
Smidt-Jensen, G. L.
Smidth, P. H.C.
Sommer, F. L. F.

1282

Medlem

Navn

2) 1882-83

')
1922
1931
1894
1882-83
1890
1883-84
1890
1924
2) 3) ') ')

1876-77 4)
1870-71 4)
1882-83
2) 3) ') ')
1936-37
1870-71 -l)
1870-71
1882-83
1870-71
1883-84
1883-84
1929
1894
1956-57
1897
1954-55
1905
1870-71 4)
1894
2)

til

1906
1929
1950 t
1879-80
1917 t
1893
1926

1938 t
1910 t
1927 t
1905
1936-3 7
1885-86
1915
1901
1934 t
1887 t
1922 t
1884-85
1891

t

1938 t
1953 t
1945-46
1941

t

1920
1913
1872-73

1941-42
1943-44

2)

')

1869 t
1878 t

No.
iflg.
håndb.
f.søv.

1259
1268
1680

1759
1549
1446
1593
1589
1587
1141

994
1161
1753
1681
1501

1146
1569
1736
1715
1677

1419
1722
1702

1469
1081
1317

1679
1490
1126
1608

1643
1379
1255

1594
1637
1678
1601

1542
1743

I

fra

Speerschneider, C.J. H. 1885-86
Spath, C. 0. W. von
1887
Stabl, 0. K.
1950-51
Stamp, P.S.
1957-58
Starck, E.
1941-42
Steensen, R. S.
1919
1943-44
Stegmann, N. F.
1943-44
Stilling, J. V.
Struckmann, A. C.
1943-44
2) 1887
Suenson, E.
Suenson, 0. F.
')
1870-71 4)
Suenson, 0. V.
Svennevig, H.
1956-57
1950-51
Søderlund, K.
Sølling, E. T.
1930
Sølling, I. N.
') ')
1944-45
Sørensen, C. F.
Sørensen, E D.
1955-56
Sørensen, E. H.
1953-54
1949-50
Sørensen. E. M.
Sørensen, H. K.
1919
Sørensen, L. R.
1954-55
1951-52
Sørensen, T. A.

Tegner, I. V.
Tegner, J. C.
Tegner, P. M.
Telling, M. M.
Teisen, J.
Thalbitzer, H. L. R.
Thamsborg, S. E. M.
Thiede, S. E.
Thiele, J. A.
Thomsen, F.
Thomsen, R. I.
Thorsen, Aa. W.
Thorsen, J.
Thostrup, F. S.
Thostrup, S. S.
Thygesen, K.

if!g.
No

Medlem

Navn

1924
2) -1)
1896

håndb.
f. søv.

til

1936-37
1918 t

1945-46

1921 t
1869-70
1923 t

1464
1457
1314
1468
1270
1157

1652
1336
1337
1206
1213
1019
1042
1182

1890

992

1950 t

1287
1709

1495
1922

I

Medlem

Navn

Tillge, 0. E.
Topsøe-Jensen, Aa. G.
Topsøe-Jensen, A. G.
Topsøe-Jensen, S. H.
Topsøe-Jensen, T. A.
Tramp, C.J. F. Greve
Trampe, K. C. Greve
Trap, F. H.
Trolle, A. E. M.J. C.
Trolle, C. L. A.
Tuxen, C. L.
Tuxen, G. E.
Tuxen, J. C.
Tuxen,J. C.
Tuxen, N. E.
Tvermoes, L. V. 0.
Tørsløv, P.
Tøyberg-Frandzen,
H. E. P.

frn

til

1923
1922
1894
1924

1932

1888
1871-72

t

1935
1936-37
1902

3) ') ')
1948-49
1900
1900

1884-85
')
')
2)

1949 t
1909
1920

t

1868-69
1876-77
1927 t

')
') ') ') ')

1883-84

1890

1921

1952-53
1930

t
1162
1119

1341
1537

Uldall, F. P.
Uldall, F. P. A.
Ullidtz, H. C.
Uhich, J.J.

2) •I)
2)3)')
1903

1931
1911

t
t

1925

1937-38

1882-83

1945

t

1950-51

1929
2) 1874-75

1952-53
1887

t

') ')
1945-46
1948-49
1911

1885-86
1943-44
1947-48
1950-51
1943-44
1938-39
1955-56

1218

1530
1496
1412

1939

t

1935 t

1437
1260
1714
1401

1416
1606
1384
1752

1199

Valdemar, Prins til D.
Valentiner, H.
Valentiner, S.J.
Vedel, Aa. H.
Vedel, E. H.
Vedel, H.
Vedel, S.
Vest, J. V. F.
Victor, Aa. J.
Villesen, A. U.
Vinge, S.
Valke, F.
V0htz, J. A.

')

1935-36
1929
1918
1920

1885-86
1953-54
1916
1916
1945-46
1912

1956-57
4)

1929 ")

1958 ')
1933 t
1931 t

1937 t
1939 t
1935

t

*) Se pag. 183.
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i!lg.
No
hii.ndb.

I

fr,

f.søv.

1075
1532
1526

2) 4)
1922
Weilbach, P. C.
1892
Wenck, H. L. E.
193 5-36
Wern, H. E.
Wesche, H.-H. 0.
1937-38
1885-86
Wessel, E. F. B.
Wessel-Tolvig, I. S.
1945-46
1948-49
Wessel-Tolvig, P.
1905
West, R.
Westenholz, H.
1931
1945-46
Westergaard, 0.
Westermann, C. A.
1918
1929
Westrup, J. J.
W etlesen, L. W.
1943-44
Wilde, 0. A. K.
1882-83
Wille-J ørgensen, P.H.H. 1945-46
1955-56
Winther, J. L.
4)
With, C. M.
With-Seidelin, C. L.
1875-76 4)
Wodschow, H. A. P.
1948-49
W odschow, S. K.
1917
Wolden Ræthinge, T.
1949-50
Wolf, G.
1925
Wolfhagen, E.
1939-40
Wolfhagen, H.
1885-86
Wolfhagen,J.
1909
Worm-Leonhard, H.
1941-42
2)
Wrisberg, C. F. G.
•I)
Wrisberg, G. F. W.
1870-71
Wulff, F. L. C. M.V.
') ')
2) 3) ') ')
W ulff, M. A. C. C.
Wiilich-Muxoll, K. von 1936-37
Wiirtz, P.
1935-36

1171
1293
1522

Zachariae, G. H. R.
Zieler, C. C.
Zigler, P.

1150

1460
1299
1529
1539
1257
1610
1653
1349
1506
1621
1406
1488
1591
1031
1599
1738
1221
1171

1649
1410
1655
1472
1551
1262
1362
1563
1051
1021
1153

1387

202

Wandel, C. F.

I Ørsted, H. C. S.

if!g.
No
håndb.
f. sov.

Medlem

Navn

')
1891
1934

1914

ri!

1930 t

1933

t

17

17
17
17
17
17

1947 t

17
17
17
17

1883-84

1898
1911
1955-56
1944-45

1913
1939 t

17
17
17
17
17
17
17
17
17

9
16
26
18
19
24
5
28

1894 t

t
t

til

Andersen, J. U.
Andersson, M. R.
Bach, H. C.
Bech, J. H.
Beck, H. S. T.
Birn, 0.
Bretting, P. 0.
Budsted, P.
Busck, C. H.
Christiansen, H. D.
Frank, H.
Glahn, J. H. E.
Hansen, P. S.
Holmelund, N.
Kirk, L. G.
Kristensen, J. M.
Lichtenberg, 0.
Luckow, U. T. J.
Lundberg, P.
Poulsen, F.
Schollert, E.

1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59
1958-59

B. Søofficerer (faste) udn. i henhold til lov af 1909

1875-76
1896 t
1914 t

1937
1950

fr,

I

17

1930

Medlem

Navn

Tilgang efter I. oktober 1958

17
1930 t

I

C.

Andersen, P.
Falcon, H. E. R.
Jensen, P.J.
Kragh, G_ T. 0.
Nielsen, F. V. V.
Nørager, V. F.
Staack, T.V. 0.
Thostrup, C. B.

Søofficerer (Reserven) udn.

1910
1921
1921
1923
1921
1921
1920
1920

i

1920 "f
1939-40
1927
1932

1929
1932

henhold til lov af 1909

Dam, A.M.
Hannens de Lichtenberg
H. G. T.
Just-Rasmussen, J. T. J.

i

1925

1943

1929
1920

1925

t

iflg.
No
håndb.

I

Medlem

Navn

frn

f.søv.

til

D. Søofficerer (Linien) udn. i henhold til lov af 1948

1641
1640
1639

Andersen, E. E.
Schou, C. H. B.

Thrane, Y. M.

1947-48 I
1947-48
1947-48

E. Søofficerer (Linien) - udn. i henhold til lov af 1951

I 13
119
I 82

Agersborg, S. E. V.
Andersen, H. C.
Andersen, V. B.

1955-56
1954-55
1955-56

114
7
I 2

Bang, K. A.
Bay-Schmith, J. 0.
Budtz, E.

1955-56
1955-56
1952-53

I 72

Dahl-Hansen, M.

1956-57

I 20
I 83

Edvars, K. A.
Ernstsen, E. M.

1955-56
1957-58

I 28

Frederiksen, J. 0.

1952-53

111
I 34
I 46
I 32
I 12

GrU.n, K.
Grønbæk, A.
Grøserh, L.
Gydesen, A. N. P.
Gyller, H. E. B.

1954-55
1956-57
1953-54
1955-56
1953-54

I 74
I 29
I 24

Hansen, E.
Haug-Sørensen, P. H.
Hemmingsen, V. H.B.

1956-57
1955-56
1955-56

I 37
170
I 33
179
180
I 44
116
I 61

Jakobsen, P.
Jensen, H.
Jensen, J. B.
Jensen, P. G.
Jepsen, H. R.
Jespersen, J. K.
Jørgensen, H. A.
Jørgensen, 0.

1955-56
1956-57
1955-56
1956-57
1955-56
1955-56
1953-54
1955-56

I 40
I 41

Kressel, K.
Kristensen, A. L. P.

1955-56
1955-56

No.
iflg.
håndb.
f-søv.

I

Medlem

Navn
fra

6 ' Larsen, H.
59 Larsen, J.
54 Laursen, T. N.
62 Lindgreen, P. B.

1953-54
1956-57
1955-56
1955-56

I 78

Mølgård, J.

1955-56

I 65
I 58
I 26

Nanning, B.
Nielsen, G. P. E. B.
Nielsen, S. V. T.

1955-56
1956-57
1957-58

I 57
I 25
I 31

Pedersen, K. M.
Pedersen, T. K.
Petersen, P. Ø.

1955-56
1954-55
1955-56

I
I
I
I
I
I

Saugmann, S. Aa.
Schrøder, F.
Stamphøj, J. M.
Stenderup, E. B.
Stærmose, E. C. C.
Sørensen, A.

1953-54
1955-56
1955-56
1955-56
1958-59
1955-56

Thomsen, G.

1952-53

I
I
I
I

55
36
15
39
8
77

I 21

til

1956-57

I 10 [ Vierø, E. K.
I

I 9
138
I 73
I 22

1955-56
1955-56
1956-57
1955-56

Wesrergaard, I. A. R.
Wethje, P.J.
Wibcrg, S. C.
Wulff, E.R.

Læger (faste) i søværnec

1957-58

Arentz, S. M. H.
Bentzen, R. F.
Benzon, P.
Berg, H. V.
Bomemann, A. C. J.
Breuning Storm, H. A.
Brun-Pedersen, M.
Corning, A. K. H.
Hornemann, C. W.
Hornemann, L.
Jacobsen, F.

•I)

1911
1920
1882-83
1888
•I)
1920
1928
i:!) 1883-84

I

1889
1907

1933 t
1948-49
1923 j1907
1935
1914

1931
1887
1934 t
1938 -r

203

No,
iflg.
håndb.
f søv

Medlem

Navn

Johannsen, E. W.
Kock, Aa. G. E.
Meyer, J.
Mortensen, P.
Petersen, 0. V. C. E.
Rasmussen, H. L. 0.
Riisager, Aa. A.
Rørdam, H.
Schou, N. E.
Skat-Rørdam, M.

fra

til

1923
1914

1941-42
1932
1921 t
1889
1935
1935
1932
1919
1899
1934 t

')

')
1924
1929
1921

1896
1895
1926

Embedsmænd i søværnet med teknisk uddannelse

Andersen, E. R.
Bistrup, E. Aa.
Blom, 0. E.
Bruun, V. E. E.
Christensen, H. P.
Christiansen, 0. J.
Erdmann, A. E. J.
Hinrichsen, S. C.
Holm, G. L. K.
Holm, P. E.
Jacobsen, C.
Jensen, E. M.
Jensen, R.
Kønig, G. A. F.
Kørbing, J. A.
Larsen, A.

1914
1918
2) 3) '') ')
1910

1916
1932
1893
1938 t

iflg.
No
håndb.
f. sov.

I

Medlem

Navn

Mentz, J. H.
Munkebo,
Nielsen, W. E.
Nyborg Christensen, F.
Olsen, J.
Otzen, H. E.
Parsøe, V. V.
Quist, H. H.
Richter, J. L.
Schledermann, H. J. C.
Stabl, E. P.
Søeborg, V. T. J.
Vogt, P. V.
Wain,W.
Wolff, P.J. G.

fr,

til

1918
1910

1919

1922
1927

1936-37

1923

1950-SJ.

1922
1911
1910

1923
1910
1922
1922
1922

')')')')
1909

1921

1919
1919
1932
1936

t

1925
1932 -i1882 t

1911

1914
1922
1922
1910
1922
1910

1912
1920

1919
1932 t
1956-57
1921

1925
1914
1913
1931

1909

1918

1912

1921
1952 t

1916

Intendante.r i søværnet

Baylund, N. E.
Brunckmann, H. C. H.
Grundtvig, O.J. F.
Hviid, E. G.
Hyrup, H. W. N.
Ibsen, C. C. A. V.
Ibsen, T.V.
Jacobsen, V. G. M.
i Jespersen, E.
j Mikkelsen, R. J

1929
1919
1915

1950-51

1922

1910

1926
1940
1954 t
1953 ;1926
1921

1923

1941

1926
1911
1911

1920

1921

t

t
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