
 

Nyhedsbrev juni 2017! 

 
 

Kære medlemmer af Tordenskiolds Soldater Fladstrand. 
 

Generaladmiralens beretning 
Efter en skuffende melding om at vi ikke mere skal have arrangement i Göteborg ved Operapladsen, 

var det derimod en glæde at Jan Michael har lavet en 3 årig aftale med Tøjhusmuseet. 

Hvad den nærmere indeholder ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men jeg er sikker på at Jan 

Michael snart indkalder til et møde angående dette. 

Det skal som nævnt foregå i og ved Tøjhuset i København og dermed ligger der også en meget stor 

logistisk opgave i at transporterer folk til hovedstaden og ikke mindst indkvarteringen af disse. 

Jeg ved at et af højdepunkterne er et søslag lige uden for Tøjhuset med 4 skibe involveret bl.a. vores 

venner fra Rusland, Sthandart. 

Meget mere herom når Jan Michael er parat. 
 

ROF og andre hjælpere er i gang med at lave et halvtag bag ved vores 3 haller hvor bl.a. træværk 

kan stå tørt. Halvtaget har været et længe ventet ønske. 

 
 

Foreningens medlemmer kan se to store kanoner (24 pund) ligge foran kontorbygningen på Knallen 

2 i Tordenskiolds By. Kanonerne har en helt speciel historie som er værd at fortælle, de har været 

indstøbt i den nordre mole som blev nedbrudt i.f.m. havneudvidelsen, Jørgen Jensen fik øje på 

kanonerne og via mange kanaler kom de endelig i huse. Hvad der skal ske med kanonerne arbejdes 

der hårdt på, men lur mig om ikke de vil blive udstillet i.f.m. Tordenskioldsdage.  

 

  



Artilleriet har været ude og skyde med kanonerne, i anledning af Maritime Network Frederikshavns 

jubilæumsfest den 8. juni 

 

Artilleriet var også på Sæby Havn den 10. juni for at skyde Dansk Løsen 3 skud. 

    

Den 13. juni var hele foreningen involveret i et stort arrangement på Knivholt sammen med Hotel 

Scandig The Reef over temaet "Med Kongen til bords" det gode gamle kendte tema. Salut fra 

Livgarden og Artilleri samt musik ved Tambourer, Almuen hjalp med at servicerer alle soldater 

med lidt spiseligt efter arrangementet. Et rigtig godt arrangement. 

Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, F.M.2. 

 

Hvorfor skrives der F.M.2, F.M. og B.M. efter nogles navne? 
Generaladmiral Laurits Baron Nielsen, skriver F.M.2 efter sit navn og det betyder han har været 25 

år hos det offentlige, og er tildelt 25 års Fortjeneste medalje for tro tjeneste. Admiral Søren Baron-

Greve Matthiasen, skriver B.M. og det skyldes at han har fået den Kongelige Belønningsmedalje for 

40 års tro tjeneste hos Jysk Telefon A/S og senere TDC, altså i samme firma.  

 

At man skriver dette efter sit navn, er noget det kongelige ordenskapitel har sagt, man må gøre. 

Nogen vil nok sige det er noget pjat, men vi gør jo ikke noget ondt ved andre.  
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen. B.M. 

 

Fladstrands Tambourer anno 1717 
I Tambourerne har vi lavet de sædvanlige øve aktiviteter. 

 

Derudover: 

Tambourer deltog talstærkt i "Med Kongen til bords" på Knivholt, samt i Foreningsdag i Sæby.  

Der deltog desværre kun 5 Tambourer, men dette skyldes nok, at tidspunktet for eventet lå i den 

første weekend af skoleferien. 

 

Ved vores nyligt åben hus arrangement, kom vi i kontakt med Chefen og Stabstamburer for Den 

Kongelige Livgarde" gennem 45 år, John Tjærby, som er flyttet til Frederikshavn. 

Han havde fundet en march "Tyrker march" som han havde fået af et Tyrkisk band, ved Edinburgh 

Tattoo i 1957. 

Marchen overdrog han til os, og vi glæder os til, at fremføre den for ham, efter sommerferien. 

 

John Tjærby skal efter sommerferien holde foredrag for Garderforeningen, om sin tid i Livgarden. 

Dette foredrag vil han også gerne holde for os, så det kan vi kun glæde os til. 
Generaladmiralløjtnant Palle Næser Thomsen 

 

Fladstrands Quinder anno 1717 
På gruppens møde i juni, blev følgende vedtaget: Det nyeste tiltag, vi har er, at vi har nedsat en 

arbejdsgruppe, som skal arbejde på at genetablere "apoteket" 

 

Gruppen var selvfølgelig repræsenteret på vores foreningsdag i Sæby, som var en stor succes for 

alle som var med ved det events.  

 



Der laves arme riddere som smagsprøver for publikum. Det deles Almuen og Fladstrands Quinder 

anno 1717, om, og der var mange som kom og fik en smagsprøve.  

 

Det glædelige budskab fra Fladstrands Quinder anno 1717, er at de har fået et nyt medlem.  

Viceadmiral Doris Jensen 

 

Almuen 

 
Almuen var med til forenings dagen i Sæby den 24. juni 2017.  
 

Her er lidt fra gruppens referat fra mødet i juni måned. 

Torsdag den 20. juli går turen til Middelalderdage på Voergaard. 

 

Møder efter sommerferien bliver: 

Onsdag: den 9. august 2017 

Onsdag den 16. august 2017 

Onsdag den 23. august. 2017 

Tordenskioldsdagene er fra fredag den 1. september til og med søndag den 3. september.  

 

Som det ser ud lige nu er der måske nogen som skal med til København i oktober måned. Når vi 

kommer tættere på, finder vi ud af hvad vores rolle bliver og hvor mange der skal med. 

Viceadmiral Anna Sofie Mølholt. 

 

Frideric den IV’s Officers Corps 
Vi er i gang med at gennemgå vores personlige udrustning. Her tænker vi på uniformer, hatte, 

tasker og andet, og det er flere ting som vi skal have syet fast og lavet inden Tordenskioldsdagene. 

Der mangler knapper og andet, men det skal nok komme i orden inden T-dagene. 

 

Vi var med på Torvet i Sæby og med til eventet på Knivholt hvor det var med ”Kongen til bords” 

som var et fantastisk arrangement både for dem som så på, men også for os deltagere. Tak for god 

mad. Flot gået af Ideartillerist Jan Michael Baron Madsen. 
 Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen. B.M. 

 

Frideric den IV’s Livgarde 
Gruppen er i gang med at finde priser på rødt stof til kapper til Livgarden. 

 

Man er også i gang med indkøb af tønder som til Tordenskioldsdagene skal bruges til afstraffelsen 

benævnes Spanske kappe. Det er lidt uhyggeligt, men vi kan glæde os til T-dagene hvor det skal 

bruges som events.  
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen. B.M. 

 

Fladstrands Artilleri Corps. 
Artilleriet var på Sæby Havn den 10. juni for at skyde Dansk Løsen 3 skud. 

 



Artilleriet har været ude og skyde med kanonerne, i anledning af Maritime Network Frederikshavns 

jubilæumsfest den 8. juni 

 

Var med på Knivholt til ”Med Kongen til bords”, hvor der blev skudt med kanoner.  

Generaladmiral Laurits Baron Nielsen 

 

Foreningsturen til Sæby lørdag den 24. juni 2017. 

 
Turen blev en stor succes, for alle som deltog, og vi har en god fornemmelse af, at publikum syntes 

det var et sjovt events. Jeg snakkede med flere som syntes, det bare var godt. 

 

Det skal siges, at der var medlemmer som havde sat bålsteder, hus, bænke og kanoner op på Torvet 

så det var klar da vi ankom til torvet, og der var hentet smør, rundstykker, marmelade og sat bord 

op ved Brugsen. Tak fra os som bare kom, til dem som havde klaret denne opgave og ikke mindst 

taget det ned igen.  

 

Dagen startede med rundstykker og kaffe ved Brugsen i Sæby. Her hilste vi på hinanden og alle var 

i godt humør og man kunne mærke alle glædede sig.  

 

Herefter gik følget samlet i geled ned og indtog Sæby torv.  

 

Her havde Rikke og Ruben havde lavet suppe som publikum kunne smage og Fladstrands Quinder 

Anno 1717 og Almuen lavede ”Arme Riddere” som ligeledes var en smagsprøve. Det så ud til, at 

det faldt i god tråd for dem, som smagte på disse gode lækre madvarer.  

 
Dejlig suppe som smagsprøver.  

 

Fladstands Tambourer anno 1717 spillede og var med når der skulle saluteres og når der var 

spidsrod. Det er et stort gode med levende musik.  
 



 
Fladstands Tambourer anno 1717 

 

Frideric den IV’s Livgarde lavede eksercits og skød med musketter og flintepistoler, og det var også 

noget som gav et flot indtryk af foreningens virke. Det var en god ide, med salutering med 

flintepistolerne. 

 

Fladstrands Artilleri Corps havde sat kanoner op på pladsen og senere saluterede man med dem på 

havnen.  

 

Frideric den IV’s Officers Corps stod for Spidsrod og duellen. Generallieutenant Hannibal Carl 

Leen Baron-Greve Nielsen, F.M. var den officer som var ledende ved inspektion af alle de soldater 

som var med, og fandt også en, som skulle gå spidsrod.  

 

Generaladmiral Laurits Baron Nielsen fortalte, på vores højtaler anlæg, hvad der skulle ske og ikke 

mindst hvad der skete når noget blev vist frem. 

 

Alt i alt nogle gode timer sammen – admiralitetet siger tak til alle som var med.  
Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen,  B.M. 

 

Sæby Folkeblad 
I Sæby Folkeblad var der en lille omtale i avisen, om vores events på Torvet i Sæby den 24. juni 

2017, som udkom onsdag den 28. juni 2017. Jeg har kontaktet Sæby Folkeblad og jeg måtte ikke 

lave kopi og sætte det i dette nyhedsbrev, uden det kostede noget. Derfor er denne artikel ikke med 

her. Du kan gå på internettet og skrive Sæby folkeblad og se under uge 26 hvor det er med.  

Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 

 

Tak fra Handelsforeningen. 
Jeg har i dag haft henvendelse fra formanden for Sæby handelsforening, han var yderst tilfreds med 

vores forenings dag i Sæby, der var kun rosende ord til os, og vi vil altid være velkommen igen. 

(Det er sku da godt gået).  

Viceadmiral Ole Richard Baron Johannsen 

 

Egnsspil på Svallerbakken i Skagen. 
I de første weekender i august 2017, er der egnsspil på Svallerbakken i Skagen. Vi har været 

deroppe før, og jeg kan sige det er total teater, hvor der sker noget hele tiden og ikke kun lige der 

hvor spillet foregår. Man går rundt i bakkerne, og jeg ved vi kan lære meget fra spillet i Skagen. 

Når vi har T-dagene, eller andet f.eks. vi er på Torvet i Sæby, ser det godt ud, at vi ikke står i den 

ene ende af pladsen, men går lidt rundt og måske kommer til at snakke med publikum, hvem er vi ? 

og hvorfor?, og hvordan? o.s.v. Det er noget jeg syntes vi skal snakke mere om, når admiralitetet 

mødes igen.  

Admiral Søren Baron-Greve Matthiasen, B. M. 

 

 



Datoer som skal huskes. 
Tordenskioldsdagene fra den 1. september til og med den 3. september 2017.  

Tordenskiolds fødselsdag lørdag den 7. oktober 2017.  

Turen til København i oktober 2017. Herom mere når alt er faldet på plads. 
 

Det er hvad vi har denne gang 

 
Palle Næser Thomsen                                            Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 

             Generaladmiralløjtnant                                                                                     Admiral 


