
 

Stiftet den 8. december 1998 
 

Nyhedsbrev februar 2018! 

 
 

Kære medlemmer af Tordenskiolds Soldater Fladstrand 
Forord fra redaktionen. 

Nu har der været afholdt Geheimeråd i Tordenskiolds Soldater Fladstrand. Her kunne vi høre hvor meget vi 

var med i for 2017. Det er ikke så ringe endda. 
 

På Geheimerådet kunne man også høre, hvad Admiralitetet har i støbe skeen i 2018, og det lyder 

spændende. Bla. vil der blive et arbejdsmøde for admiralitetet den 17.-18. marts 2018, hvor man vil 

diskuterer hvordan skuden skal vende i 2018 og hvor vej vinden skal blæse.  
 

På Geheimerådet blev der bla. vist, at der er sat penge af til nye uniformer til Fladstrands Tambourer anno 

1717. De er den gruppe som har haft deres uniformer helt fra starten af TSF. 
 

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

         
 

 Generaladmiralens klumme 

Februar er en travl måned for formanden, der skal indkaldes til Gehejmeråd, foreningens regnskab skal 

afleveres til revisor og admiralitetets beretning skal laves. 
 

Samtidig er vi i gang med, at gøre klar til seminar i admiralitetet som skal omhandle "Hvordan stopper vi 

tilbagegang i medlemmer" samt "Hvad skal vi lave af nye tiltag her i Jubilæumsåret for både 

Frederikshavns 200 år som købstad samt vores eget 20 års jubilæum 8. december 2018." 
 

Her sidst i februar har Artilleriet fået fremstillet nogle fine billeder af gruppen i aktion, artilleriets yngste 

medlemmer var indkaldt(tvunget) da vi ønsker billeder med en gennemsnitsalder så lav som mulig, 

(ssssssssss) da materialet skal bruges til hvervning. 
 

Gehejmeråd er vel overstået og jeg takker for opbakningen ved formandsvalget. 

Laurits Baron Nielsen, F.M.2 
               Generaladmiral 

                 



Lidt fra Ideartillerist og Direktør Jan Michael Baron Madsen. 

 
KØBSTADSJUBILÆUM 2018 

Tordenskioldsdage 2018 indgår som officiel programdel i Frederikshavn 200-Års Købstadsjubilæum. 

Programmet indeholder et koncentreret program som byder på aktiviteter i hele september måned, dog med 

hovedvægt på de fem weekender som september indeholder. 

 

Selve købstadsjubilæums dagen er den 25. sep. 

 

Vores Tordenskioldsdage er således den overordnede jubilæums markering i den weekend som hedder 31. 

august - 2. september. Samme weekend om lørdagen er der desuden som i de tidligere 3 år, Åben Flådebase 

fra kl. 10-16. 

 

De samlede weekender er tematiserede med følgende highlights: 

den 31. august - 2. september Tordenskioldsdage 

den 1. sep. Åben Hus Flådestationen 

den 7.-8. sep. Arena Nord/DMH/Maskinhallen 

den 14.-15. sep. Kulturnat v/ FREDERIK 

den 21.-23. sep. Historiske sejlskibe i havnen 

den 28.-30. sep. Flådebesøg  

 

Da vi forudser at mange gode kræfter i byen, vil komme til at tænke på os som en ressource når ideer og 

opgaver skal omsættes i praktik, i forhold til f.eks. aktiviteter, kulisser, grej, værksteder mm., er det meget 

vigtigt, at vi har en koordineret plan for dette. 

Jan Michael har indkaldt repræsentanter for de to foreninger til en snak om dette og mere info udsendes om 

kort tid. 

 

TORDENSKIOLDSDAGE FREDERIKSHAVN 2018. 

Tordenskioldsdage afholdes på Krudttårnspladsen hvor vi kvalitets udvikler både indretning af området og 

oplevelsesdimensionen i vores aktiviteter og opvisninger - både oplevelsen for deltagere og for publikum. 

Programlægning er igangsat med den målsætning, at vores program ligger klar den 1. april.  

 

Det er netop i år meget nødvendigt, at vi kan kommunikere vores program tidligt. 

Der er to faktorer som nødvendiggør dette. 

 

1) 

TV2 NORD har inspireret af vores egen udsendelse (som kan ses på tordenskiold.dk) valgt at sende LIVE 

fra Krudttårnspladsen under Tordenskioldsdage. 

De har brug for en programskitse allerede om ca. 1 måned. 

2)  

Tordenskioldsdagenes status som første officielle arrangement under Købstadsjubilæet, nødvendiggør at vi 

kan præsentere vores program tidligt i foråret, da vi ellers bliver en flaskehals i den overordnede 

markedsføring af Købstadsjubilæet. 

 

http://tordenskiold.dk/


Derfor er Søren Baron-Greve Matthiasen og Jan Michael Baron Madsen allerede nu igang med, at 

indhente alle deltageres forslag til programmet.  

 

Den 1. marts kl. 10.00  

Søren Matthiasen og Jan Michael Madsen afholder den 1. marts et opfølgningsmøde vedr. programmet. 

Herefter kommer første program status ud til alle.  

Programmet ønskes i overordnede linjer at være færdigt den 1. april. 

 

Medio marts til admiralitetsmødets strategi seminar, præsenterer Jan Michael et situationsbillede for 2018. 

Emnerne vil være: 

Tordenskioldsdage København og Gøteborg? 

Tordenskioldsdage Frederikshavn  

Købstadsjubilæum  

Krudttårns projekt 

 

Fokus aktiviteter Tordenskioldsdage 2018 - idé oplæg. 
 

Jan Michael Baron Madsen 
Ideartillerist og Direktør. 

 

 

Frideric den IV’s Officers Corps 
Der har været lidt stille i gruppen her i februar. 

 

Dog, Almuen kan altid holde os til ilden, og de bestilte en flagstang med top og beslag så den kunne skilles 

ad. Det blev noget af en opgave for toppen bliv savet ud i 3-4 mm messing med en løvsav, hvor klingerne 

ikke er meget tykkere end et hår, og det tog 30 timer, at save den ud. Nu mangler der bare, at vi får købt 

rundstokke til selve flagstangen og så få det hele samlet, så bliver det Almuens opgave at sætte et ”Flag” 

eller estandart om, man vil, på flagstangen. Held og lykke med det videre forløb omkring opgaven til 

Tordenskioldsdagene. Det bliver helt nyt event som vi alle vil få glæde af og her tænker vi selvfølgelig også 

på publikum. For det er sådan, at hvis vi syntes det er godt og sjovt syntes publikum det samme.   

 

Der har også været forberedelser til generalforsamlingen i Fladstrands Sortkrudtskytter, hvor der skal 

laves regnskab, laves medlemskort med billeder for 2018, som man får når man har betalt kontingentet.  

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
                                 Admiral 

                           
 

Fladstrands Artilleri Corps 
Her sidst i februar har Artilleriet fået fremstillet nogle fine billeder af gruppen i aktion, artilleriets yngste 

medlemmer var indkaldt(tvunget) da vi ønsker billeder med en gennemsnitsalder så lav som mulig, da 

materialet skal bruges til hvervning. 

Ole Richard Johansen 
              Viceadmiral 

 

Fladstrands Quinder anno 1717 
Siden sidst (Jeg har efter aftale med gruppen taget det fra deres møde ref. for februar 2018) 

Vores deltagelse i julemarkedet på Knivholt i december gav 9.617,- kr. et flot beløb. 

 
Kadetskolen - Skal der afholdes flere x kadetskolen pr. T-dag? Det kræver flere hjælpere. Der er aktiviteter 

for både børn og voksne, f.eks. farvning af stof og garn m.m.  

 



Udvikling af Sognegården. Det er området og huset som vi er i, når vi tager en pause. Det er mange ideer 

om hvordan det kan laves bedre i 2018. Det er en opgave som vi tager op og får færdig til 

Tordenskioldsdagene.  

 

Fremtidige arrangementer 

5/5 Åbent hus på Knallen (Deltagere Fonden, 1717 og TSF) 

16/6 TSF i Skagen (fælles øvedag) 

24-26/8 Frederikssten Fæstning 

31/8 – 2/9 Tordenskioldsdage Frederikshavn 

Okt. Tordenskioldsdage København 

2/2 2019. Jubilæumsfest - Bliver afholdt på Knivholt, Admiralitetsudvalget udgør festudvalget + gode idéer 

modtages 

30/11 Arrangement i Sverige, 300 års dagen for da Karl d XII blev slået ihjel i Frederikssten. 

Næste møde i gruppen er den 21. marts 2018, på Knallen. 

Doris Jensen 
   Viceadmiral 

 

Hoffskrädderne anno 1717 
Der har været et enkelt møde i gruppen i februar, ellers er der ikke sket det helt store.  

Vi er jo altid i gang med forberedelserne til det salg af historisk tøj i hele 2018.  

Lotte Hellum 
    Viceadmiral 

 

Fladstrands Tambourer anno 1717 
Der har ikke været det helt store i februar, men vi venter frygteligt tilbage. Året 2018, bliver for os alle et 

spændende år, hvor vi igen vil være med til alle de sjove tiltag som der bydes på. 

Anette Nedermark 
          Viceadmiral 

 

Frideric den IV’s Livgarde 
Der har ikke været de store aktiviteter i februar, men vi lader op til de opgaver som der kommer i 2018. Vi 

glæder os til at udføre opgaver hvor vi er sammen med andre grupper, enten fra TSF, Norge eller Sverige. 

  Bjarne Frederiksen 
                Viceadmiral  
 

Almuen 

           

 
 

Ved vores februar møde, kom der flere ting i spil. 

 

Vi skal/ vil lave Æblefestival med happening lørdag på TD dagene. 

Her skal der kåres bedste Æblekage a la 1717. 

Vi håber de andre grupper er med på denne aktivitet - september er jo æble måned, ligeledes vil vi udvide 

bagerens sortiment og lave rigtige Æbleskiver - det skal afprøves under åbent hus 5. maj. 

 

Er så småt startet op på Torveflag, vi fik ideen af Søren Matthiasen sidste år, men kom ikke i gang - så nu er 

det nu. 



Søren Matthiasen er i gang med at lave flagstangen til os - Ingrid Pedersen og Solveig Rasch er ude og søge 

efter syersker. Vi har en føler ude til den person, som vi mener, kan opfylde rollen.  
 

Tirsdag var der en lille flok der gik i gang med forberedelser til TD dagene. Reparationer og “Grisetøj” 

var dagens emne. 

Vores Rådhusgruppe er også igang - de vil lave en figur med rollen som den der bærer kul ud i grupperne - 

spændende - har set uniformen. 

Anna Sofie Mølholt 
              Vicadmiral 

 

Fladstrands Sortkrudtskytte. 
Der er sendt brev vedr. kontingentet for 2018, til alle som saluterer med musket, pistol eller kanon. 

Kontingentet skal være betalt senest den 1. april 2018. Herefter vil man få en rykker og den koster ekstra 

100,- kr. kontingentet for 2018, er 150,-kr. Når man har betalt får man et medlemskort med billede. Husk at 

I skal have det med, når I saluterer. Dette af hensyn til politiet.  
 

Dem der har flintepistol og ikke har betalt senest den 1.april 2018, vil sagen gå til politiet.  

Husk vi hjælper hverandre ved at indbetale til tiden, så kan kasseren bruge sin tid på noget fornuftigt. 

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
                             Admiral og kasserer.  

               
 

Hvorfor er der adelsskjold under nogle navne. 
For år tilbage fandt jeg ud af, at man kunne købe en adelstitel på en lille kunstig ø ud for England ved navn 

Sealand, Herskeren på øen var Hans kongelige Højhed Prins Michael. Vi var nogle stykker som købte en 

baronesse og baron titel dels til vores kone og til os selv. Herefter var vi så nogen som fik lavet vores 

adelsskjold, og det er dem man kan se under vores navne. Vi var også et par stykker som fik lavet et 

adelsflag. Dette er forklaringen på adelskjoldene. Ruderne i skjoldet har hver sin forklaring. 

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
                             Admiral og kasserer.  

               
 

Ny sekretær for Tordenskiolds Soldater Fladstrand 
Nu har jeg været Formand (Generaladmiral), Kasserer (Admiral) og Sekretær (Admiral)og været med i 

admiralitetet i hele den tid, hvor vores forening her bestået, med start engang i 2003, tror jeg. Derfor syntes 

jeg der skal nye kræfter til. Dette er mit sidste nyhedsbrev og jeg overdrager opgaven til den nye sekretær 

som admiralitetet snarest melder ud hvem det er. Jeg ønsker held og lykke for den nye sekretær.  
 

Tak for denne gang og tak for alle som har kommet med indlæg i disse nyhedsbreve.   
 

Dog indtil videre, er jeg mening medlem af admiralitetet og fremover er jeg enten Viceadmiral eller 

Admiral a’ la suite. 

Søren Baron-Greve Matthiasen, B.M. 
                               Admiral 

                                               Det er hvad vi har denne gang 
 

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

                                                       


