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I dag er det 20 år siden vores forening Tordenskiolds Soldater Fladstrand så dagens lys. 
 
Sommeren 1998 var jeg på havnen. Jeg kom der faktisk ret meget, da jeg var formand for byens 
historiske sejlskib W. Klitgaard. 
Noget spændende var under opsejling ved Krudttårnet.  

Nogen var ved at stable en hulens masse 
europa palle op ad Krudttårnet - i 
mandshøjde. 
 
Når jeg spurgte var ikke rigtig nogen der 
ikke rigtig nogen der vidste hvad der skulle 
ske, det havde vist noget med 
Tordenskiold at gøre og at det skulle ske 
samme aften. 
Selvfølgelig måtte jeg derned for at se 
hvad der skete.  
 
Jeg husker stadig, hvor bjergtaget jeg var. 
Det var det med de røde soldater og især 

da kanonen skød fra scenen og en vintønde sendte en kaskade af papir, tovstumper m.m. flere meter 
op i luften. 
 
Jeg husker den følelse jeg havde, da jeg kom hjem. Den samme følelse havde jeg, da byen holdt 150 
års Jubilæum, der var jeg ude på Nordre Skanse for at se søværnets salutering med de to store 24 
punds kanoner - fuldstændig vildt. Jeg glemmer det aldrig. 
 
Kredsen omkring Tordenskioldsdage var dengang Frederikshavn Produktionsskole ved Jan Michael 
Madsen, Carsten Melgaard samt de øvrige ansatte. Bangsbo museum var også repræsenteret ved 
museumsdirektør Hans Munk Pedersen, museet skulle varetage den historiske vinkel på projektet. 
Hans Munk Pedersen var endvidere bestyrelsesmedlem i Bådelauget W. Klitgaard 
 
Produktionsskolen havde fremstillet uniformer, så man kunne iklæde ca 8 soldater. 
Det første år blev der brugt en 1 punds kanon på feltlavet, som venligst var udlånt af Tordenskiolds 
Soldater Stavern i Norge.  
Lånte kanoner var i længden uholdbart, så der skulle hurtigt findes en person som kunne være 
ansvarlig for fremstilling af kanoner. Her kom Hans Munk ind i billedet for han kendte den helt rigtige 
mand til jobbet. 
Laurits Nielsen, undertegnede, som dengang arbejdede med ammunitions fremstilling på Ammunitions 
arsenalet, blev indkaldt til møde på Produktionsskolen. Hele projektet blev fremlagt, og der gik ikke 
lang tid før jeg var indfanget i den fantastiske fortælling om Tordenskiolds bedrifter. 



 
Interessen om Tordenskiolds projektet var stor, alle havde mulighed for at være med, især det at være 
med til at fortælle historien om hans virke i Fladstrand, voksede og voksende.  
Skaren af personer som ville være med, begyndte at vokse. Jeg kan nævne Søren Matthiasen, Claus 
Henrik Nedermark(Lubbi), Andy Hansen, Christian Lykke Nielsen, Tommy Hansen, Erland Jensen, 
Jørgen Jensen, Carsten Kjær, der var helt sikkert en del flere som jeg ikke husker navnene på. 

 
Vi var alle  bidt af ideen, alle havde lyst til at 
være med, vi blev flere og flere. 
Den hurtig voksende skare af frivillige gør at 
der opstod et behov for at stiftede en 
foreninge, som kunne være 
samlingspunkt/talsmand for de frivillige, der var 
et behov for et sted at samles om den gode 
historie. 
 
Det skete så den 8. december 1998. 
Foreningen TORDENSKIOLDS SOLDATER 
FLADSTRAND blev stiftet. 
 
 

Det har været 20 fantastiske år, vi har fortalt vores historie på alle de vigtige steder, Stavern, Oslo, 
Göteborg, Odense, Aalborg, Århus, København, Tøjhuset, Struer, Frederikstad, Halden, Lönsboda, 
Lund, Gardebusch, Geleidingen.  
Vi er her stadig. Gennemsnitsalderen er godt nok steget nogle år, men vi finder stadig den samme ånd 
og begejstring i vores forening. Det er stadig vores fælles historie, som er i fokus. Vi er stolte af at 
kunne fortælle den til alle de som har lyst til at høre om Tordenskiold. 
Vores forening har også udfordringer. Vores tilgang af nye personer, som har lyst til at fortælle vores 
historie er ikke den samme, som den var for 20 år siden. 
Vores fremtid som forening er afhængig af, om vi forstår at give plads til nye medlemmer, om vi forstår 
at give den hjælpende hånd, om vi forstår at ilden i begejstret øjne ikke skal slukkes, om vi forstår at 
stagnation er gift og om vi forstår at vi ikke skal være nok i os selv. 
 
Med dette lille tilbageblik vil jeg som formand for Tordenskiolds Soldater Fladstrand ønske alle 
nuværende og tidligere medlemmer tillykke med 20 Års Jubilæum. 
 
 


