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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 11 okt. 2021   

Min fødselsdagsgave en 

”Rejse til Antarktis” 

V/Iris Gunia Schiørtz 

Mandag den 4. oktober samledes vi (30 medlemmer) til en 

fantastisk oplevelse på Holmen, hvor vi skulle se 2 af Søværnets 

gamle krigsskibe: Fregatten Peder Skram og Ubåden Sælen. 

Som indledning fik vi en spændende fortælling om selve 

tilblivelsen af ”museet” af den daglige leder Gustav. Krigsskibene 

er jo ikke en sådan størrelse som ellers i museumsverdenen – de 

fylder ret meget. Derfor er der gjort et stort stykke arbejde for at 

bevare skibene med deres oprindelige aptering med bl.a. kanoner 

og elektronisk udstyr. 

Hvert af skibene har en støtteforening, hvor alle kan blive medlem 

– også landkrabber.  

Det kræver ingen andre forudsætninger for at blive medlem, end 

man har en interesse i skibene, deres historie, den Kolde Krig eller 

Søværnet.Så om du har gjort tjeneste i Forsvaret eller ej er altså 

ligegyldigt. 

Medlemmerne vedligeholder bådene m.v. og varetager de guidede 

ture. Uden disse frivillige ville der ikke være nogen skibe m.v. 

Da det politisk blev besluttet, at skibene skulle udgå af Flåden 

blev hver en split m.v. fjernet og opbevaret i flådens magasiner 

(heldigvis). Så da de endelige aftaler om at kunne benytte Holmen 

kom på plads var det derfor muligt et meget stort omfang at 

retablere bådene – dog uden at de i dag kan sejle ved egen 

motorkraft. Bl.a. blev motorerne på Peder Skram returneret til 

amerikanerne, som ved Marshall-hjælpen fik båden bygget i 

Tyskland og foræret til Danmark. Det lykkedes efter ca. 11 års 

intens og høflig kontakt med amerikanerne at få den ene motor 

tilbage, som nu er fuld funktionsdygtig ved hjælp fra de frivillige 

– et fantastisk stykke arbejde. 

HC2 møde 4/10 2021 

Der var 33 tilmeldte til turen på  

Peder Skram og Sælen 

Niels Adamsen ved sin gamle 

køje på mandskabs banjen  

Gustav, leder af Museums 

fonden  

Officers messe 
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(ref. Geert Lehmann 

 

Skibene på Holmen er Danmarks ældste koldkrigsmuseum beliggende på det historiske Nyholm, lige 

overfor Toldboden ved Københavns havns nordlige ende. På Flådens gamle hovedbase Holmen i 

København indbyder fregatten Peder Skram, torpedomissilbåden Sehested og ubåden Sælen alle, der 

vil vide mere om flådens virke i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Museet er etableret i en 

fondskonstruktion, idet Forsvars- og Kulturministeriet v/Nationalmuseet ikke ønsker at varetage drift 

og vedligeholdelse. Til gengæld er det lykkedes at der ikke betales husleje og el indtil videre. Men 

fremtiden er ikke helt sikker grundet forsvarets beslutning om salg af Nyholm. Forhåbentlig vil den 

igangværende fredningssag stimulere ideerne om et maritimt museum på området. 

 

Vi blev opdelt i 2 hold, hvor Geert tog sig af turen på Peder Skram med en række gode fortællinger 

om livet ombord m.v. samt ikke mindst teknikken i forhold til i dag.  Fregatten er også kendt ved 

”hovsa-missilet” i september 1982, der anrettede skade på sommerhuse og landskab i Lumsås ved 

Sjællands Odde. Der var noget mere plads på fregatten og standarden for personeller betydelig 

højere end i ubåden. Den stakkels kaptajn var nærmest lukket inde i sit lukaf, som godt nok var af en 

pæn standard – så havde man sikret begrebet ”arms længde” i hans ordrer. 

Rundvisningen på Sælen blev gennemført af Niels – tidligere admiral og ubådskaptajn – også med 

en masse gode og levende fortællinger om livet ombord. Ubåden er ligeledes en tyskbygget og blev i 

1990 købt i Norge af den danske stat. Ubåden har desuden gjort tjeneste i Middelhavet efter en større 

ombygning samt i Hormuz-strædet i den 3. Golfkrig. Ubåde er især egnet til ”lyttetjeneste”, da de 

har en række muligheder for ”skjult sejlads”. 

Afslutningsvis samledes vi til en lille velanrettet selvbetalt frokost i kantinebygningen. 

For dem der ikke kunne deltage i udflugten, kan det kun varmt anbefales selv at tage en tur på 

Holmen med familien. Åbningstider m.v. fremgår af hjemmesiden.   

 
Ref: Steen Halk Pedersen 

Niels Mejdahl fortæller om Ubåden Sælen Niels Mejdahl, sælens togter i Iran 

Topedorummet 


