Filmen ’Friend Ship’ og

En Maritim Tolders oplevelser fra hver-

efterfølgende foredrag

dagen—en rejse gennem 40 år

Torsdag den 31. januar 2019

Torsdag d. 28. marts 2019

Foredragsholder: Mark, skipper på Fylla

Foredragsholder: Knud Erik Rasmussen

Fællesnævneren for sejlalads
har gennem tiderne været hårdt
arbejde, fællesskab, sammenhold og ønsket om eventyr og
nye oplevelser. I en ny kort film
'Friend Ship' bliver livet ombord
på et bevaringsværdigt skib der
sejler Fyn Rundt skildret. Filmen skal få endnu flere
unge til at deltage. I kvikke klip og stemningsfulde sekvenser følger 'Friend Ship' sejladsen om bord på
blandt andet Elsa Margrethe, Fylla og Palnatoke plus
festlige havne-stunder på Noatun. Mark Bacon spiller
en af hovedrollerne og det gør han også denne aften
hvor han efter filmen vil fortælle om livet som ung
sejlskipper på Fylla, om vigtigheden af den maritime
kulturarvs overlevelse
og om det generationsskifte som han er en del af.

Knud Erik Rasmussen har arbejdet med kontrol
af skibe for narkotika, våben, sprængstoffer,
blinde passager samt andre indførselsforbudte
varer. Han har deltaget i SKAT’s søgående kontroller og været koordinator og indsatsleder på
kontrollerne.

Maritim Start-Up Hub i Svendborg og
autonome skibe
- foredrag v. Mads Skovsgaard Rasmussen &
Troels J. Ankerstjerne
Torsdag den 27. september 2018
Kl. 19.00

Smuglernes Paradis

- foredrag v. Niels Valdersdorff
Torsdag den 25. oktober 2018
Kl. 19.00

Om tiden i søværnet
- foredrag v. John Arly Henriksen
Torsdag den 29. november 2018
Kl. 19.00

Filmen ’Friend ship’ og
efterfølgende foredrag

Havet sletter alle spor—eller gør det?

- foredrag v. Mark, Skipper på FYLLA
Torsdag den 31. januar 2019
Kl. 19.00

Torsdag den 28. februar 2019
Foredragsholder: Otto Uldum
Havet sletter alle spor siges der. Marinarkæologer ved at det ikke passer.
Skibsvrag kan under de rette forhold
bevares i mange hundrede år, i hvert
fald delvis. På den måde kender vi i
Danmark skibsbygningstraditionerne
tilbage til før vores tidsregning. I det
sydlige Danmark er alle indre farvande
oversvømmede stenalderlandskaber.
På Langelands Museum har vi det marinarkæologiske ansvar for farvandet
rundt om Fyn og den østjyske kyst op
til Vejle fjord, og forvalter disse spor for eftertiden og for
nutiden. Sammen med fire andre museer i Danmark prøver vi at bevare, udforske og formidle kulturarven under
havet. Foredraget vil fortælle om de forskellige fundgrupper, om hvad man kan lære af dem, og hvordan museerne arbejder med marinarkæologi.

MARITIME FOREDRAG
SVENDBORG
2018-2019

Havet sletter alle spor—eller gør det?
- foredrag v. Otto Uldum
Torsdag den 28. februar 2019
kl. 19.00

Om Skat’s kontrol af skibe
mht. indsmugling
Virksomhedsbesøg
Yderligere oplysninger fremkommer siden,
følg med i programmet på Marineforeningens hjemmeside.
Torsdag den 25. april 2019

- foredrag v. Knud Erik Rasmussen
Torsdag den 28. marts 2019
Kl. 19.00

Virksomhedsbesøg på C.C.Jensen
Torsdag den 25. april 2019

Maritime

Foredrag

2018-2019

Vi byder hermed velkommen til den 19.
sæson med maritime foredrag i Svendborg.
Pris pr. foredrag er 60 kr.
Drikkevarer kan købes.
Medmindre andet er angivet foregår alle
foredrag i Marinestuen, Færgevej 5, 5700
Svendborg kl. 19.00

Maritim Start-Up Hub i
Svendborg
og autonome skibe

Smuglernes Paradis

SVENDBORGDRENG I HALVFJERSERNE.

Torsdag den 25. oktober 2018

Torsdag d. 29. november 2018

Foredragsholder: Niels Waldersdorff

Smugleri har siden middelalderen været en folkesport i Det sydfynske Øhav. Alle samfundslag,
fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen har
gennem kildestudier og interviews af både
smuglere og toldere stykket smugleriets historie
sammen. I foredraget vil
han
fortælle,
hvordan
smugleriet kan bruges til
at komme tættere på fortidens mennesker og deres
opfattelse af ret og uret –
og hvorfor folk smugler.

Foredragsholder: John Arly Henriksen

Fortællingen om den rodløse Svendborgdreng,
John Arly Henriksen, som tidligt stod til søs med
A.E. Sørensen og efterfølgende tog på Søfartsskole i Svendborg. Han tilbragte 6 år i Marinen,

hvor han under den kolde krig, sejlede med
Korvet, Motortorpedobåd og Fregat, inden han
sluttede karrieren i Marinen med et ophold på
Flådestation Grønnedal. John Arly Henriksen er i
dag ansat ved Politiet i Svendborg, og er netop
nyvalgt til Byrådet i Svendborg.

Torsdag den 27 september 2018

Foredragsholdere:
Mads Skovsgaard Rasmussen
- forretningsudvikler Fyns Maritime Klynge
En præsentation af Sydfyns nye initiativ for maritime iværksættere, baggrunden, vores set-up og
målene med arbejdet. Også en kort beskrivelse af
de 2 iværksættere der allerede er blevet optaget i
hubben samt de projekter de arbejder med. Efter
pausen, en gennemgang af autonome skibe, udviklingen, udfordringerne, lovgivning og status på
igangværende projekter, både i Danmark og udlandet.

Arrangører:
Svendborg Marineforening
Tlf. 40 45 30 11
Maritimt Center Danmark
- En del af SvendborgEvent
FO Frit Oplysningsforbund
Danmarks Museum for Lystsejlads
Se også programmet på: www.maritimtcenter.dk

