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Kystartilleriforeningens adresser:
Københavns afdeling:
Formand: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975
Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12

Århus og omegns afdeling:
Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager
Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder
tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk

Københavns afdelings Skyttegruppe:
Formand: Leo Starup
Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby
tlf. 4342 8270
Kasserer: Jan Benny Hansen
Ryesgade 31 B, 1.th., 2200 København N
tlf. 4051 3184

Randers og omegns afdeling:
Formand: Bogtrykker John Heide
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 8645 4118, e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 8631 6820

Raketafdelingen:
Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829
Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829

Jylland Midt-Vest afdeling:
Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 9753 5550
Kasserer: Revisor Ole Maagaard
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 8664 6211, e-mail: ole@maagaard.com

Frederikssund og omegns afdeling:
Formand: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsinge
tlf. 4879 5317

Nordjyllands afdeling:
Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov
Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: Niels Jørn Simonsen
Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J
tlf. 9838 3732. Danske Bank 3696-3201019125

Syd-Østsjællands afdeling:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen
Kildemarksvej 31, 4700 Næstved
tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654

Thisted amts afdeling:
Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42
e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk
Hundred-Mandsforeningen
af Kystartillerister:
Formand: Direktør Aage Koch Petersen
Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk
tlf. 4362 2306
Kasserer: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975. Giro 5 00 31 72

Lolland-Falster afdeling:
Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen
Kløvervænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 5492 3472
Kasserer: Anker Nielsen
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 5482 7116
Fyns stifts afdeling:
Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 6533 1776, e-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk
Kasserer: Tage Knudsen
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73
Esbjerg og omegns afdeling:
Formand: Arne Christiansen
Bastrupvej 18, 6800 Varde
tlf. 7521 2620
Kasserer: Jens Peter Vestergaard
Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0409
Sydjysk afdeling:
Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge
Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
tlf. 7452 5234, e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk
Kasserer: Peder Wang Nielsen
Oktobervænget 79, 6000 Kolding
tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk
Giro 6 97 01 92

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554. Giro 9 5135 90
Kystartilleriforeningens PR-udvalg:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Mejeriingeniør Erik Nygaard
Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990, e-mail: birtheerik@tiscali.dk
Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Forside:
Dragørfort den 12. maj 1945:
Luftkaptajn Niels Buckhave og den
engelske officer, som tyskerne
overgav sig til
Arkivfoto: Dines Bogø
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I 60-året for Danmarks befrielse
Op gennem tiderne har Europa været hærget af forskellige
krige, som også har berørt Danmark. I 1864 tabte vi slaget
på Dybbøl, og landegrænsen mod syd kom til at ligge ved
Kongeåen.
Første verdenskrig 1914 – 1918 kom også til at berøre Danmark og især de dansksindede i Nordslesvig (Sønderjylland),
som efter 1864 var blevet indlemmet i Tyskland. De blev,
mod deres vilje, indkaldt til krigstjeneste på tysk side og
mange af dem faldt på slagmarken i en sag de ingenlunde
sympatiserede med.
Herhjemme blev der mobiliseret i anledning af første verdenskrigs udbrud. En lille morsom historie fra denne mobilisering skal her nævnes ”Fæstningsartilleristerne tog fra Kastellet med linie 14 til Klampenborg for at bemande deres
batteristillinger”.
Første verdenskrig er i historien beskrevet som den blodigste krig menneskeheden havde oplevet – 10.000.000 soldater mistede livet og andre 21.000.000 var blevet såret.
Med hjælp udefra - England og USA - lykkedes det at besejre Tyskland. Ved genforeningen i 1920, blev noget af det
tabte rige i 1864, stemt hjem til Danmark igen, og landegrænsen mod syd flyttet til den nuværende grænse ved Kruså.
Til trods for de grusomme oplevelser under første verdenskrig, skulle der ikke gå længere tid end 22 år før Tyskland
startede anden verdenskrig i 1939 og den senere besættelse
af Danmark den 9. april 1940.
Efter 5 forbandede år sluttede anden verdenskrig for Danmarks vedkommende med, at Tyskland kapitulerede i området Holland, Nordtyskland og Danmark, og hele Danmark
fejrede befrielsen den 5. maj 1945.
Igen en verdenskrig afsluttedes med mange ofre og lidelser. Også unge mennesker fra lande udenfor Europa, bl.a.
USA gav deres liv for vores frihed - noget vi i 60-året for
Danmarks befrielse den 5. maj 1945 må mindes og vise en
stor ære, respekt og taknemmelighed for.
De allierede var benævnelsen af de lande der stod sammen
i kampen mod nazityskland.
Igennem modstandsbevægelsens indsats i bekæmpelsen af
den tyske besættelsesmagt, blev Danmark senere anerkendt
som en af de allierede og var med, da NATO blev stiftet som
en militær alliance.

Jubilarstævnet på Middelgrundsfort
Forretningsudvalget vil gerne følge succes’en fra vores jubilarstævne på Middelgrundsfort i 2004 op. Når de søde betjeningsdamer kunne både servere og servicere med drikkevarer, skyldtes det, at deltagerne havde fulgt vores opfordring til at medbringe mønter hjemmefra, idet

- alle priser vil være delelige med 20, 10 eller 5 kr.

- derfor: Medbring mønter hjemmefra
- så serveringspersonalet ikke skal bruge tid på veksling af penge
ved køb af øl, vand og snaps.
Vi glæder os til en god dag derude
Stævneudvalget

Efter befrielsen i 1945, blev Danmark optaget i det fine
selskab, FN - de Forenede Nationer. Medlemsskabet var ærefuldt, for FN var i sin oprindelse en eksklusiv klub af stater,
der havde medvirket til sejren over Tyskland.
FN var dog ikke nogen garanti mod en beslutsom aggression. Derfor oprettedes senere Atlantpagten eller som det kom
til at hedde NATO, som blev støttet af USA. Danmark kom
med i NATO i 1949. Denne militær alliance for at hindre nye
storkrige/verdenskrige.
Men i 1962 var der en tilspidset situation imellem Rusland
og USA, som kunne have ført til en tredje verdenskrig.
Men her kommer Søværnets Kystbefæstning ind i billedet
og får afværget den spændte situation. En årvågen kystartillerist på Langelandsfort har fra sin udkigspost observeret russiske flådefartøjer/transportskibe på vej op gennem
Langelandsbælt. Skibene blev indrapporteret og at deres
dækslast var millitært udstyr.
Skibene var på vej til Cuba med raketudstyr, er det senere
oplyst. Men meldingen fra den gæve kystartillerist gik ekspres over Atlanten, og daværende præsident i USA, John F.
Kennedy, der talte med store ord overfor den russiske præsident Nikita Khrusjtjov, og skibene blev straks omdirigeret
tilbage hvor de kom fra.
Her kan vi i Kystartilleriforeningen med stolthed sige, at
Søværnets Kystbefæstning afværgede en måske tredje verdenskrig. Man kunne jo lidt spøgt spørge, hvad hvis det sker
igen, nu har man jo nedlagt og udfaset kystbefæstningsanlæggene - der er ingen kystartillerister mere i det danske forsvar.
I 1972 indtrådte Danmark i EU. Om man kan lide vi er
med i de nævnte alliancer eller ej, så må vi nok erkende, og
set ud fra et upolitisk syn, så er der nok ingen tvivl om, at det
har været medvirkende årsag til, at der ikke er startet en
tredje verdenskrig.
Vi er i dag med i alliancer, der i fællesskab søger at skabe
fred iblandt verdens forskellige folkeslag - og det skal vi fremover slutte op om.
Herluf Ruge
præsident

Faner og fanevagter
Vi ser med stolthed på vore faner, når vi har dem med ved forskellige arrangementer.
I Forretningsudvalget har drøftet lidt omkring fanernes medvirken bl.a. ved vore jubilarstævner.
Det er hårdt at være fanebærer under både march, gudstjeneste og fotografering.
Derfor vil vi gerne opfordre alle afdelinger til at man fremover stiller med fanen sammen med en ekstra fanebærer,
der kan afløse ind imellem.
Vi har et par gange haft hændelser, der skyldtes overanstrengelse ved at en fanebærer stod for lang tid med fanen. Derfor
kan vi sagtens lave en glidende afløsningsordning.
Tænk over det! TAK!
Kystartilleribladet 2/05
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Modtagne hilsener

KAF ønsker tillykke

Til København afdeling, Skyttegruppen
og Hundredmandsforeningen
Tak til alle som mødte op i Laksegade 32,
den 29. januar for at ønske til lykke med
min 70 års dag.
Tak for alle gaver, blomster og de
mange venlige og hjertelige ord der fulgte
med.
Herdis
‘Køkkenchefen’ i Laksegade

April
80 år:
7991/12307/1946 Forretningsfører
Jens Juel-Jensen
Ellebyvej 11, Vestermarie
3700 Rønne
(8.apr.)
3610/12402/1946 Planteskoleejer
Tage Bundgaard
Løkkensvej 89, 9800 Hjørring (20.apr.)

Hr. Herluf Ruge
Modtag på Forretningsudvalgets og egne
vegne min tak for hilsenen til min fødselsdag. Den glædede mig meget.
Med venlig hilsen
Greve Ingolf

75 år:
8948/16799/1950 Værkfører
Kurt Christensen
Vilh. Andersens Vej 20
4100 Ringsted

Velkommen i KAF

70 år:
8564/204862/1953 Jørgen Broløs
Snaptunvej 38, 8700 Horsens (2.apr.)

Københavns afdeling:

4536/28/1952 Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5
3390 Hundested
(26.apr.)

Indmeldt ved Bent Nielsen:
9141/1958 Designer Finn Waldorf
Thorvaldsensvej 18, 3. tv.
1871 Frederiksberg C
Indmeldt ved Finn Waldorf:
9140/1958 Konsulent Bent Groset
Gl.Køge Landevej 788 A
2660 Brøndby Strand
Fyns Stifts afdeling:
Indmeldt ved Bent Nielsen:
9142/1952 Gårdejer Mogens Hansen
Knorreløkken 23, 5463 Harndrup

(10.apr)

8869/3236/1960 John Christensen
Tingskrivervej 6, st.tv.
2400 København NV
(25.apr.)
60 år:
90632/637702/1964
Preben Munk Hansen
Mellemgade 4, 4930 Maribo

(20.apr.)

Maj

Husk!
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren
4

5365/244467/1955 Landmand
Verner Rasmussen
Dalstrøget 5, 4690 Haslev
(30.maj)
65 år:
8422/443862/1960 Salgsassistent
Bent Stærke
Bakkegårdsparken 129 A
6630 Rødding
(6.maj)
8978/444302/1960 Ove Kragh
Falkenborgvej 156
3600 Frederikssund
(19.maj)
9092/443853/1960 Pedel Bent Kelm
Damhaven 7, 2670 Greve
(24.maj)
60 år:
9104 Administrator Peter Bech
Østergade 4, 2.
1100 København K
(26.maj)

65 år:
8334/438322/1959 Installatør
Preben Bork
Blokhusskoven 1, Kelstrup
6100 Haderslev
(18.apr.)

Afdeling Midt-Vest:
Indmeldt ved Ole Maagaard:
9143/1958 Mejerist Jens Peter Jensen
Kastanievej 12, 8620 Kjellerup

8943/245069/1955 Exportchauffør
Frode Rasmussen
Stadionvej 141, st.th.
2600 Glostrup
(17.maj)

85 år:
3344/16116/1942 Max Christensen
Vendsysselvej 33 J, 1.
4800 Nykøbing Fl
(14.maj)
75 år:
8197/322458/1957 Sognepræst
Finn J. Poulsen
Tulipanvej 5, 5960 Marstal
(12.maj)
70 år:
8641/248740/1955 Erling Staugaard
Vadbro 110, 2860 Søborg
(1.maj)

Tilbud fra Hovedkassereren
Jeg ligger inde med flere KAF -effekter, som jeg gerne vil sælge ud af.
Derfor kommer jeg nu med et godt
udsalgs-tilbud til følgende stykpriser.
KAF-slips m. vores logo
100 kr.
KAF-slipsenåle m. emblem 40 KAF-blæsermærke
95 Video eller DVD fra
jubilarstævne 2001 og 2002 60 Alle priser er selvfølgelig inklusiv
forsendelse.
Jeg kunne forestille mig, at nogle
af vore nye medlemmer nok kunne
tænke sig at få et smart slips til rimelige penge.
Nu har I chancen!
Alle henvendelser og bestillinger
må blot ske til hovedkassereren
Børge Andersen
Vinkelvej 29
8500 Grenaa
Tlf. 8632 4988
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Besættelsen af Dragørfort 1940
Den 9. april 1940 om morgenen er der
kraftig aktivitet på fortet. Fortet melder
om overflyvning af tyske fly kl. 05:30.
Man forespørger, om man må skyde efter
de ca. 20 fly; men får direkte ordre til ikke
at skyde. Det er de fly, der 15 minutter
senere angriber Værløse flyveplads.

Dragørfort 1939

Allerede den 11. april 1940 blev Dragørfort „beslaglagt“. Prins Knud, der siden
vinteren 1939/1940 havde været chef på
fortet, fik sent om aftenen den 9. april
1940 besked på, at Dragørfort skulle rømmes den 11. april. Det menige mandskab
var blevet sendt hjem, fortrolige papirer
bragt i sikkerhed, og den 11. april 1940
kl. 07:50 gled Dannebrog til tops på fortet. Præcis kl. 08:00 blev det halet ned igen
under fuld honnør. I samme øjeblik gik
flagene i Dragør by på halv stang.
En tysk officer ved navn Günther, indfandt sig på fortet og anmodede Prins
Knud om at tilbagekalde mandskabet, da
den tyske Marine ikke på det tidspunkt
rådede over tilstrækkeligt bevogtningsmandskab. Flaget på fortet blev igen sat,
og flagene i Dragør by blev derefter hejst
helt op.
Om eftermiddagen kom der ny ordre.
Mandskabet skulle hjemsendes på nær 20
soldater og næstkommanderende. Fra 2.
maj 1940 overtog tyskerne selv Dragørfort, og Prins Knud blev chef for Kongelundsfort (indtil den 29. august 1943).
Under den tyske besættelse, blev Dragørfort bl.a. anvendt som skydeskole, og fungerede, sammen med 47 tilsvarende anlæg i Danmark, også som marineradarstation. (Luftwaffe oprettede egne radarstationer, bl.a. på sydspidsen af Amager,
men det tyske mandskab på fortet mærkedes ikke væsentligt i Dragør).
Transporterne af jøderne fra Dragør
havn i oktoberdagene i 1943, foregik ikke
altid lige diskret, men det tyske mandskab
på fortet ‘ser intet’. Hele byen ved ellers,
havde der foregår på havnen.
Under en Gestapoaktion den 4. oktober
blev transporterne afsløret. De fleste jøder, der befandt sig på havnen, nåede at

flygte, men enkelte blev arresteret og ført
til fortet. Åbenbart fik denne Gestapo-aktion konsekvenser for mandskabet på fortet, idet både fortets kommandant og næstkommanderende blev forflyttet.

- og befrielsen 1945
Befrielsesbudskabet fra BBC den 4. maj
1945, udløste en eksplosion af glæde og
begejstring overalt i Danmark. Frygten for
at tyskerne ville udkæmpe en meningsløs
slutkamp på dansk jord, viste sig at være
ubegrundet, og modstandsbevægelsens
styrker kunne overtage kontrollen med
Danmark og hilse de britiske befriere velkommen til et land, som trods alle afsavn
og ofre, var sluppet nådigt gennem krigen.
Overgivelsen trådte i kraft den følgende
morgen kl. 08:00, men allerede få minutter efter radiomeddelelsen om aftenen den
4. maj, vrimlede det med jublende mennesker, der sang og dansede og omfavnede hinanden. De forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned, bål blev
tændt i gaderne, og der kom levende lys i
vinduerne. Den spontane befrielsesfest
varede til langt ud på natten.
Den 5. maj forsøgte modstandsbevægelsen at overbevise tyskerne på Dragørfort
om, at Tyskland havde kapituleret med
virkning fra kl. 08:00. Men den tyske
kommandant insisterede på at afvente
englændernes ankomst, og modstandsbevægelsen valgte at bevogte fortet fra Kongens bro bag Færgegården.
De første allierede soldater kom til Danmark den 5. maj kl. 16:32. Det var den
engelske generalmajor Dewing, der landede i Kastrup Lufthavn som repræsentant for den allierede overkommando, med
godt hundrede faldskærmssoldater.

De danske modstandsfolk fra kompagni A3
efter overgivelsen af Dragørfort

Og kun ved lidt af et tilfælde, kom en
engelsk “repræsentant” til Dragør den 7.
maj: En engelsk soldat i lufthavnen havde
fået lyst til lidt ‘sightseeing’. Han havde

„lånt“ en tysk ambulance og taget en tur
sydpå. Ved modstandsbevægelsens kvarter i Store Magleby Skole, blev han modtaget med jubel. Han havde desværre ikke
brændstof nok til hjemturen, men det
‘rådedes der bod på’, og han lovede at
sørge for, at der hurtigt ville komme en
engelsk officer til Dragør og Store Magleby.
Først den 12. maj, hvor feltmarskal
Bernhard Law Montgomery senere samme
dag ankom til Kastrup, kom en engelsk
officer og et par menige i Jeep til Store
Magleby.
Efter et kort ophold her, drog de sammen med kompagnichef, luftkaptajn Niels
Buckhave, og flere grupper fra kompagni
A3 til Dragørfort for at få tyskerne til at
overgive sig. De tre englændere gik alene
ud på fortet og modtog overgivelsen, hvorefter det tyske flag blev halet ned.

Dannebrog på den lille flagstang over
Poternen

Tyskerne savede derefter den store flagstang over, måske som en sidste magtdemonstration, og man måtte i første omgang bruge en lille flagstang over Poternen
til det medbragte Dannebrog. Dagen efter kom Dannebrog dog til at vaje højt på
en signalmast - og freden sænkede sig over
fortet.
Det moderne skyts, som tyskerne havde
flyttet til Frederikshavn, blev kort tid efter besættelsens ophør genopstillet tillige
med nogle efterladte tyske luftværnskanoner, og Kystbefæstningen kunne atter etablere sig på Dragørfort.
Tekst og arkivfoto: Dines Bogø og Lis Thavlov.
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Bombningen af den Franske Skole 21. marts 1945
I mindet om de glade befrielsesdage
for 60 år siden, må man ikke glemme
den grufulde fejlbombning af bl.a.
den franske Jeanne D’Arc Skole,
ved angrebet på Shellhuset den 21.
marts (godt en måned forinden).

nu var der kommet flere hjælpere til.
Som nævnt, var jeg i lære, men mente
nok at kunne forsvare at blive væk fra arbejdet så længe jeg var på denne opgave,
som viste sig at vare 8 dage.
Jeg mener, at det var Frederiksberg
Brandvæsen der ledede redningsindsatsen
(var i hvert fald tilstede hele tiden). Efter
et par dage, blev vi organiseret i et team
på 5 eller 6 mand som vi kaldte ‘kadaverholdet’ (vores hjelme blev påmalet tre
kors), idet det blev vores opgave at grave
resterende lig ud (i alt 86 omkom), hvilket var en frygtelig oplevelse. Skolens
pedel, som var blevet kvæstet i hovedet,
men var vendt tilbage fra hospitalet for at
deltage i redningsarbejdet, anviste os hvor
vi skulle lede.

Af Eigil M.S. Bruun
Arkivfotos: Henrik Ahlmann
Jeg var i lære som elektromekaniker, og
var udpeget og uddannet (ved Københavns
Brandvæsen) som husvagt, og havde pligt
til at møde på min bopæl i Rådmandsgade
på Nørrebro ved luftalarmer. Det var som
sådan jeg spurtede hjem da luftalarmen
satte ind.
Undervejs dukkede de engelske bombemaskiner op, og jeg kunne høre store eksplosioner inde over den indre by. Jeg iførte
mig min udrustning (hjelm, økse, gasmaske samt armbind) og begav mig op på
ejendommens flade tag, hvorfra jeg kunne
følge flyvernes luftangreb (som viste sig
at være rettet mod Shellhuset).

En såret hjælpes ud

Men pludselig så jeg - først én - og kort
efter, flere eksplosioner i retning af Zoologisk Have.
Et af bombeflyene havde strejfet en lysmast ved Enghave station og styrtede ned
i et garageanlæg ved ABC-teatret på Frederiksberg Allé, hvilket fik de øvrige maskiner til - fejlagtigt - at smide deres
bombelast i området omkring den Franske skole (Dr. Priemesvej og Maglekildevej).
Jeg var jo ganske ung (18 år) og nysgerrig, så jeg tog min cykel og kørte, alt
hvad remme og tøj kunne holde (luftalarmen var lige afblæst, så der var jo
endnu ingen trafik), ud ad Jagtvejen, Hans
Egedesgade, Bülowsvej, - og i krydset
6

Monumentet ved Jeanne d’Arc skolen på
Frederiksberg Allé

Det sidste offer vi fandt (manglede), var
en nonne, hvis elever alle var blevet reddet ud gennem et kældervindue mod Frederiksberg Allé. Det var gennem dette vindue, at buntmageren (som havde sin forretning i naboejendommen) havde hjulpet med til at redde bl.a. sin egen datter
ud. Ulykkeligvis omkom buntmageren
under det videre redningsarbejde.
Eleverne fortalte, at nonnen var løbet
tilbage til 3. sal for at hente klassens protokol. Da vi ikke kunne finde hende i det
grundplan vi havde ryddet, foreslog pedellen, at vi skulle prøve at lede ved
elevatorskakten - og her lykkedes det!
Hun havde åbenbart trodset forholdsreglerne for luftalarm og taget elevatoren
i stedet for trappen. Vi fandt hende under
elevatorskakten, gået helt i opløsning og
manglende hovedet. Vi fandt kun en lille
trekantet del af kraniet et par dage efter. I
takt med fremdragningen af ofrene, blev
de kørt til Retsmedicinsk Institut af CBkorpset.

Madvigs Allé/Frederiksberg Allé blev jeg
‘indfanget’ af en HIPO-mand (man havde
allerede spærret af), som gennede
mig op til den Franske Skole, hvor
alt naturligvis var ét stort virvar (ca.
½ time efter bombningen).
Da jeg nu var iført min udrustning, blev jeg ‘beordret’ ind ved
skolens vestside, fik stukket en
brandslange i hånden og bevægede
mig ind over de meget varme murbrokker som jeg forsøgte at nedkøle.
Med strålerøret i bæltets karabinhage, begyndte jeg med de bare
næver at fjerne murbrokkerne, som
jeg langede bagud til andre hjælpere
(flere og flere kom til). Da vi nåede
ned omkring kælderplan, fandt vi
det første offer, en ca. 12-årig pige
som lå fuldkommen mast.
Redningsarbejdet blev især vanskeliggjort af den omstændighed, at en høj hjørnemur
truede med at styrte sammen, og under nogle alvorlige skænderier mellem brandmyndighederne og en civil mand
(iført cottoncoat), måtte
vi indstille arbejdet (vi
dækkede pigen over med
en bølgeblikplade), indtil man, med en høj
brandstige på en stigevogn, fik væltet hjørnemuren - og så måtte vi
Redningsarbejdet ved vestfløjen. I baggrunden ses kirkesalen/
begynde forfra igen, men
gymnastiksalen, hvor vi kravlede rundt på de nøgne mure
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Vi blev forplejet af - jeg tror det hed
”Danske Kvinders Beredskab (DKB)” eller hed det ”Lottekorpset”? Det husker
jeg ikke så nøje.
Det var lange ”arbejdsdage”. De første
nætter overnattede jeg hjemme, men det
var et meget beskidt - og efterhånden også
stærkt ildelugtende arbejde (trods gasmasken), og vi havde ingen mulighed for at
vaske os, så de sidste dage blev vi forplejet
(madet p.g.a. liggiften) i Betty Nansen
teatret overfor den Franske Skole, og vi
fik stillet et værelse i en stuelejlighed på
hjørnet af Amicisvej til rådighed til overnatning (ved siden af frisøren).

Enkelte store firmaer havde stillet deres bedriftsværn til rådighed i hjælpearbejdet, men det viste sig desværre, at nogle
enkelte af hjælpearbejderne ikke kunne
skelne mellem dit og mit (læs tilegnede
sig diverse effekter fra flere af de forladte
lejligheder på Maglekildevej).
Den sidste dag blev vi sat til at lede efter hellige relikvier og andre kostbare ting
i ruinerne af kirken, som var beliggende i
vestfløjen. Vi klatrede bl.a. rundt på de
nøgne mure omkring, hvad vi forstod
skulle være kirkesalen , som lå over gymnastiksalen, men etageadskillesen var styrtet ned, så vi måtte ’hage’ os fast i radiatorrørene o.lign..

Tre af mine ”medhjælpere” var tilknyttet modstandsbevægelsen lige som jeg selv
(jeg var sanitetsmand), og vores sanitetsgruppe holdt til i den lille forsamlingsbygning i Østre Allé (Brumleby) ved siden af det nuværende Stadion, men de var
’gået under jorden’, og ’gemte’ sig, hver
gang de tyske officerer kom på inspektion.
Det var selvfølgelig ikke noget vi talte om,
men der var efterhånden opstået en slags
fortrolighed mellem os i de forløbne dage.
Alligevel studsede vi noget, da vi genså
hinanden på Heinrich Jessen’s
chokoladefabrik på Østerbro tidligt om
morgenen den 5. maj (den ene viste sig at
være min kompagnichef).

Hvorledes en mønstergast kom i uføre
Af 438962/1959 Kurt Klein Taanquist
Enhver medalje har jo som bekendt en
bagside. Det er sjældent at bagsiden bliver omtalt. Jeg vil dog forsøge med fare
for at miste kammeraternes gode opfattelse af mig!
Som tidligere beskrevet var jeg kun 16
år da mit liv ændrede sig på 2-3 dage. Fra
et beskyttet sønderjysk indremissionsk
samfund til et noget hårdere miljø i søværnet.
Det blev dog en inspirerende tid på
Mathskolen i Lynæs med et meget fint
resultat, hvor der var tre mather som fik
over 9 i gennemsnit ud af 10 mulige, dette
udløste en flidspræmie skænket af KAF
og overrakt af Arveprins Knud ved en parade ved Våningshuset på Lynetten.
Så skulle man jo tro at alt var godt, men
denne historie viser noget andet:
Efter at have gjort tjeneste forskellige
steder, endte jeg på Stevnsfortet i april
1961.
På Stevnsfortet var der en masse forskellige opgaver, herunder vagttjeneste.
De der kender undergrunden, kender også
det lille bur, hvor en vagt skulle sidde i
flere timer med en elektrisk ovn, der enten var på fuld blus eller slukket. Dette
resulterede i, at en del blev taget i at falde
i søvn; senere blev buret erkendt ulovligt.
Dette faktum, at der var nogle der faldt i
søvn, betød, at de mest emsige vagtchefer
holdt et godt øje med dem der havde vagterne.
For mit vedkommende blev jeg en nat
pludselig belyst med en stor lommelygte,
og en rasende vagtchef bedyrede at jeg sov.
Jeg mente nu ikke det var tilfældet og benægtede selvfølgelig, og den dag i dag er

jeg overbevist om at det var et hævntogt.
Med denne indledning, kommer jeg så
til det tidspunkt, hvor mønstergasten blev
frustreret og følte sig dårlig behandlet, og
en dom på 10 dages vagtarrest fik mig til
at miste kontrollen og jeg absenterede mig
i 14 dage, inden jeg blev afhentet i mit
hjem i Sønderjylland og blev kørt til Flyvestation Skrydstrup, hvor jeg afsonede de
ti dage, begyndende den 19. december,
altså julen over.
Det gav selvfølgelig en anderledes jul
end jeg havde forestillet mig. Da mine forældre boede næsten ved siden af Skrydstrup, kunne jeg få besøg af min moder
juleaftensdag. En nabo havde tilbudt
hende at køre. Naboen fortalte senere, at
min moder ikke sagde noget hele vejen til
Skrydstrup, men da hun så, at jeg ikke
var lagt i lænker, men gik og vaskede vinduer på vagtbygningen, så var hun mere
snakkesaglig på hjemturen.
Jeg var selvfølgelig ked af at skulle være
i spjældet juleaften, og jeg blev spurgt om
jeg ville i kirke juleaften. Det ville jeg
gerne, men konfronteret med beskeden
om, at det i så fald ville være med håndjern på, så takkede jeg nej. Jeg fik derimod besøg af en præst, der læste juleevangeliet for mig.
Det viste sig nu at det ikke var så slemt
endda; jeg spiste sammen med vagten og
holdt også hele juleaften sammen med
vagten. I det hele taget blev cellen kun et
overnatningssted, og den 29. december
blev jeg så eskorteret til Korsør af militærpolitiet, hvor en af vore egne sergenter afhentede mig og førte mig til Stevnsfortet, hvor en ny rettergang ventede for

at absentere mig. Det blev til en nytårsvagt der så skulle efterfølges af 14 dages
ny arrest. Effektueringen af den sidste straf
blev udsat, idet min mor blev alvorlig syg,
og en pæn forståelse hos Søværnet gjorde,
at jeg først senere tog de sidste 14 dage.
Desværre betød disse hændelser - mere
eller mindre uforskyldt i sin oprindelse,
at min interesse for at fortsætte tjenesten
forsvandt og en ellers planlagt fremtid i
Søværnet forsvandt, og efter kontrakt udløb ca. ½ år, efter forlod jeg Søværnet,
men dog med en forholdsattest der ikke
udtrykker noget som helst negativt.
Således kan tingene altså ændre sig. Jeg
føler dog at de 3½ år var en god tid med
også mange gode minder og samværet
med en masse gode kammerater og hovedsagelig gode officerer og befalingsmænd.
Min lille historie, som jeg næsten mindes hvert år når vi nærmer os jul, kan jo
bevidne, at ingen er fuldkommen!
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Program
for

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2005

lørdag den 4. juni
Kl. 09:45 - 10:15 Deltagerne møder ved Kongeporten i Kastellet
- 10:20

Årgangsvis antrædning.
Under kommando af vicepræsidenten - og med Søværnets Tamburkorps
i spidsen, marcherer deltagerne til Kirkepladsen

- 10:20

Gæster, æres- og FU-medlemmer tager opstilling ved flagstangen
for modtagelse af paraden

- 10:30

Ankomst til Kirkepladsen
Velkomst ved præsidenten for KAF og kommandanten i Kastellet.
Chefen for Søværnets operative Kommando bringer Søværnets
hilsen til jubilarerne

- 11:00

Indrykning i Kastelskirken, hvor gudstjenesten forrettes
af pastor Preben Hansen

- 11:35

Fotografering

- 12:00

Afmarch fra Kirkepladsen med Søværnets Tamburkorps i spidsen

- 12:30

Indskibning i fartøj ved Ndr. Toldbod, der bringer deltagerne og gæster
til Middelgrundsfort (MFT)

- 13:00

Antrædning på kajgaden.
Efter velkomst af Peter Bech på MFT,
årgangsvis indrykning i vestre poterne

Stævnemenu:
1 Sildemad samt 1 øl
Forloren skildpadde m. sherry, kogte æg og flûtes.
Kaffe m. småkager
Yderligere drikkevarer kan som sædvanligt købes til rimelige priser
(Se om betaling heraf på side 3)
- 15:45

Det officielle stævne slut

- 17:30

Afsejling til Ndr. Toldbod
Stævneudvalget

Forbehold for evt. ændringer i programmet

8
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Jubilarstævnet 2005
Forberedelserne til dette årets højdepunkt har allerede været i gang et stykke tid,
for et arrangement af denne størrelse, kræver koordination og rekvisition
af støtte lang tid i forvejen.

Jubilarstævnet finder i år sted
i Kastellet og på Middelgrundsfort

lørdag den 4. juni
-og forhåbentlig vil vi til den tid opleve forsommeren på sit
højeste, med nyudsprungne træer og buske, og da tager Kastellet, Københavns havn og Middelgrundsfort sig ud fra deres
allerbedste side.
Stævnet afvikles i store træk som tidligere år.
Da vi jo skal til Middelgrundsfort igen, og derved skal
marchere til Ndr. Toldbod for afsejling, fastholder vi mødestedet ved Kongeporten i Kastellet, som sidste år.

Her vil hovedkassereren registrere de tilmeldte deltagere,
og udlevere deres navneskilte, i takt med deres ankomst.
Det anbefales at møde i god tid, da gensynet med årgangskammeraterne godt kan tage nogen tid, og tid til munterhed
skal der jo også være.

Jubilarer er orlogsgaster og soldater af årgangene:

1935 - 1940 - 1945 - 1950
1955 - 1960 - 1965 - 1970
1975 - 1980 - 1985 - 1990
Bemærk: Også IKKE-jubilarer er velkomne
Forretningsudvalget opfordrer afdelinger, grupper og medlemmer til at slutte op om jubilarstævnet,
- og meget gerne med afdelingernes faner!
Lad os igen i år fylde Kastelskirken, og Vestre Poterne på
Middelgrundsfort med glade kammerater.

Vi mødes som vi har gjort det de sidste par år kl. 9:45,
hvorved deltagerne fra Jylland får bedre mulighed for at nå
frem med morgentogene.
Da vi nu er på MFT, vil der også blive mulighed for at
bese vores flotte udstilling derude.

Tilmelding og betaling på girokortet herunder, må ske senest den 12. maj.

Vel mødt til jubilarstævnet 2005
afrives forsigtigt

Stævneudvalget

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

KVITTERING

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

900-2413

900-2413

GIROINDBETALING
8

Indbetaler

7

Kystartilleriforeningen
Hovedkasseren
Vinkelvej 29 • 8500 Grenå
Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Kystartilleriforeningen
Hovedkasseren
Vinkelvej 29 • 8500 Grenå

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Jubilarstævnet
Stam nr.:
Årgang:
Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<
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Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2005

lørdag den 4. juni
For deltagelse, spisning og sejlads til MFT
må der betales 280 kr.
der bedes fremsendt på girokortet forneden på denne side.
(Udfyld også feltet på forsiden med stam nr. og årgang)
Årsagen til den stigende pris skyldes udelukkende en merpris for sejladsen til Middelgrundsfort, idet vi ikke længere
kan forhandle med færgeselskabet om almindelige færgepriser.

Vi må simpelt hen chartre en båd til sejladsen, som koster
20.500 kr. Forretningsudvalget har herefter besluttet, at foreningen må betale ca. halvdelen, så vi derved kan holde prisen for hele arrangementet i et rimeligt leje.

Også IKKE-medlemmer kan deltage
Udfyld girokortet allerede i dag
Betaling skal være fremsendt senest den 12. maj
Ingen kan tilmelde sig på selve jubilæumsdagen.
Pårørende er meget velkomne til at overvære paraden og gudstjenesten.
Dette er en særlig oplevelse.
Daglig påklædning
Befalingsmænd bedes dog møde i uniform
Foreningens emblem, jubilæumstegn og
evt. hæderstegn og ordener bæres
Da vi er bekendt med, at nogle jyske afdelinger forsøger at få
gennemført en bustransport, og dermed vil tage nogle af deres damer med, vil vi gerne give dem mulighed for at komme
med på MFT. Vi tilbyder dem derfor sejlads t/r for 80,00 kr.

De må så selv sørge for forplejning på et af de spisesteder,
der findes på kajgaden, medens vi skaffer i Vestre Poterne.
Dette tilbud gælder alle afdelinger, men hovedkassereren
skal lige have en melding forinden.

Alle henvendelser i øvrigt til foreningens hovedkasserer
Børge Andersen, Grenaa
Telefon 8632 4988
Velkommen til
Kystartilleriforeningens jubilarstævne
- vi glæder os til at hilse på dig !
afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

Vi håber på stor deltagelse, da vi
igen i år har fået mulighed for at
komme på Middelgrundsfort
Stævneudvalget
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Samkørsel til jubilarstævnet
m. overnatning (indkvartering)

4. maj parade på
Dragør havn
I samarbejde med Dragør kommune fejrer Hærhjemmeværnsdistrikt Amager
Danmarks befrielse den 4. maj 2005 på
Dragør havn.
Der vil være mulighed for at opleve
veteranfly-show, køretøjer fra krigen, 4
skibe fra Søværnet og Marinehjemmeværnet.
Et Infanterikompagni fra Hjemmeværnet vil fremvise deres materiel og våben.
Ammunitionsryddertjenesten på Amager vil demonstrere deres nyeste materiel.
Hjemmeværnets materielhistoriske forening vil have en stor udstilling af våben
fra krigens tid.
Politiet foreviser ligeledes materiel og
våben sammen med politihjemmeværnet
....... og meget, meget mere.

Kammerater og våbenfæller
Nu er tiden kommet at vi snart har forår
og vores jubilarstævne lørdag den 4.
juni på Kastellet i sigte.
Lad os atter løfte i flok og samles om
en bus og overnatning på vandrehjem;
så der også er tid til at se København.
Vi er jo 5 afdelinger: Århus-, Randers-, Jylland Midt-Vest-, Thisted- og
Nordjyllands afdelinger, hvorfra offentligt transport er træls (vanskelig).
Husk! Først til mølle er mest sikker!
Jeg tilbyder mig som kontaktmand
for Knud Nielsen, som har lovet at
skaffe os bus og chauffør, så vi kan
komme samlet til jubilarstævnet.

Interesserede i tur-arrangementet,
kan ringe til undertegnede (Jens Mosskov) på tlf. 9817 6647 (træffes bedst
aften)
I skal ringe snarest, da vandrehjemmet skal bestilles allerede nu!
Husk! Lille-mor må gerne være med.
Afbestilling kan ske senest den 15. maj
(der kan jo komme noget i vejen).
Med hilsen og på gensyn
Jens Mosskov
Forbindelsvejen 111 B, 1. tv.
9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6647

Efterlysninger af billeder
Smid ikke soldaterminder væk!
Hvis du er i den situation, at du ikke
føler at have brug for alle dine billeder
mere, vil redaktøren blive meget glad,
hvis du vil betænke ham (små såvel som
store). Særligt dejligt ville det være, hvis
du også kunne sted- og tidsfæste dem.
Jeg kan også affotografere og returnere
dem, hvis du ønsker det.
Billederne kan sendes til:
Kystartilleribladet
Søvej 26
3500 Værløse

Billeder fra Kongelundsfort
Fotos fra Kongelunden i perioden 1950 55 efterlyses.
Specielt billeder visende kanonerne,
afstandsmåleren og indkvarteringslokalerne.
Billederne kan affotograferes og returneres.
På forhånd tak!
Bent Bæhr
Kantatevej 4
2730 Herlev
Tlf. 4494 2232

Den overordnede plan for den 4. maj er
at festligholde 60 års dagen for befrielsen, samt sætte fokus på Dragør kommune
og det militær der har været i Dragør (på
Amager) siden befrielsen i 1945.
Samlet vil der være flere aktiviteter i
forbindelse med den 4. Maj; march og
kransenedlæggelse den 4. maj om eftermiddagen og udstilling på Dragør Havn.
Nærværende introduktion omhandler
kun den udstilling der foregår på og omkring havnen.

KAF Hjemmeside
PR-udvalget er nu i gang med at kontakte alle afdelinger med henblik på
at få indlæg om lokale arrangementer
m.m. til hjemmesiden.
Har du adgang til Internet, kan du
klikke ind på

www.kystbasse.dk
hvor der er ved at blive opbygget en
rigtig hjemmeside med relevante
links.
Det er hensigten, at siden opdateres
når der er aktuelt, men dog således at
det principielt er stof, der sendes til
Kystartilleriforeningens landssekretær
Erik Nygaard, der så samler og videregiver til Web-master Bjarne Andersen.
Hjælp os med at få en rigtig god
hjemmeside, som vi alle kan være
stolte af.
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Fugleskydning
Så er det tid hvor I skal sætte X i jeres
kalender for den årlige fugleskydning,
som afholdes på Dragørfortet
lørdag den 21. maj kl. 10:00 præcis
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.
Vi har lagt op til en god dag således at
alle kan føle sig i godt selskab.
Skydekort koster kr. 20,- , og købes på
selve dagen når man møder op.

Program for dagen:
Kl. 10:00 Fanen føres til front og fuglekongen mønstrer sine skytter.
Derefter starter skydningen og
andre aktiviteter.
- ca. 12 Frokostpause: Sild, forloren
skildpadde/skipperlabskovs,
afsluttende med ostemad.
- ca. 16 hvor vi har den nye fuglekonge,
kan denne udråbes, og der er
udskænkning af Kongeøl.

Juleafslutningen 2004
Fredag den 3. december mødtes 41 deltagere i 1. regiments lokaler i Laksegade,
hvor Herdis havde lavet sin sædvanlige
gode mad, som hun fremtryller i sit lille
køkken.
Kl. 18:30 gik vi gå til bords, og formanden bød velkommen, med en særlig velkommen til vor ærespræsident, og så
kunne vi begynde med sildene - såvel røde
som hvide - og der var også dejlige stegte
sild; derefter lune retter såsom æbleflæsk,
leverpostej med bacon og champion og en
lækker ribbenssteg med rødkål og asier.
Derefter ost og kaffe med småkager.
Der var nu mulighed for at deltage i vort
morsomme terningspil.
Spillelysten var stor til vores julelotteri
om gaver, som vore medlemmer havde
medbragt.
Men tiden løber hurtigt når der er en
god stemning, så ved 23-tiden begyndte
man at drage hjemover med endnu et godt
minde.

Torskegildet
Årets første klubaften, afholdtes tirsdag
den 18. januar, hvortil der var tilmeldt 35
deltagere.
Som overskriften antyder, serveres traditionelt kogt torsk m. tilbehør og derefter et stykke franskbrød med ost og dertil
kaffe.
Formanden (FM) bød velkommen, med
en særlig velkomst til 2 nye medlemmer,
Peter Juul og Jørgen Hammer, med håbet til at de må få mange gode timer her i
vores kreds.

Spisningen koster kr. 100,- , og for at
deltage heri, må bindende tilmelding ske
til:
Kurt Læsøe på tlf. 5254 1742 eller
Bent Nielsen på tlf. 3253 0975
senest den 12. maj

Det er selvfølgelig tilladt at medbringe
sin egen frokost, mennaf hensyn til borddækningen, må dette så meddeles, når
man møder op - eller ved tilmeldingen.
P.b.v.
Bent Nielsen
12

Vagn Tranekær flankeret af ærespræsidenten
og formanden

FM oplyste, at middagen ville koste kr.
55,-, og at afdelingen gav en snaps til
maden.
Ved årets første klubaften, skal en god

kammerat have tildelt Jørgen Kehlings
Kammeratskabspokal, og da vi var færdige med torsk, ostemad og kaffe, tog formanden ordet for meddele, hvem der
skulle have pokalen, men forinden skulle
indehaveren af pokalen for 2004 have en
erindringspokal, og bad derfor Kurt Læsøe
om at komme op og modtage denne.
Derefter fik vor ærespræsident Jørgen
Kehling hvervet at overdrage kammeratskabspokalen til Vagn Tranekær, som har
været medlem af KAF i ca. 25 år og har
udført et stort arbejde i bestyrelsen i Københavns afdeling - og altid er parat.
Formanden takkede for den gode tilslutning til aftenens arrangement, håbede at
alle var blevet mætte, og bad deltagerne
udbringe et LEVE for KAF og slutte af
med Kammeratskabssangen.
Derefter kunne vi gå ned til keglebanerne, hvor et hyggeligt samvær med
kegle- og kortspil og snak fortsatte til kl.
ca. 22:30, hvorefter alle drog hjemover
efter en hyggelig aften i kammeraternes
samvær.
Bent Nielsen

Kbh.afd. Skyttegruppe
Generalforsamlingen
Skyttegruppens ordinære generalforsamling for 2005 blev i overensstemmelse med
tradition og vedtægter afholdt den 21. januar kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler i
Laksegade 32, hvor de lige så traditionelle
gule ærter var første punkt på aftenens
program for den lille snes fremmødte skytter.
Omkring menuen er der at sige, at alle
de roser og ‘kokkehuer’, der kan forbindes hermed, allerede er uddelt gentagne
gange, så her skal blot nævnes, at såvel
kvalitet og kvantitet stadig lever op til vore
forventninger på bedste vis, så alle blev
(igen) godt og solidt mætte, således at roen
på generalforsamlingen ikke var i fare - i
hvert fald ikke som følge af sult-knurrende maver.
Kl. 20:00 åbnede formanden så generalforsamlingen med at byde velkommen
til de fremmødte – herunder en særlig
velkomst til æresmedlem Werner Larsen
samt også Anne-Lise og Hans, der var med
som nye medlemmer.
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Nyt fra afdelingerne
Første punkt på dagsordenen var valg
af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog Bent
Nielsen, hvilket blev imødekommet med
applaus af forsamlingen.
Bent takkede for valget og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne, idet indkaldelse var sendt ud til hvert enkelt medlem.
Da ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed eller dagsordenen i øvrigt, blev det overladt til formanden at aflægge årsberetning for det
forgangne år.
Formanden indledte med at oplyse, at
foreningen pt. tæller 59 medlemmer og
at vi heldigvis ikke har mistet medlemmer som følge af dødsfald i det forløbne
år.
Fremmødet i kælderen var i begyndelsen af året beskedent men var glædeligvis
steget betragteligt i efteråret, hvor også
flere nye ansigter var kommet til.
Sæsonafslutningen medio april sammen
med Raketafdelingen, havde igen været
en god oplevelse med en lille skydekonkurrence, som Skyttegruppen havde
vundet, men formanden medgav, at konditionerne i indeværende år nok skulle
ændres lidt, således at vilkårene for konkurrencen blev mere fair.
Landsskyttestævnet havde ikke trukket
skytter fra Skyttegruppen til, men formanden slog til lyd for deltagelse i Landsskyttestævnet, der i år finder sted i Vordingborg den 9. april med Sydsjællands
Afdeling som arrangør.
Fugleskydningen på Dragørfort Kristi
Himmelfartsdag, havde som sædvanligt
været et godt og veltilrettelagt stævne,
hvor der havde været pæn deltagelse fra
Skyttegruppen, hvor flere skytter havde
fået ‘et og andet med hjem til Amagerhylden’.
Grundet Dragørfortets overgang til privat ejendom og forretning, tegner der sig
visse ændringer omkring Fugleskydningens fremtid, men ejeren er fortsat KAF
Københavns afdeling yderst velvillig
stemt, så der findes antagelig en god løsning.
Bakketuren i juni var blevet aflyst grundet manglende tilslutning, så en drøftelse
af dennes fremtid vil være nødvendig.
Træningsaktiviteten på de udendørs
baner på Kalvebod, kunne også ønskes
øget, men vore skytter kan da stadig opnå
hæderlige resultater, hvilket blev bevist

ved KSS-skydningen på 200-meter i september måned, hvor Skyttegruppen stillede med et hold samt et par individuelle
skytter - og vandt!
Julefrokost i Laksegade den 10. december, havde levet op til sit gode ry og havde
været en rar og hyggelig aften med god
mad, sådan som det plejer at være, og sjove
påhit, og selv om man havde ændret lidt
på konceptet, så var det gået endda. Desværre havde 5 tilmeldte ‘brændt os af’,
hvilket gav et økonomisk skår i glæden.
(Det gav senere anledning til et forslag
fra Leif Pedersen om, at der bliver sendt
en opkrævning til de, der har tilmeldt sig,
men som udebliver uden at have en gyldig grund, såsom sygdom eller framelding, i tide, hvilket bestyrelsen noterede
sig).
Juleskydning og årsafslutning i Kælderen den 17. december var også en god og
hyggelig oplevelse, ikke mindst takket
være et godt samarbejde med Raket-afdelingen. Præmiefordelingen havde igen
været suverænt godt styret af Jørgen.
‘Marmeladevinen’ var - vistnok til alles tilfredshed - skiftet ud med smørrebrød.
Skyttegruppens
hjemmeside:
www.skyttegruppen.dk , som Bjarne administrerer godt og professionelt, kører
fint med mange ‘besøg’, som forhåbentlig vækker interesse for Skyttegruppen og
får nysgerrige til at kontakte os.
Formanden afsluttede beretningen med
en tak til bestyrelsens enkelte medlemmer
for godt samarbejde i det forløbne år, ligesom han takkede Jan for ’husly m.v.’
ved bestyrelsens møder og især Lissi, der
altid sørger ovenud godt for os.
Beretningen blev på dirigentens forespørgsel godkendt af forsamlingen.
Herefter kunne kassereren fremlægge
det reviderede regnskab for det forløbne
år.
Regnskabet viser et pænt resultat med
en likvid kapital på godt 11.000,- kr. og
blev ligeledes godkendt.
På dirigentens forespørgsel omkring
indkomne forslag, kunne formanden meddele, at der ikke var indkommet forslag,
ligesom bestyrelsen ej heller havde forslag, der skulle sættes under afstemning.
Herefter gik dirigenten videre med valg
til bestyrelsen, der resulterede i, at Leo
Starup blev genvalgt som formand for de
kommende 2 år, sammen med Per WesthHenrichsen som bestyrelsesmedlem.

Alex Birk genvalgtes som bestyrelsessuppleant, Bjarne Andersen som revisor,
og Jens Rasmussen som revisor-suppleant, alle for en periode på 1 år.
Sidste punkt på dagsordenen var ”Eventuelt”, hvor bl. a. Chas. Andersens Mindepokal - Skyttegruppenskammeratskabspokal - bliver overrakt en skytte, som bestyrelsen mener bør hædres for at have
levet op til vort motte: ‘Sammenhold og
Godt Kammeratskab’.
Dette års modtager blev Werner, og formanden begrundede valget og gratulerede
modtageren med hæderen, hvorefter han
under forsamlingens stående applaus overrakte Werner den store sølvpokal.
Werner blev synlig glad og lovede at
passe godt på pokalen det kommende år og aflevere den på næste generalforsamling (20. januar 2006) i nypudset stand.
Formanden efterlyste herefter gode ideer
og forslag til aktiviteter i de kommende
år og takkede endelig Raketgruppen for
godt samvær i 2004 med ønske om, at
dette må fortsætte, ligesom han udtrykte
en stor tak til Herdis og Max, der altid
sørger for, at bl. a. Skyttegruppen har de
bedste rammer for vore sammenkomster i
Laksegade.
Dirigenten kunne herefter kl. 21:00 erklære Skyttegruppens ordinære generalforsamling 2005 for afsluttet med tak for
god ro og orden.
L.S. ref.

Skyderesultater 2004
Gevær 200 meter:
Per Westh-Henrichsen
Bjarne Andersen
Leo Starup

746 point
728 710 -

Gevær 15 meter:
Senior:
Steen Hede
Leo Starup
Erik Hansen

947 point
920 856 -

Veteran:
Willy Rosenfeldt

974 point

Pistol 15 meter:
Leo Starup
René Melson

859 point
856 -

Mødepokalen for 2004:
Erik Hansen
(fortsættes næste side)
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Nyt fra afdelingerne
Skyttegruppen (fortsat)

KSS-skydning
Torsdag den 10. februar holdt Københavns
Soldaterforeningers Samvirke konkurrence i Kælderen, Østerbrogade 79 for de
tilsluttede soldaterforeninger.
Konkurrencen var for såvel hold (4.
skytter - heraf 2 veteranskytter) som for
individuelle skytter.
Veteranskytterne må skyde med geværstøtte, mens øvrige skytter skyder fritstående.
Skyttegruppen deltog med et hold bestående af Willy Rosenfeldt, Alex Birk,
René Melson og Per Westh-Henrichsen
samt individuelt Bjarne Andersen og Leo
Starup.
Skyttegruppen blev nr. 2 med 681 point
efter Pionerforeningen med 682 point!
Tja, sådan kan det gå!
Det tør da vist siges at være blevet slået
‘på målstregen’, men et velment ”TILLYKKE” til Pionerforeningen!
Willy markerede sig som bedste veteranskytte med 193 point og Veteranpokalen,
så også et stort ”TILLYKKE” med det fine
resultat til ham!
L.S.

Turen er allerede overtegnet, men vi har
oprettet en venteliste, hvis der er nogen
der bliver forhindret i at møde op.
Lidt om turen som varer ca. 3 timer:
Vi starter fra Gammeltorv med en guide,
hvor byens første kælderbeværtning lå.
Vi tager forbi Hviids Vinstue (etableret
1723), Skindbuksen, Hvide Lam, Queen
Victoria og mange flere.
Vi drikker en øl eller to og hører om
bryggererhvervet, brændevinsbrændere,
værtshusene, deres mennesker - og kommer ikke uden om datidens prostitutionskvarter (en del af byens forlystelsesliv, der
var lovligt indtil 1906).
Prisen pr. person udgør kr. 200,- + drikkevarer, og inkluderer stegt flæsk og
persillesovs som indtages i Husmanns Vinstue, men ikke drikkevarer undervejs.
Med kammeratlig hilsen
Jørgen F. Pedersen

Raketafdelingen

Med stor sorg må vi meddele,
at vor gode kammerat og medlem
af KAF Raketafdeling
8847/120552/1974 Benny Wehlast
Lyøvej 15
Frederiksberg
er afgået ved døden efter længere tids
sygdom.
Æret være hans minde
Jørgen F. Pedersen

Fremtidige ture:
Godnattur i Zoologisk have
- hvor vi siger godnat til dyrene
tirsdag den 19. april kl. 17:30
med efterfølgende spisning i havens nyrenoverede restaurant
Vi har en guide med os og turen varer
ca. 2 timer.
Den efterfølgende middag består af :
Medaillon af oksemørbrad, serveret
med rodfrugter, stegt med havens friske
krydderurter og serveret med rødvinsreduction.
Prisen for ovenstående udgør den nette
sum á kr. 240,- pr. person + drikkevarer.

Spændende tur
Vi har arrangeret en tur om historiske
værtshuse
mandag den 30. maj kl. 17:00
Afdelingens medlemmer har allerede
fået underretning om denne tur ved indkaldelse til generalforsamling.
14

†
Benny Wehlast
* 12.5.1952
† 6.3.2005

nede og omkomne fiskere. Den grufulde
naturkatastrofe i Asien var ogsa en del af
den meget højtidelige prædiken.
Kirken var fyldt, og Hundested Marineforening, Hundested Fiskeriforening,
Lynæs Fiskeriforening samt vor afdelings
fane var tilstede ved højtideligheden.
Efter gudstjenesten blev der nedlagt en
Laurbærkrans rn/bånd ved mindesmærket.
Gudstjenesten og kransenedlæggelsen
blev afsluttet i Marinehuset med
„Fanebærergeneralforsamling“.
Denne eftermiddag er en god start på
det nye år.
Fanebærernes ‘præsident’, Poul Ottosen, fra Hundested Fiskeriforening aflægger beretning om stort og småt i Hundested og Lynæs, til megen morskab for de
forsamlede. ‘Lys’, Hans fra Lynæs Fiskeriforening, er også skåret godt for tungebåndet, så der ‘flyver’ mange anekdoter
igennem lokalet.
Efter nogle timer i hinandens selskab,
går vi hver til sit og er igen nogle oplevelser rigere.Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes den 2. april kl. 12:00
i Marinehuset i Hundested. Afdelingens
medlemmer er personligt indkaldt ved
skriftlig meddelelse.
Gert Juhl

Syd-Østsjællands afdeling
Stiftelsesfest på
Beldringe Hjemmeværnsgård
Søndag den 16. januar havde afdelingen igen sin traditionsrige stiftelsesfest på
Beldringe Hjemmeværnsgård.

Frederikssund afdeling
Generalforsamling
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdes
den 2. april kl. 12:00
i Marinehuset i Hundested.
Afdelingens medlemmer er personligt indkaldt ved skriftlig meddelelse.
Gert Juhl
Mindegudstjeneste
Nytårsdag dannede Lynæs Kirke igen
rammen om mindegudstjenesten for sav-

Freda Christiansen spillede op til fællessang,
og der blev virkelig sunget af hjertens lyst
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Nyt fra afdelingerne
I alt 39 deltagere mødte kampberedte
op for at kaste sig over de gule ærter. Det
var åbenbart deltagerne, der vandt; for
efter afslutningen på spisningen var der
sølle 4 - 6 portioner tilbage.
Beskæmmet måtte også arrangøren (formanden) konstatere, at vi udgik for den
ædle drue, der normalt skal ledsage
ærterne til deres rette element (maven).
Dette var en flov affære, som allerede ved
den efterfølgende skydetræning blev omtalt med sære hentydninger om bedre planlægning.
Ellers forløb arrangementet som sædvanligt i en god kammeratlig atmosfære.
Der blev sunget og fortalt
historier, ligesom visse
damer på et tidspunkt
satte ‘ny dagsorden’ for
den kommende afvikling
af generalforsamling.
Det var ellers i bestyrelsen besluttet, at der ikke
skulle damer med til den
årlige generalforsamling,
der denne gang afvikles
i Marineforeningens lokaler i Køge. Det faldt
ikke i god jord, og nu er
enden på historien blevet,
at damerne mødes i Køge

Arrangementet blev som sædvanligt afholdt i
en god kammeratlig atmosfære.

andet sted og ‘holder deres egen generalforsamling’ uden ledsagende mænd.
Hvordan mon det spænder af ???
Tilbage til arrangementet:
Formanden bød under en velkomstdrik
de fremmødte velkommen, og glædede sig
sammen med bestyrelsen over den store
tilslutning. Så er det en fornøjelse at arrangere noget.

Desuden kunne formanden hilse fra foreningens ærespræsident Jørgen Kehling, der var inviteret, men forhindret i
at komme sammen med
Nina, da de var engagerede privat samme dag.
Afdelingen fik fra ærespræsidenten en hilsen til
festen i form af en check,
hvilket vi har takket ham
mange gange for. Desuden var æresmedlem,
tidligere forsvarschef ad
hjem i rimelig tid. Dette var også tilfældet her, hvor vi sluttede ved 17:30-tiden.
Igen en dejlig dag i kammeratligt samvær.
Benny Horn

Fyns Stifts afdeling

miral Sven E. Thiede
samt formanden for
Tivoliklubben Gert Juhl
indbudt, men begge var
optaget til anden side og
der blev givet hilsen fra
dem.
Da vi gik til bords, blev
skåle og fade hurtigt båret til bordene og snart
gik snakken lystigt. Da
den værste sult havde
lagt sig, spillede Freda
Christiansen op til fællessang og der blev virkelig sunget af hjertens lyst.
Da den ‘hidsige’ debat om generalforsamling havde lagt sig, causerede Geert
Nielsen over emnet ‘Kvinder’, hvor han
på sædvanlig galant vis sammenlignede
disse med huse, med diverse kvaliteter og
ud- og overbygninger samt vedligeholdelsesstandard. På de forsamlede kunne
man se, at ingen følte sig truffet.
Arrangementet bliver altid afviklet en
søndag og fra kl. 13:00, så alle kan nå

†
Arne Boesen
* 7.11.1930 † 15.02.2005
Efter længere tids sygdom er vores
gode kammerat
4105/17926/1950 Arne Boesen
Brunmosevej 4, Glamsbjerg
afgået ved døden.
Arne var blandt de mest aktive medlemmer af Fyns Stifts afdelingen. Han
påtog sig suppleantpladsen til bestyrelsen i mange år, og var altid trofast deltager sammen med sin hustru,
ved afdelingens aktiviteter.
Arne var stolt af sin tid som gast
på Middelgrundsfortet m.m. og kunne
altid fortælle om oplevelserne der.
Vi vil savne Arne i vor midte fremover.
Æret være Arne Boesens minde
På bestyrelsens og afdelingens vegne
Kurt Klein Taanquist
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Afsender:
Kystartilleriforeningen
Vinkelvej 29
8500 Grenå

Magasinpost B

Kastelskoncerter og Særlige Arrangementer i Kastellet år 2005
Kastelskoncerterne er primært en række militære koncerter, som
afholdes på Kirkepladsen i den gamle Fæstning, Kastellet.
Kastelskoncerterne gennemføres i 2005 på treogtyvende år i
moderne tid, og der medvirker en række danske og udenlandske
musikkorps. Også i år indgår ‘Store Tappenstreg’ i koncertprogrammet.
Kastellets Kirkeplads og Prinsessens Bastion har langt tilbage
i tiden dannet rammer om militære koncerter. Fra foråret 1866
at regne, spillede Regimentsmusikken her hver søndag eftermiddag. Disse koncerter virkede i mange år som et stort trækplaster på såvel ældre som yngre københavnere. I fint vejr var
Fæstningen fyldt med søndagsklædte og glade mennesker, der
familievis promenerede i hovedgader og på de to gader langs
Kirkepladsens langsider, mens de nød de inciterende marcher
og smægtende valsemelodier.
I 1850’erne spilledes Kastelskoncerterne i Prinsessens Bastion - engang også betegnet Flagbastionen, da Fæstningens dannebrogsflag vajede her fra en meget høj flagstang.
Søndagsmusikken i Kastellet fortsatte langt ind i forrige århundrede. I begyndelsen af trediverne, overtog det frivillige Kongens Livjæger Korps’s musikkorps koncertopgaven, indtil dette
og øvrige frivillige korps blev nedlagt ved lov i 1937.

Herefter ophørte Fæstningens gode musikalske traditioner, indtil Kommandantskabet i Kastellet i 1983 fandt tiden inde til igen,
at kombinere Kastellets fæstnings- og kulturhistoriske miljø med
den kulturarv som militærmusikken udgør.
I 2005 gennemføres Kastelskoncerterne primært på onsdage i
tidsrummet 19:00 - 20:00.
Den nu 341 år gamle Fæstnings Kirkeplads - en af Hovedstadens smukkeste barokpladser - omgivet af de karakteristiske røde
stokke og magasiner og af den gule Kommandantgård og Kastelskirken - danner en herlig ramme om god militær musikudøvelse.
Dette er Kastelskoncerternes stampublikum bekendt med og
det påskønnes også af mange andre af Hovedstadens borgere og
af den mængde af turister, som lægger turen over Kastellets broer
- ind bag de indbydende, grønne volde.
Den 28. oktober dette ar fylder den gamle fæstning 341 år.
Det markeres, søndag den 30. oktober 2005, med et Åbent Husarrangement med mange koncerttilbud udstillinger, Dansk Løsen m.m.

Velkommen i Kastellet
J. Kold
Kommandant

Program:
Torsdag 21. april 1800-2200
Store Bededags arrangement:
Forårskoncert m/Studenter-Sangforeningen.
1900 - 2000 Koncert v/ HJV Musikkorps,
Vestsjælland.
2000 – 2100 Koncert v/ 8. Reg. Musikkorps
Onsdag 01. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (01) v/ 8. Regiments Musikkorps
Onsdag 08. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (02) v/ HJV-distrikt Køge Bugts Musikkorps,
Roskilde
Onsdag 15. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (03) v/Søværnets Tambourkorps
Onsdag 29. juni 1900 - 2000
Kastelskoncert (04) v/ Prinsens Livregiments Musikkorps
Onsdag 06. juli 1900 - 2000
Kastelskoncert (05) U S Air Force in Europe Band

Onsdag 10. aug. 1900 - 2000
Kastelskoncert (06) v/ HJV Musikkorps København
Onsdag 24. aug. 1900 - 2000
Kastelskoncert (07) v/ Slesvigske Musikkorps
Lørdag 27. aug.

Kongelig Ballet

Søndag 28. aug.

Walkathon 2005

Onsdag 31. aug. 1900 - 2000
Kastelskoncert (08) v/ HJV Musikkorps Storstrømmen
Onsdag 07. sept. 1900 - 2000
St. Tappenstreg (09) v/ Prinsens Livregiments Musikkorps,
Hjemmeværnets Tambourkorps København,
Vagtdetachement fra Gardehusarregimentet
Søndag 30. okt. 1200 - 1715
Åbent Hus Arrangement med udstillinger,koncerter,
Dansk Løsen m.m.
Cafeteriet serverer Kastelsgryde til kr. 41,Ændringer til programmet kan forekomme. Programmet opdateres løbende
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