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Danske Soldaterforeningers Landsraads præsident, Bjarne G. Bagge skriver:

De satte Dannebrog i flammer...
De seneste måneder har været totalt præget af et eneste emne,
nemlig reaktionerne på 12 tegninger i et dagblad.
Hvem skulle have troet for blot et halvt ar siden, at der i
Danmark villa opstå en heftig debat med ord om demokrati,
ytringsfrihed og religionsfrihed? Hvem ville have troet, hvis
vi for nogen måneder siden havde påstået, at Dannebrog ville
blive brændt over en stor del af verden, at danske ambassader ville blive angrebet og ødelagt? Hvem ville have troet, at
pæne Danmarks varer ville blive boykottet i mange lande?
Alle vi almindelige mennesker har fulgt dette mareridt med
undren, efterhånden med gru og bestyrtelse, og maske med
væmmelse. Mordtrusler og dusører på mange millioner kroner for drab på danskere. Mange gange har vi knebet os i
armen og sagt: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Billeder af
brændende Dannebrogsflag har chokeret os og gjort os vrede.
Vrede ja, men på hvem? Mange er maske allermest frustrerede, fordi vi ikke kan pege på en skyldig.

det frem, fordi hele den hjemlige debat kredser om alt det, vi
har ståt for, at forsvare vort land.
Jeg føler ikke soldaterforeningsbevægelsen kan sidde stille
og bare se på.

Indsatsen forfred og fordragelighed
I mange ar har vi været glade og stolte over at være danskere, over at Danmark har haft held til gennem sin egen
udvikling at fremstå som et godt samfund, et samfund fyldt
med tolerance, med medfølelse for fremmede i hele verden,
der har det dårligt. Vi har været glade for Danmarks indsats
på en række omrader, bistand til andre folkeslag, anerkendt
i FN og i det meste af verden for det lille lands indsats for
fred og fordragelighed, for hjælp til at forbedre forholdene
for dårligt stillede i hele verden.
Hvorfor bringer jeg dette frem i en leder i soldaterforeningernes nyhedsbrev? Vi ønsker jo netop ikke at markere os politisk, hvis det på nogen måde kan tolkes som en
del af den partipolitiske debat, der stedse har eksisteret i
vort demokrati. Jeg bringer det frem, fordi statsministeren
taler om den største udenrigspolitiske krise, landet har været
i siden besættelsen for mere end fyrre ar siden. Jeg bringer

Skabe fredsfremmende løsninger
Vi skal stadig være stolte over at være danskere, og over den
indsats vort land har udrettet over hele verden gennem mange
ar, og vi skal støtte de bestræbelser, der også i fremtiden vil
blive gjort fra vort lands side, for at mindre heldige verdensborgere kan få en tålelig tilværelse. Og vi skal fortsat støtte
landet, når soldater bliver sendt ud på mission for at fremme
disse bestræbelser.
Hver enkelt soldaterforeningskammerat må tænke sine egne
tanker om alt det, der er sket. Her kan Landsrådet ikke hjælpe.
Men alle kan med Landsrådet håbe på og medvirke til, at der
fremadrettet skabes konstruktive og fredsfremmende løsninger på de problemer hele denne situation også har vist, så
mareridtet kan fa en ende.
Det ønsker og håber jeg for mig selv, for alle mine soldaterkammerater, ja for hele verden.

I sagens gode tjeneste ...
Det har altid været kutyme, at soldaterforeningerne har haft en vis hævd for at
kunne komme på de militære tjenestesteder og afvikle arrangementer - bestyrelsesmøder, jubilarstævner etc.
Det mest almindelige har vel været, at
en soldaterforening i Hæren, tilknyttet et
bestemt regiment, har benyttet den kaserne, man tilhører.
Det har naturligvis ikke været lige så
enkelt for de maritime enheder og
Flyvevåbnets foreninger på grund af den
større spredning på tjenestestederne.
Men man har alligevel kunnet løse problemet med velvilje fra de enkelte tjenestesteder.
Nu er der snart ikke mange “aktive”
kaserne tilbage, og det er tiltagende van-

Vi er tolerante, ikke fremmedfjendske
Landsrådet har ingen holdning til alle de forskellige politiske opfattelser af denne sag. Men vi har en holdning til os
selv. Vores vrede og frustrationer skal vi søge at vende til
noget positivt og til noget konstruktivt. Den enkeltes vrede
og frustration må ikke gå ud over uskyldige. Vi danskere er
nemlig fortsat tolerante, vi er ikke fremmedfjendske. Mange
af os har været med til at bringe nye danskere godt ind i dette
samfund. Mange af os har været ude som dansk soldat blandt
fremmede og har lært at respektere andres holdninger og
meninger, og vi har lært at se værdier i andre måder at leve
på end vores.

skeligt for soldaterforeningerne at få plads.
Samtidig er det blevet dyrere at komme
på kasernerne.
Men faktisk har vi - skaren af frivillige
gamle soldater - indtryk af, at der heller
ikke mere er råd til “at have os rendende”.
Vi bliver præsenteret for udgifter blot ved
at låne et enkelt lille lokale, og det bliver
let en belastning for økonomien i de små
foreninger med skrumpende medlemstal.
Og så er der en fare for at nogen “kører
træt”.
Det er synd. Forsvarets ledelse bør indse
nytten af at skabe opbakning til os, som
skaber opbakning til Forsvaret. Det er ikke
penge, vi beder om, men blot lidt “husly”
til vore aktiviteter - i sagens gode tjeneste.
Benny Horn
vicepræsident

Velkommen i KAF
Københavns afdeling:
Indmeldt ved Børge Andersen:
9151/324847/1957 OleDamholdt
Aldersrogade 68, st.th.
2200 København N
Fyns Stifts afdeling:
Indmeldt ved Kai Bøg:
9152/325041/1957 Specialarbejder
Ib Kjærsgaard
Gammel Byvej 5, Ellinge
5540 Ullerslev
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Velkommen til Landsskyttestævne 2006
Velkommen til Haderslev!

I Sydjysk afdeling glæder vi os til at kunne sige velkommen
til rigtig mange deltagere til KAF Landsskyttestævne 2006
den 22. april i domkirkebyen Haderslev og velkommen til
Sønderjylland, landsdelen der forbinder hyggelige lille Danmark med det øvrige store Europa.
Haderslev nævnes første gang i året 1150 og fik sine købstadsrettigheder i året 1292.
I 1984 blev byen kåret til Årets by. Ærestitlen blev tildelt,
fordi så mange af byens gamle huse restaureredes og derfor
fremstår så velbevarede. I 1995 fik Haderslev også Europa
Nostra-prisen for sine gamle, smukt bevarede huse.
Så udover at deltage i KAF Landsskyttestævne, er der også
mulighed for en forlænget weekend i en hyggelig gammel
sønderjysk by og måske også at nyde lidt af den sønderjyske
landsdel.
Vi mener at have gjort begge dele muligt ved fornuftige
indkvarteringspriser. Indkvartering på Haderslev kaserne
kan finde sted allerede fra fredag den 21. april.
Selve skyttestævnet afvikles i Haderslev Skyttekreds lokaliteter, der helt opfylder kravene til at vi kan afvikle stævnet
på en for alle deltagere god og behagelig måde. Rammerne
er tilstede.
Udover at vi - og forhåbentlig rigtig mange - sætter hinanden stævne i Haderslev den 22. april til en lille venskabelig
match i skydning, håber vi da også, at weekend’ens samvær
kan give hver enkelt en oplevelse med hjem herfra. Et samvær i den rette kammeratlige KAF-ånd - festlig, folkelig og
fornøjelig.

KAF ønsker tillykke

Som afslutning på dysten i Skyttecentret, samles vi til det
festlige lørdag aften i Gottorpsalen på Haderslev kaserne.
Rammerne omkring Gottorpsalen er historiske og vil absolut
være medvirkende til, at vi kan afslutte Landsskyttestævne
2006 under rigtige festlige forhold.
Musikken til dansen er klar, og jeg er sikker på at den vil
passe godt ind til alle årgange.
Læs nu annonceringen andet steds i bladet endnu engang
og beslut dig så - tag til Haderslev den 21., 22. og 23. april
til KAF’s Landsskyttestævne - og til en god weekend sammen
med gode KAF’ere fra forhåbentlig alle egne af landet.
Hvad enten din afdeling kan danne hold eller ej, kan du jo
deltage individuelt, - eller tage en snak med jeres naboafdelinger om mulighed for at kombinere hold og eventuelt
samtransport.
Om du er god - eller knap så god - ud i kunsten skydning,
er uden betydning, - her gælder det om at være med i et af
KAF’s landsdækkende arrangementer og der finde mulighed
for at møde vennerne fra det øvrige land.
Som arrangører er vi selvfølgelig behjælpelige med at kombinere hold. Vort og FU’s ønske er, at rigtig mange vil deltage. Vi vil tage godt imod jer og efter bedste evne forsøge at
give hver enkelt en oplevelse med hjem.
Skal KAF’s Landsskyttestævne fortsat bestå - og det mener
jeg bestemt det fortjener - så slut op om arrangementet.
Lad det så hermed være en aftale: - vi ses i Haderslev til
KAF’s Landsskyttestævne den 22. april.
Herluf Ruge
Præsident

8633/696344/1966 Cand.mag.
Arno Jes Svendsen
Tårnborgvej 14, 1.th.
1901Frederiksberg C

Maj
80 år:
8800/1947 Wiliam Fugleberg
Ulvevej 3 B, 6715 Esbjerg N

April
80 år:
8787/12880/1947 Jørgen Iversen
Randkløve Allé 86, 1.th.
2770 Kastrup
(3.apr.)

5407/12933/1947 Jacob Busk-Sørensen
Kærnebidervej 31, Marielyst
4873 Væggerløse
(26.maj)

7441/12783/1947 Snedker
Georg Juul Nielsen
Tårnby Torv 12, 2.th.
2770 Kastrup

70 år:
7599/1955 Glarmester Robert Sillemann
Amagerbrogade 161, 3.th.
2300 København S
(20.maj)

(16.apr.)

70 år:
6366/244251/1955 Repræsentant
Ebbe Bøje Rasmussen
Godthåbsvej 15, Boks 21
4800 Nykøbing Fl
(16.apr.)
9028/1956 Johannes Olsen
Færgevej 36, Aarøsund
6100 Haderslev
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(20.apr.)

(5.maj)

(12.maj)
8768/773127/1967 Salgsassistent
Erik Hansen
Platanvej 110, 8900 Randers
(11.maj)
8477/815145/1968 Fuldmægtig
Kjeld Frandsen
Smedestræde 6, st.th.
2500 Valby
(19.maj)
8551/644511/1964 Flyvespecialist
Peter Lennø
Tolvkarlevej 83, 3400 Hillerød (25.maj)

8936/284659/1956 Havnebetjent
Arne Christensen
Karen Brandsvej 75
6960 Hvide Sande
(22.maj)

8323/644786/1964 Vagtmester
Mogens Anker
Livjægergade 39, 1.
2100 København Ø

60 år:
7344/1968 Montør Poul Erik Andersen
Krarup Nordegn 11, Krarup
5750 Ringe
(3.maj)

50 år:
8750/1976 Brolægger Dan Jensen
Hjortens Kvt. 5 D
2620 Albertslund
(18.maj)

(29.maj)

Landsskyttestævne 2006
i

Haderslev

Sydjysk afdeling indbyder hermed alle Kystartilleriforeningens
afdelinger og grupper til deltagelse i årets landsskyttestævne

lørdag den 22. april
på Haderslev Skyttekreds anlæg

Fjordagervej 44, Haderslev
Program for dagen:
Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst til Skyttehuset, hvor der kan købes morgenkaffe
- 10:00 - 12:00 Stævnet åbnes. Skydning på indendørs baner for såvel mandlige som kvindelige skytter
- 12:00 - 13:00 Frokostpause. Skyttehusets kantine er åben for salg af mad og drikkevarer
- 13:00 - 16:00 Skydningen fortsætter og forventes afsluttet ca. kl. 16.00
Resten af eftermiddagen til fri disposition
Indkvartering af tilrejsende på Haderslev kaserne, hvor aftenens arrangement afholdes
Skydningen afvikles efter reglement for
Kystartilleriforeningens Landsskyttestævner
gældende fra l. februar 1998

- 18:00
Festmiddag med efterfølgende dans til levende musik
Under festmiddagen offentliggøres resultaterne af dagens skydninger, samt præmieoverrækkelse
Menu:
Forret:
Hovedret:
Dessert:
Vin:

Indbagt laks m. porrecreme
Helstegt kalvefilet m. rodfrugter og rosmarinsky
Hjemmelavet is m. frugt
2 gl. hvidvin
1 fl. rødvin pr. 2 personer
Kaffe med kransekage

Pris: 330.- kr. pr. person
Overnatning på Haderslev kaserne vil kunne finde sted fra fredag den 21. april til søndag den 23. april
Pris: Dobbeltværelse
Enkeltværelse

kr. 292,50
kr. 225, - (samme pris ved kun 1 overnatning)

Morgencomplet bestående af rundstykker, rugbrød, pålæg, ost, marmelade, blødkogt æg,
wienerbrød, mælk, juice, kaffe og the for 60.- kr. pr. person
Vi håber på stor deltagelse fra afdelingerne og grupper fra begge sider af Storebælt,
og vil gøre alt for at det må blive et godt og festligt KAF arrangement
Tilmelding til Landsskyttestævnet skal være Sydjysk afdeling, Herluf Ruge, Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
i hænde senest den 9. april
P.b.v.
Skydeudvalget
Herluf Ruge
Der tages forbehold for evt. ændringer
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Søværnet er klar til piratjagt
Piratoverfald mod civile skibe er et alvorligt problem på verdenshavene. Tendensen er,
at de bliver mere voldelige, og at penge fra pirateri bruges til at finansiere terrorisme.
Andre nationer har indsat deres flåde til at bekæmpe pirater. Det er en opgave, som
også det danske søværnet er klar til at løse.

Den 5. november 2005 blev krydstogtskibet Seabourne Spirit forfulgt af en
piratbåd i farvandet ud for Somalia. Inden det lykkedes kaptajnen at slippe væk,
blev skibet beskudt og ramt af en skulderbåren panserværnsraket.
Tidligt om morgenen den 20. januar
2006 blev fragtskibet Delta Ranger forfulgt af en piratbåd i samme område. Delta
Ranger foretog et nødopkald til den Internationale søfartsorganisation, 1MB, der
underrettede den amerikanske Task Force
150-flådestyrke i området. Destroyeren
USS Winston S. Churchill ankom kort efter til området og fik opsporet piratbåden.
Trods talrige henvendelser over radioen,
nægtede piraterne at overgive sig, før destroyeren affyrede varselsskud. Under den
efterfølgende bording blev 26 personer tilbageholdt, og store mængder våben beslaglagt.
Dette var blot to blandt mange overfald
på den Internationale skibsfart ud for Somalia det seneste år.
Pirateri eller sørøveri forekommer flere
steder i verden. Formålet er lige som i
gamle dage at stjæle værdier, enten fra
skibenes last eller besætningens ejendele.
Ofte bruger piraterne ekstremt voldelige
metoder.

„I et langsigtet perspektiv forudser jeg,
at pirateri bliver et stigende international! problem. Efter min bedste opfattelse
er pirateri en grænseoverskridende form
for kriminalitet, der har så nær tilknytning til terrorisme, at jeg klart forudser,
at danske orlogsskibe i fremtiden vil indgå
i jagten på dem“, siger han. I sidste instans beror indsættelsen af danske
orlogsskibe på en politisk beslutning.
Nils Wang ser piratjagt som en oplagt
opgave for søværnet. Søværnets skibe kan
opspore og fange piraterne. Men også forebygge problemet.
„Vi kan gøre en kæmpe indsats blot ved
at være til stede i et område. Tilstedeværelse af en repræsentant for international
lov og orden i et område, kan i sig selv
være med til at holde problemet nede“,
siger han.
Danmarks allierede tager også i stigende
grad truslen fra pirater alvorligt. I øjeblikket finder en amerikanskledet international operation sted ud for Afrikas
Horn. Task Force 150 er en styrke, der
indgår som et led i Irak-operationen. Formålet er at bekæmpe terrorisme til søs,
våbensmugling og sikre, at skibstrafikken
kan passere uhindret. Denne operation har
også fokus på pirateri. Det var bl.a. et orlogsskib derfra, der i starten af januar opbragte den omtalte piratbåd.

Sammenhæng med terrorisme
Kontreadmiral Nils Wang, der er chef for
Søværnet Operative Kommando, ser med
stor alvor på truslen fra pirater.

Søværnet er klar til piratjagt
„Piratjagt er en type operation, som søværnet umiddelbart kan indgå i“, siger
Nils Wang. Søværnets eksisterende skibe

Af Peter Bundgaard (ForsvarsFokus 4/06)

Natten mellem den 20. og 21. januar 2006
opbragte den amerikanske destroyer USS
Winston S. Churchill en piratbåd ud for
Somalias kyst.
Med udgangspunkt i lidt større både som
denne, sætter piraterne mindre hurtiggående
både i vandet, der bruges til at borde de civile
skibe.
Foto: United States Navy
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er fuldt udrustet til at løse opgaven og kan
med kort varsel sendes af sted.
Særligt er evnen til at aflytte kommunikation vigtig i jagten på pirater. Aflytningen kan bidrage til at spore, hvor
piraterne har deres hovedkvarter, og hvor
de opererer fra.
Søværnets Lynx-helikoptere er i gang
med at blive udrustet med 12,7 mm maskingeværer, så de kan bekæmpe truslen
fra småbåde, f.eks. selvmordsterrorister,
der vil sejle ind i andre skibe og sprænge
sig selv i luften, men det er også oplagt at
bruge dem mod pirater. I det hele taget er
maritime helikoptere meget vigtige i jagten på pirater, fordi de hurtigt kan overvåge store havområder, og fordi man med
helikoptere hurtigt kan indsætte specialoperationsstyrker mod eksempelvis hurtige bevæbnede småbåde.
Om nogle år er søværnets nye fleksible
støtteskibe og kommende patruljeskibe
fuldt operative. Det vil give en markant
forbedret evne til at løse sømilitære opgaver langt fra Danmark.
„Når vi får bedre skibe, hvad bl.a. angår udholdenhed og evnen til at operere
med helikopter, bliver vi bedre og bedre
gearet til at deltage i den type operationer“, siger Nils Wang.
Truslens globale omfang
De seneste år har der været en tendens til
færre men stadig voldsommere overfald
på den Internationale skibsfart. På verdensplan blev der i 2003 rapporteret om
452 episoder, mens tallet var faldet til 260

i 2005. Til gengæld er antallet af søfolk,
der bliver dræbt af pirater stigende. I 2004
blev 30 dræbt af pirater mod 21 året før.
Problemet har længe været størst ud for
Nigeria i Vestafrika og i Malaccastrædet
ved Indonesien. Inden for det seneste år
er farvandet ud for Somalia blevet væsentligt farligere. Ikke blot har der været 27
forsøg på sørøveri, der er også flere eksempler på, at skibe er blevet beskudt og
besætninger kidnappede.
Truslen mod civile danske skibe
På nuværende tidspunkt er pirateri ikke
noget stort problem for dansk skibsfart,
vurderer Jan Fritz Hansen, der er underdirektør i Danmarks Rederiforening. I
2002 blev der rapporteret om 11 overfald
på danske skibe på verdenshavene, mens
tallet var nede på kun en episode i 2005.
„Set i forhold til at dansk skibsfart star
for op mod ti procent af verdenshandlen,
er det ret få episoder. Alligevel er detet
problem, som vi tager alvorligt“, siger Jan
Fritz Hansen.
Der er stor forskel på, hvor udsatte de
forskellige skibe er for pirateri. Det rammer sjældent de store skibe.
„Et kæmpe containerskib, der sejler
med fuld fart, er ikke så nemt at komme i
nærheden af. Det er som regel de mindre
skibe, der er mest udsatte. De sejler langsomt og har en lav ræling“, siger Jan Fritz
Hansen.
Selv om søfarten ikke fylder meget i de
fleste danskeres hverdag, har den afgørende økonomisk betydning for landet. 20
% af vores valutaindtægter kommer fra
søfarten. Derfor mener kontreadmiral Nils
Wang, at bekæmpelse af pirater har afgørende betydning for Danmark.
„Danmark er en gigantisk søfartsnation. Sidste år sejlede søfartssektoren
150 mia. kr. hjem i valutaindtægter. Derfor har Danmark om ikke andet en klar
økonomisk interesse i at hjælpe med at
holde transportvejene på havene åbne. De
er vigtige for vores vækst og velfærd“,
siger Nils Wang.
Allerede i dag er søværnet klar til at
rykke ud og jage pirater med kort varsel,
hvis politikkerne beslutter det.

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

U-båden og minestrygeren ventes klar til at
tage mod gæster ved sæsonstarten i maj
Af Bo Trolle (Fyns Amts Avis)
Foto: Roland P.

på afstand ser ud som om den ligger i vandet. Det har samtidig den fordel, at det
bliver lettere for gæsterne at komme
ombord. U-båden vil ved overgangen til
sin museumstilværelse for anden gang i
sin levetid blive forlænget. Det skete første gang, da Søværnet overtog den fra den
norske marine. Dengang blev den udvidet med tre meter. Denne gang bliver den
små to meter længere, idet der indrettes
en lille ”entre” på det sted, hvor fartøjet
allerede er skåret over. Det vil ikke kunne
ses udefra, og laves kun for at skabe gode
adgangsforhold.
Udover selve synet af u-båden såvel
inde- som udefra, vil publikum også kunne
få et levende indtryk af u-bådshistorien via
skærme ombord. Her bliver det muligt at
trykke sig frem til de informationer, man
ønsker.

Museum Langelandsforts hidtil største
udstillingsgenstande, u-båden ”Springeren” og minestrygeren ”Askø”, blev i starten af denne uge transporteret det sidste
stykke vej til deres endelige plads i det
museale landskab.
Operationen blev blandt andet bivånet
af museums-inspektør Jørgen Skaarup, der
med glæde i stemmen kunne konstatere,
at det var dejligt at se, visionerne nu var
på plads.
De to skibe, MIG-jageren og F-16 flyet
er med til at gøre fortmuseets samling af
materiel omend ikke komplet, så dog ganske dækkende for koldkrigsperioden. At
nå så langt, har krævet en sejg og vedholdende indsats, men nu er fortmuseet klar
til at byde publikum på nye og spændende
oplevelser. Om nyhederne er klar til præ- Minestryger under tag
sentation, når den nye sæson starter 15. I modsætning til ”Springeren”, skal
maj, er kun et spørgsmål om håndvær- ”Askø” under tag. Der bygges de komkerne kan nå at blive færdige med deres mende måneder en hal udenom det basdel af arbejdet, og om de sidste bevillin- sin, som den nu ligger i. Bassinet skal fylger falder på plads.
des med saltvand for at holde skroget fugForeløbig har fortets seneste projekt fået tigt. I modsat fald er der risiko for, at det
støtte udefra på omkring tre millioner
kroner, men det vil
koste en god million
mere at nå det endelige mål og den udstillings-kvalitet,
museet ønsker.
- Jeg har aldrig
været i tvivl om, at
vi kunne skaffe de
Den første større forhindring, svinget mellem Østergade og
nødvendige penge til
Færgevej, blev passeret langsomt, men uden problemer
projektet, siger Jørgen
Skaarup, men at det er gået så hurtigt, træbyggede fartøj sprækker, og det vil
havde jeg ikke forestillet mig.
være ærgerligt, da det nu et er tætnet og
Minestygeren ”Askø” kom på plads tirs- overfladebehandlet af professionelle bådedag d. 17. januar godt hjulpet af en stor byggere. Bassinet vil desuden gøre det
kran. Mandag blev ”Springeren” kørt ned muligt at vise minestrygerens motor i drift.
i sin blivende ”havn” ad en vej bygget til Den er udstyret med en 12 cylindret dieformålet. Det skete i to omgange på blok- selmotor fra maskinfabrikken i Grenå, en
vogne, idet u-båden allerede i Bagenkop lækkerbidsken for motorentusiaster.
var skåret over i to dele, da det ellers var
I hallen omkring fartøjet opsættes planumuligt at få den gennem de snævre ga- cher, hvor man kan orientere sig om båder i Bagenkop.
dens historie og om minestrygning generelt.
U-båd forlænges
De to fartøjer er placeret mellem fly”Springeren” skal i den kommende tid hangarerne, udstillingsbunkeren og forsænkes endnu en meters penge for at finde tets gamle maskinrum, og medvirker dersit endelige leje, en manøvre som gennem- med til at skabe en bedre sammenhæng i
føres ved hjælp af store donkrafte. Idéen museet, konstaterer en glad museumschef.
er at placere u-båden i landskabet, så det
Kystartilleribladet 2/06
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Program
for

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2006

lørdag den 10. juni
Kl. 09:45 - 10:15

Deltagerne møder ved Kongeporten i Kastellet

- 10:20

Årgangsvis antrædning.
Under kommando af vicepræsidenten - og med
HJV Musik- og Tamburkorps Roskilde 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

- 10:55

Indrykning i Kastelskirken, hvor gudstjenesten forrettes
af pastor Preben Hansen

- 11:30

Fotografering

- 12:00

Afmarch fra Kirkepladsen med HJV Musik- og 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
såvel på MFT som under sejladserne
Bemærk: Kun betaling med 20, 10 eller 5 kr. mønter
- 15:15

Det officielle stævne slut
Tid til rundtur på/i fortet indtil afsejling

- 16:30

Afsejling til Ndr. Toldbod.
Der vil blive sejlet en seight-seeing tur rundt om MFT.

Forbehold for evt. ændringer i programmet
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Stævneudvalget

Jubilarstævnet 2006
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 10. 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:

1936 - 1941 - 1946 - 1951
1956 - 1961 - 1966 - 1971
1976 - 1981 - 1986 - 1991
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 Kastelkirken 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 15. maj.

Vel mødt til jubilarstævnet 2006

Stævneudvalget

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

KVITTERING

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING
8

Indbetaler
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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

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<

+9002413<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2004.11 BG 202-23841

.

.

Øre

,

Kystartilleriforeningens Jubilarstævne 2006

lørdag den 10. juni
For deltagelse, spisning og sejlads til MFT
må der betales 275 kr.
der bedes fremsendt på girokortet forneden på denne side.
(Udfyld også feltet på forsiden af girokortet med stam nr. og årgang)
Prisen er næsten som sidste år og skyldes sejladsen til Middelgrundsfort, idet vi ikke længere kan forhandle med færgeselskabet om almindelige færgepriser. Vi er nu henvist til at
chartre en båd til sejladsen, som vil koste omkring 15.000 kr.

Forretningsudvalget har herefter besluttet at foreningen må
betale ca. halvdelen, så vi derved kan holde prisen for hele
arrangementet i et rimeligt leje. Det er selvfølgelig også tilladt at indbetale et støttebidrag.

Også IKKE-medlemmer kan deltage
Udfyld girokortet allerede i dag
Betaling skal være fremsendt senest den 15. 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
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

Bagsiden af girokortet

Vi håber på stor deltagelse,
da vi igen i år har fået mulighed for
at komme på Middelgrundsfort
Stævneudvalget

afrives forsigtigt

Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Fugleskydning
Så er det tiden hvor I skal sætte X i jeres
kalender for den årlige fugleskydning,
som afholdes på Dragørfortet
lørdag den 27. maj kl. 10:00
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.
Spisningen koster kr. 100,- , og for at
deltage heri, må bindende tilmelding ske
senest den 15. maj til:
Kurt Læsøe på tlf. 5254 1742 eller
Bent Nielsen på tlf. 3253 0975
P.b.v.
Bent Nielsen

Juleafslutningen 2005
Fredag den 3. december mødtes 40 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 velkomst til vor ærespræsident, Jørgen
Kehling, og benyttede samtidig lejligheden til at fortælle, at vi nu er i gang med
at indrette en mindestue på Dragørfort og med en god hjælp af Hans Christiansens præcisionsarbejde, vil den blive flot.
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.
(fortsættes næste side)

Middelgrundsfort, 3. deling, oktober 1956
Genkender du nogen
- eller måske dig selv
blandt disse 50-års
jubilarer

Foto: Børge Andersen
Kystartilleribladet 2/06
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling (fortsat)

Men tiden løber hurtigt når der er en
god stemning, så ved 23-tiden begyndte
man at drage hjemover med endnu et godt
minde.
Bent Nielsen

Torskegildet
Årets første klubaften, afholdtes tirsdag
den 17. januar, hvortil der var tilmeldt 28
deltagere.
Som overskriften antyder, serveres traditionelt kogt torsk m. tilbehør og derefter et stykke franskbrød med ost og dertil
kaffe.
Formanden (FM) indledte med ønsket
om godt nytår og bød velkommen, med
en særlig velkomst til de nye medlemmer,
som deltager for første gang.
FM kunne med sorg meddele, at vi den
28. november har mistet vort æresmedlem, admiral Sven E. Thiede, og bad alle
rejse sig, hvorefter han udtalte et ‘Æret
være hans minde’.

FM oplyste, at middagen ville koste kr.
55,-, og at afdelingen afdelingen ville betale det resterende beløb.
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 2005 have en
erindringspokal, og bad derfor Vagn Tranekær om at komme op modtage denne.
Derefter fik vor ærespræsident Jørgen
Kehling hvervet at overdrage Kammeratskabspokalen til John Kreutzfeldt, som har
været medlem af KAF i godt 12 år. Ærespræsidenten takkede John for godt kammeratskab og for det store arbejde han har
udført i bestyrelsen i Københavns afdeling - og altid er parat når der kaldes.
Formanden takkede for den gode tilslutning til aftenens arrangement, håbede at
alle var blevet mætte og tilfredse, og bad
deltagerne med ham udbringe et LEVE
for KAF og slutte af med Kammeratskabssangen.

Kystartilleriforeningens Hjemmeside

er lukket!
På det sidst afholdte møde i
Kystartilleriforeningens Forretningsudvalg (FU) blev der blandt
andet drøftet udnyttelsen af den
Hjemmeside, som PR-udvalget
åbnede for et par år siden med
Bjarne Andersen som web-master.
Gennem hele perioden fra oprettelsen og frem, har der ikke
været den optimale udnyttelse af
hjemmesiden, som vi i PR-udvalg og FU havde forventet. Det
synes som om den ikke har fået
afdelingernes interesse trods
opfordringer fra PR-udvalget.
Efter FU’s beslutning, har PRudvalget derfor bedt Bjarne Andersen lukke hjemmesiden ned.
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Det betyder bl.a. at hjemmesiden ikke mere kan kaldes under www.kystbasse.dk , og de
forskellige links fra andre relevante myndigheder slettes.
Det er naturligvis med beklagelse at det ikke lykkedes at
fange interessen for denne form
for kommunikation, men her er
de ”moderne” tider måske ikke
nået til os alle i vores hæderkronede forening.
Forretningsudvalg og PR-udvalg siger Bjarne Andersen tak
for indsatsen.
Med kammeratlig hilsen
For PR-udvalget
Benny Horn
formand

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

Skyttegruppen
Sidste skydeaften
- i Kælderen er
torsdag den 6. maj
Generalforsamlingen
Skyttegruppens ordinære generalforsamling fandt atter i år sted i 1. regiments lokaler i Laksegade, hvor vi havde sat alle
interesserede medlemmer stævne fredag
den 20. januar kl. 19:00.
19 havde tilmeldt sig, men da dagen
oprandt, viste vejrguderne sig fra den mest
uvenlige side, idet det blev et forskrækkeligt vintervejr, så det på det nærmeste var
med fare for brækkede ben m.v., at man
begav sig udendørs. Det medførte et - om
end beskedent - mandefald og nogen forsinkelse, men alligevel var 15 mødt frem
til de gule ærter med tilbehør, som traditionelt er indledningen til generalforsamlingen.
Der blev som sædvanligt langet godt til
terriner og fade og en vis mæt ro havde
lagt sig over forsamlingen, da formanden
kl. 20:20 indledte generalforsamlingen.
Jørgen Pedersen blev efter indstilling
enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede efter at have takket for valget, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
henhold til vedtægterne, ligesom den
omdelte dagsorden var i overensstemmelse
med disse.
Formanden fik herefterordet til årsberetningen, og indledte med at nævne de
kammerater, som i det forløbne år var gået
til ”Rye’s Brigade”: Poul Therkelsen den
27. februar, Jan Benny Hansen den 10.
april og Viggo E. Bøjsen den 12. oktober.
I respekt for de gode kammerater og
med et ‘æret være deres minde’ indtog
forsamlingen stående et minuts stilhed.
Formanden omtalte derefter årets begivenheder - store som små.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Nyt fra afdelingerne
Herefter blev det kassererens tur til at
aflægge regnskab.
Bjarne gennemgik, som fungerende
kasserer efter Jan’s død, regnskabet, der
udviste en pæn kassebeholdning, så
Skyttegruppens økonomi ser alt i alt godt
ud, hvorfor regnskabet da også blev godkendt uden større debat.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Valg til bestyrelsen:
Den fungerende kasserer, Bjarne Andersen, blev nyvalgt, ligesom René Melson
og Villy Rosenfeldt genvalgt til bestyrelsen. Alex Birk genvalgtes som bestyrelsessuppleant. Som revisor nyvalgtes Jens
Rasmussen, og Berit Melson nyvalgtes
som bestyrelsessuppleant.
Sidste punkt på dagsordenen var ‘Eventuelt’, hvor spørgsmålet omkring nye
medlemmer og hovedforeningens holdning til sådanne blev drøftet. Skyttegruppens mulige deltagelse i Landsskyttestævnet i april måned blev også berørt og
sammenholdt med spørgsmålet om, hvem
der kunne - og ville - deltage heri.
Endelig drøftedes mulige tiltag omkring
nye arrangementer i det kommende år.
Formanden meddelte herefter, at der ved
denne generalforsamling var en ganske
særlig person tilstede - en 65-års jubilar:
Werner Larsen - Skyttegruppens æresmedlem. Uafbrudt siden den 6. januar
1941 har Werner været et trofast og aktivt medlem her. Werner fik af formanden overrakt en gave i form af opkvikkende dråber (det behøver han nu vistnok
ikke, men alligevel).
Det siger sig selv, at forsamlingen hyldede Werner med taktfast bifald.’
Formandens sidste hverv under den ordinære generalforsamling var at overrække Skyttegruppens kammeratskabspokal: ”Chas Andersen’s Mindepokal”.
Formanden omtalte, at pågældende,–
skønt han kun har været medlem i få år, ved sin lune og behagelige væsen var blevet et særdeles agtet og velset ansigt i vor
midte.
Hans O. Hansen modtog under forsamlingens bifald synligt rørt og glad pokalen for det kommende år.
Dirigenten kunne herefter med tak for
god ro og orden afslutte Skyttegruppens
ordinære generalforsamling kl. 21:20.
L.S.

†
Jens Christian Larsen
* 4.5.1917
† 7.2.2006
Atter har vi med vemod måttet tage afsked med en af vore trofaste skyttekammerater, idet 7334/1937 Jens Christian Larsen den 7. februar sov stille
ind i sit hjem i Glostrup.
Jens blev født den 4. maj 1917 i Frederikshavn og var hele sit lange liv tæt
knyttet til sin barndomsby, som han
stedse omtalte i meget positive vendinger. Var Jens ikke født med hverken
guld- eller sølvske i munden, så fik han
dog et venligt og lyst sind, som gennem livet har skaffet ham utallige venner og kammerater, der aldrig gik forgæves til hans dør, når der var behov
for råd eller dåd.
Allerede som 15-årig blev interessen
for skydning vakt hos Jens og han blev
medlem af Frederikshavns Skyttekreds,
hvor han således til næste år ville have
haft 75-års jubilæum(!).
Jens begyndte sin livsgerning som
vægter i Frederikshavn, men i 1961
flyttede han til Glostrup, da han havde
fået job som vægter i Radiohuset. Senere kom han som portner til FDB,
hvor han som en vellidt kollega var tillidsmand i en årrække.
Jens var et selskabsmenneske, der
holdt af at have mennesker omkring
sig, og i hans hjem i Glostrup samledes venner og ikke mindst skyttekammerater fra nær og fjern til ”et
stykke med sild” og en hyggelig snak,
og samtaleemnerne var rigtig mange,
for Jens holdt sig til det sidste godt orienteret om alt, hvad der rørte sig både lokalt og i større sammenhæng.
Gennem mange år var et ophold på
pensionisthøjskole en tilbagevendende
begivenhed, hvor Jens både kunne tilfredsstille sit ønske om viden og træffe
nye mennesker, hvoraf mange gennem
årene blev nære venner.
Jens har været medlem af Skyttegruppen siden begyndelsen af 1970erne og var indtil for ganske nylig en
selskreven deltager ved vore sammenkomster og stævner. I ”Kælderen”, på

Aflandshage, Stevns, Flyvestation
Skalstrup, Flyvestation Ålborg, Flyvestation Værløse, Stenlille, Aldershvile,
Kongelundsfortet, Dragørfortet, ja,
kort sagt overalt hvor der blev ‘brændt
krudt af’ var Jens med, ligesom han
også deltog i sin gamle skytteforening
Frederikshavns Skyttekreds’ stævner.
Især skal det også nævnes, at Jens var
primus motor, da vi igennem en årrække havde venskabsskydninger med
Musketörerna fra Göteborg; - oplevelser som vel ingen af os, der deltog, ville
være foruden, og sådan kunne vi blive
ved.
På samme vis var Jens med, når vi
samledes om ‘bordets glæder’; - var
det vore jubilæumsfester, vore generalforsamlinger eller ved andre lejligheder, og ofte ville Jens da lige ”sige et
par ord” i dagens anledning. Komplimenterne sad løst, men ingen var i tvivl
om, at de var seriøst ment, når de kom
fra Jens.
Meget mere, end pladsen her tillader, kunne siges, men næppe nogen har
givet en bedre karakteristik af Jens end
en mangeårig skyttekammerat fra
Musketörerna: ”Onkel Jens, - du är en
på millionen”.
Ved gentagne lejligheder i de seneste år gav Jens udtryk for, at hans største ønske var at få lov til sidst at ”lukke
sine øjne” i sit hjem, for ”jeg ka’ sgu’
ikke li’ de sygehuse!”
Jens fik sit ønske opfyldt.
Jens blev stedt til hvile på Glostrup
Kirkegård efter en smuk højtidelighed
i Glostrup Kirke med deltagelse fra nær
og fjern og selv solen, som Jens elskede
så højt, gav sin hilsen med fra en frostklar vinterhimmel.
Vore tanker og medfølelse går til
Jens’ familie og især til Else!
Med honnør for en god kammerat udtaler Kystartilleriets Skyttegruppe:
Æret være
Jens Christian Larsen’s minde
Leo Starup
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Nyt fra afdelingerne
Frederikssund afdeling
Generalforsamling
Den 1. april vil der til afdelingens medlemmer blive udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling, som vil finde
sted
lørdag den 22. april kl.12:00
i Marinehuset på Hundested Havn.
Gert Juhl
Mindegudstjeneste
og kransenedlæggelse
Højtideligheden Nytårsdag i Lynæs Kirke,
med mindegudstjeneste for savnede og
omkomne fiskere samt efterfølgende kransenedlæggelse ved mindesmærket, samlede igen mange deltagere.
Fanerne fra Lynæs Fiskeriforening,
Hundested Fiskeriforening, Marineforeningen samt vor afdeling deltog. Efter gudstjenesten gik man samlet til mindesmærket for nedlæggelse af Laurbærkransen m/ bånd fra de deltagende foreninger.
Afslutning på dagen foregik som sædvane i Marinehuset til Fanebærergeneralforsamling, hvor kirkegængerne
mødte op til nogle hyggelige timer.

Admiral Sven E. Thiedes bisættelse
Afdelingen deltog med fanen ved admiral Thiedes bisættelse i Holmens Kirke,
den 6. januar.
Afdelingens fanebærer, Leif Melby Andersen, måtte tage af sted alene, grundet
det sene varsel om faneborgen, men med
velvillig assistance fra vores landssekretær Erik Nygaard, blev problemet løst.
Tak for det Erik!
Gert Juhl

Syd-Østsjællands afdeling
Ordinær Generalforsamling
Når disse linier læses er der allerede udsendt indkaldelse til generalforsamlingen,
der i år holdes
lørdag den 11. marts kl. 11:00
i Korsør Marineforenings lokaler
Søbatteriet 3, Korsør
Sidste år prøvede vi for første gang at tage
vore ledsagere med til Køge, hvor generalforsamlingen blev afviklet. Det er der
senere kommet mange positive bemærkninger om.
Derfor vil vi igen i år holde generalforsamlingen således at damerne får en rund-

Smilet ...
Hvor stor er egentlig en snæver vending?
Det kontante svar blev givet på et fort
for mange år siden. En overkonstabel
gjorde sig lystig ved at stille umulige
spørgsmål til rekrutterne, og en dag var
det 32’s tur.
- 32, kan De sige mig: Hvor bred er en
snæver vending?
- Seks tommer, hr. overkonstabel”
- Hvor fanden ved De det fra?
- A fik jen te’ mi’ konfirmation!
En revisor havde problemer med at
sove og gik derfor til lægen.
- Doktor! Jeg har problemer med at
sove!
- Har du forsøgt med at tælle får?
- Ja, det er det, der er problemet. Jeg
tæller forkert og bruger så tre timer
på at finde ud af, hvor det gik galt ...
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En mand skulle på sin årlige ferie til
Grækenland og var taget til lufthavnen.
Da han skulle checke ind, rakte han
damen bag skranken, sine kufferter og
sagde:
- Jeg vil gerne have sendt min grønne
kuffert til Pakistan og den røde til London.
Damen bag skranken så noget forvirret ud:
- Jeg er ked af det, men det kan altså
ikke lade sig gøre.
- Det kan det ikke? Det er jeg glad for
at høre, for det var det, det skete sidste
år.
Søren sad og lavede lektier, mens hans
far læste avis:
- Far - hvor ligger Alperne?
- Spørg din mor. Det er hende, der rydder op!!!

visning i det gamle Korsør mens generalforsamlingen afvikles.
Så mødes vi alle og nyder et let måltid i
Marineforeningens lokaler, og hjemtransporten sker inden det bliver alt for
sent på dagen.
Bestyrelsen har ikke tanker om ændring
i kontingentet, selv om portoen nu igen
har fået en lille tak op fra 1. januar. Vi
mener at den sidste kontingentforhøjelse
kan bære et par år endnu.
Skydninger og
landsskyttestævne 2006
Afdelingens skytter træner med stor iver
og vi glæder os til at møde frem hos de
gave sønderjyder, hvor vi vil vise alle deltagere hvordan pokalen ser ud. Så regner
vi i øvrigt med at tage den med hjem igen,
men det er selvfølgelig op til de deltagende
hold og enkelte deltagende skytter.
Fra afdelingen arrangerer vi samkørsel
og så har vi gennem vinteren givet kr. 5,pr. deltager pr. fremmøde. Det giver lidt
til tilskud til turen, som vi glæder os meget til.
Stiftelsesfesten
Desværre satte ‘Kong Vinter’ sit præg på
landskabet da stiftelsesfesten skulle holdes den 15. januar i Beldringe Hjemmeværnsgård. Det var ærgerligt at skulle
aflyse, men denne gang var der planlagt
levering af mad ude fra, hvilket jo så bevirkede, at vi skulle aflyse i god tid hos
leverandøren, hvis vi ikke kom til at
‘hænge’ på et eller andet gebyr.
Enkelte af de tilmeldte kontaktede undertegnede og kunne ikke rigtig se nogen
sne hvor de boede, men på stedet hvor vi
skulle være var der hverken til at komme
ind eller parkere på grund af sne.
Vi vil nu lave ny dato for stiftelsesfesten
og indbyde alle igen.
Jubilarstævne 2006
Som det fremgår andet sted i dette blad,
er der igen i år lagt op til det tradionsrige
jubilarstævne med fremmøde i Kastellet
lørdag den 10. juni, og fra Kongeporten
går det til de forskellige aktiviteter i løbet
af dagen.
Vi håber meget, at både årgangsjubilarer
og øvrige kammerater fra afdelingen vil
være med til at festliggøre dagen. Fanen
er naturligvis med på dagen. Vel mødt.
Med kammeratlig hilsen
Benny Horn

Nyt fra afdelingerne
Båden sejler kl. 12:00.
Turen er en skovtur med egen medbragt
madkurv og drikkevarer.
På Årø traver vi en lille tur og indtager
undervejs vore medbragte madpakker.
Praktisk påklædning og travesko.
Retur til Haderslev med den ordinære
færge fra Årø og med rutebil fra Årøsund.
Pris: 110,- kr.

Fyns Stifts afdeling

†
Carl Ejner Andersen
* 7.6.1930
† 15.1.2006
En af KAF’s kendte, dygtige og afholdte medlemmer er ikke mere.
Søndag den 15. januar måtte Carl
Ejner Andersen i en alder af 75 år, give
op overfor sygdom.
Selv om Carl Ejner ikke var aktiv de
senere år, har han været en af de væsentligste bestyrelsesmedlemmer i KAF
Fyns Stifts afdeling i flere generationer.
Han begyndte som kasserersuppleant, for senere at overtage kassererjobbet, som han bestred i mere end 35
år.
Selv om Carl Ejner kun var formand
i en kort periode fra 1996 til 1999, var
det i alle årene Carl Ejner der styrede
og drev foreningen organisatorisk og
dermed til stor hjælp for skiftende formænd, et arbejde han bestred med
ildhu og usædvanlig omhu.

Desværre blev de sidste år ikke gode
p.g.a. svigtende helbred, men medens
Carl Ejner var rask, var han en stor
forkæmper for Kystartilleriforeningens
ve og vel. Han kendte næsten alle medlemmer personligt; han var altid indstillet på, at afdelingens arrangementer forløb rigtig, hvad enten det var generalforsamling, andespil, udflugter
eller kegletur.
Carl Ejner var 50 års jubilar og udmærket med KAF’s hæderskors samt
Danske
Soldaterforeningers
Landsraads hæderstegn.
Vor hjerteligste deltagelse og medfølelse med Daisy og familie.
Fyns Stifts Kystartilleriforening udtrykker hermed et
Æret være
Carl Ejner Andersens minde

Basseaften
fredag den 29. september
på Haderslev Kasserne
Efterårsfest
lørdag den 25. november
Stedet bliver den Gamle Grænsekro mellem Taps og Christiansfeld.
Prisen for menuen vil blive ca. kr. 210
Bestyrelsen glæder sig til at modtage din
tilmelding!
Med KAF-hilsen
Herluf Ruge

Praktiske telefonnumre i
Sydjysk afdeling:
Formand :

Kurt Klein Taanquist

Sydjysk afdeling
Vigtige KAF-datoer i 2006
Generalforsamling
lørdag den 11. marts kl. 10:00
i Messe Øst på Haderslev kaserne.
Tilmelding til formand eller kasserer
senest den 5. marts
Landsskyttestævne
lørdag den 22. april
Afvikles i Haderslev.
Arrangør Sydjysk afdeling.
Tilmelding på skydeloftet.

Jubilarstævne
lørdag den 10. juni
Afvikles igen i år i Kastelletog på Middelgrundsfort.
Tilmelding til hovedkasserer
Børge Andersen, tlf. 8632 4988
Sommerudflugt
lørdag den 26. august
- bliver en sejltur med Fjordbåden
HELENE fra Haderslev til Årø.
Vi mødes kl. 11:30 på Haderslev havn
ved Turistkontoret.

Herluf Ruge
tlf. 7452 5234
Næstformand: Poul Sørensen
tlf. 7457 1158
Kasserer:
Peder Wang Nielsen
tlf. 7551 9118
Sekretær:
Gynther Greisen
tlf. 7452 6166
Best.medl.: Poul Larsen
tlf. 7556 9018

Husk !
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren
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Fregattens tredje mast bliver færdig i år
Krydsmasten ødelagt før det gamle krigsskibs 145 års fødselsdag
Tekst og foto:
S.E. Rønde Olesen
EBELTOFT: Et meget smukt og stort
grantræ er fældet i en skov ved Silkeborg.
Og godt 50 meter måler den nu nedlagte
gigant, en statelig Douglas Pine, der skal
ende som mast med fire ræer på verdens
største træskib, Fregatten Jylland, i Ebeltoft.

Den nye mast forarbejdes Brørup

Blot en måned før det stolte krigsskibs
145 års fødselsdag blev fregattens ti tons
tunge krydsmast ødelagt - ikke af fjendtlige kanoner men derimod ved et uheld.
Den 25. oktober i fjor skulle den 45
meter høje mast og dens rigning tages ned
for at gennemgå en omfattende renove-

Ny bog

ring hjemme i udstillingsdokken. Men
midt under nedtagningen, som skete med
en 60 meter høj kran, knækkede masten
og styrtede til jorden. Heldigvis kom ingen til skade under uheldet, ligesom det
nybyggede museum tæt på fregatten undgik skrammer.
Uheldet betyder, at Fregatten Jylland i
sæsonen 2006 kommer til at fremstå
masteskudt med kun fortop og stortop.
Først til efteråret vil krydstoppen med den
ny mast komme på plads, når den store
douglasgran har været under kyndige
hænder. Museumsfolkene fra Ebeltoft har
hentet ekspertise hos VM Flag & Stænger
i Brørup, der via sin produktion af flagstænger har mange års erfaringer med at
udvælge og bearbejde graner.
‘ - Når der er tale om master af denne
størrelse, skal man stille ekstreme krav
til kvaliteten af det træ, man benytter’,
siger firmaets direktør, Viggo Momsen,
der har valgt at udføre opgaven som et
sponsorat til Fregatten Jylland.
‘ - Vi har udført mange specialopgaver
og for eksempel lavet en flagstang på 45
meter til Brøndby Stadion, så vi finder det
helt naturligt at påtage os opgaven’.
Ifølge Viggo Momsen har træet stået et

Den gamle fregat med kun 2 master

perfekt sted med de rigtige vækstbetingelser - i Silkeborg-skovene.
‘ - Det har stået i en bevoksning, hvor
træerne har en særlig tynd bark og det
betyder, at der er tale om kærnetræ stort
set hele vejen igennem. Samtidig har træet
stået på flad jordmark og ikke på en skråning, hvor det har skullet bruge kræfter
på at vokse lige. Derfor er vi sikre på, at
veddet har samme kvalitet og styrke i hele
træet’, siger han.

Vi sikrer Danmark
- når katastrofen rammer

I den nye bog fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste beskrives, hvordan en række af Forsvarsministeriets
myndigheder effektivt samarbejder med civile myndigheder
om redningsarbejdet, når en katastrofe, natur- eller menneskeskabt, rammer Danmark.
Eksplosionerne på fyrværkerifabrikken i Seest, olieudslippet
i Grønsund eller branden på færgen Scandinavian Star er katastrofer, der stadig bliver husket. Med udgangspunkt i disse
og andre voldsomme hændelser, der er indtruffet i Danmark
i de seneste år, gennemgår Vi sikrer Danmark - nar katastrofen rammer, hvordan myndighedernes rednings- og
oprydningsindsats foregår. Bogen beskriver hvilke militære
og civile myndigheder der har ansvar for hvilke redningsopgaver til lands, til vands og i luften, samt lokalt, regionalt
og nationalt. Under beskrivelserne af især stormfloden i Løg-

stør og eksplosionen i Seest bliver det klart, at velkendte
beredskabsplaner med fornuftige ansvars- og opgavefordelinger gjorde, at omfanget af ødelæggelserne kunne begrænses. Vi sikrer Danmark illustrerer, at en vellykket
redningsindsats i mange tilfælde står og falder med de forskellige myndigheders vilje og evne til at arbejde sammen,
når presset er størst. Nøglen til succes og fleksibilitet i det
danske beredskab er regelmæssige fælles øvelser, de lovpligtige regionale krisestyringsstabe og respekt for lokalkendskabet hos myndighederne på lavt niveau.
Vi sikrer Danmark - når katastrofen rammer er skrevet af en række informationsmedarbejdere i FOV.
Bogen kan bestilles på www.fov.dk mod et mindre
forsendelsesgebyr.

