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Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12
E-mail: anni-soegaard@get2net.dk

Århus og omegns afdeling:
Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen
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Banegårdsparken 3, 3.0006, 8300 Odder
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Formand: Bogtrykker John Heide
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Formand: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554, e-mail: gjj@webspeed.dk
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: Egon Andreassen
Frugthaven 6, 9310 Vodskov
tlf. 9817 5828
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

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

Hundrede-Mandsforeningen
af Kystartillerister:
Formand: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137, e-mail: anni-soegaard@get2net.dk
Kasserer: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk
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
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Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73
Esbjerg og omegns afdeling:
Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen
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Sydjysk afdeling:
Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge
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Kasserer: Peder Wang Nielsen
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Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554, e-mail: gjj@webspeed.dk
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: nygaard_66@msn.com
Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Blad nr. 4/2006 udkommer

Forside:
Øresund 1981
LVG 1 på vej ind fra Middelgrundsfortet.
Foto: Elhardt Madsen

ultimo august
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde

senest 20. juli

Dannebrog
- vort nationale samlingspunkt
Dannebrog har fulgt danskerne siden 1219. Da faldt det ned
fra himlen og gav Valdemar Sejr sejren over Estland. Det
røde flag med det hvide kors har siden fulgt dansken i glæde
og sorg ”Det var forrest, når de sejrede, det var med dem,
når de fejred – langt fra hjemmet – hjemmets fester – det var
råbet, når de stred, og det sidste suk i bølgen, når det stolte
skib gik ned”.
Sådan skriver Axel Juel i 1916 om flaget i fædrelandssangen: Der er ingenting der maner.
Sagnet om flaget er en flot historie. Det er en del af skolelærdommen og vor kulturelle ballast. Men hvor længe har vi
brugt det der med at hejse flaget? Det er da noget vi har
gjort i omkring 800 år – tror vi da.
Nå, men læs så bogen: Dannebrog og danske Faner gennem tiderne, af Helge Bruhn, der udkom i 1949.
Heraf kan man erfare, at vel har korsbanneret eksisteret
gennem alle årene, men det har været kongens flag, det har
været militærets, og det har været flådens. Men folkets flag?

Forbudt
Det fremgår af Helge Bruhns bog, at der i begyndelsen af
1800-tallet var tilløb til flagning til lands. I 1833 udstedes en
kongelig resolution, hvori det forbydes danske undersåtter
at lade flag veje fra deres hus.
Men i forbindelse med Tre-års krigen 1848 – 1850 kom der
et opsving i ønsket om flagning til lands, og samtidig skete
der en national vækkelse. Der fandtes da ingen regler for
flagets visning til lands, men efter ovennævnte tidspunkt synes det at have været en almindelig regel, at det rene splitflag føres fra statens bygninger, civile som militære. Desuden var der orlogsflag som i mange år førtes af flåden.
Tilladt
I 1854 kom en kongelig resolution, hvoraf det fremgår, at det
”tillades alle og enhver i Kongeriget at hejse Dannebrogsflaget uden split fra sin ejendom eller bolig”.
Det skulle være første kongelige resolution på dette område, der bruger Dannebrogs navn.
Herefter – og i år er det 152 år siden – kunne det danske
folk frit hejse Dannebrog. Inden det blev det flag, vi kender i
dag, blev der gennemført en række forhandlinger for at fastlægge flagets dimensioner og farve.

Et omfattende arbejde resulterede i det flag vi kender.
Borgerens flag er uden split og korsets bredde er heri en
syvendedel af flagets højde. De inderste firkanter er kvadratiske, og længden af de yderste firkanter 7/4 gange længden
af de inderste firkanter.

Digterne
Befolkningen tog Dannebrog til sig. Hvem kan i dag forestille sig en hverdag uden flag? Vi hejser det for at vise glæde,
sorg, fællesskab og vor nationale holdning. Flaget betød uendelig meget for sønderjyderne i årene op til 1920 og for hele
landet under Anden Verdenskrig.
Også digtere har taget flaget til sig. Inden midten af 1800tallet blev der digtet om orlogsflaget. For eksempel 1807 i
B.S. Ingemanns: Vift stolt på Kodans bølge. Eller i Kong
Christian stod ved højen mast af Johannes Ewald, 1778.
Adskillige sange om flaget er ret barske, men der er også
blidere ord, som for eksempel i Holger Drachmanns: Du danske mand fra 1906, hvori der står: ”… vor himmel skifter
farve brat, men aldrig folkets flag”. H.C. Andersen skrev i
1850: I Danmark er jeg født. Heri skriver han blandt andet:
”… Du danske friske strand, hvor Dannebrogen vajer”.
Da kan han have skrevet om det flag, som nu er hele nationens.
Den 15. juni er der Valdemarsdag, og da mindes vi blandt
andet hin begivenhed i 1219, men samtidig kan vi den dag
glæde os over, at vi har verdens ældste og kønneste flag, selv
om det kun er 152 år siden, det blev hvermandseje. Det kan
også udledes af en populær sang hvori vi synger: ”… hun
hejser flaget, når jeg kommer hjem”.
Kort og godt – Dannebrog er nationens samlingspunkt, en
del af vor kulturelle ballast – det hvide kors på den røde
flagdug viser det kristne symbol korset – og ingen af delene
skal nogen spotte, vanære eller træde under fode.
På Valdemarsdag den 15. juni sælger Danmarks Samfundet små Dannebrogsflag og overskuddet går til anskaffelse
af Dannebrogsflag og -faner, der foræres til ungdomskorps,
idrætsforeninger, organisationer af mange slags, soldaterfor-eninger, pensionistforeninger og mange flere. Køb flaget, sæt det på din bryst, og vis din nationale ståsted.
Herluf Ruge
præsident

Kystartilleriforeningen
ønsker alle kammeraterne en rigtig

god sommer
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KAF ønsker tillykke
Ved en beklagelig teknisk fejl, er
satsen til fødselsdagene 65 og 75 år
(med endeciffer 5) faldet ud ved
fremstilling af blad nr. 2/2006.
Selv om tiden for disse er forpasset, bringes hermed hele fødselsdaglisten for april og maj alligevel, med
en undskyldning fra redaktøren.
APRIL
80 år:
8787/12880/1947 Jørgen Iversen
Randkløve Allé 86, 1.th.
2770 Kastrup
(3.apr.)

65 år:
8953/444168/1960 Specialarbejder
Kaj Ove Hansen
Skjoldsvej 27, 3650 Ølstykke
(1.apr.)

4052/12399/1951 Afdelingsleder
Henning Issov
Nordkajen 18
3600 Frederikssund
(23.maj)

6011/443995/1960 Overpostbud
Leif Johansen
Drosselvej 7, 4220 Korsør

8137/12810/1952 Portner
Niels Mikkelsen Pedersen
Gaabensevej 115, 2.tv.
4800 Nykøbing F

(27.maj)

8620/12554/1952 Lauritz Bjerg
Solkær 9, 6091 Bjert

(28.maj)

(3.apr.)

7818/483833/1961 Hotelejer
Bent Rasmussen
P.O.Box 3105. Christiansted Sct. Croix
Virgin Islands USA
(3.apr.)
6560/444199/ 1960 Landmand
Johs. Lind
Vikkevej 45, 6052 Viuf

(13.apr.)

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

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

75 år:
7916/12205/1951 Gårdejer
Arne Lisby Kjær
Vestermøllevej 4 A
7620 Lemvig
8107/13091/1952 Faglærer
Knud Herluf Sørensen
Dyrnæsvej 41, 4700 Næstved

(16.apr.)

(26.maj)

(1.apr.)

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

(4.apr.)

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

8794/12741/1952 Hans Ole Hansen
Samsøgade 6, 3.th.
2100 København Ø
(8.apr.)
8619/356/1951Bådebygger Paul Larsen
Raadvadvej 40, Bramdrupdam
6000 Kolding
(10.apr.)
7385/396903/1958 Værkfører
Jørgen Pedersen
Asserbogårdsvej 9 A
3360 Liseleje

85 år:
5948/45/1942 Orlogskaptajn
Georg Secher Larsen
Kongevejen 131
2840 Holte

(24.apr.)

8467/12521/1952 Regnskabschef
Erhardt Sandager
Banegårdsparken 3, 3.0006
8300 Odder
(20.apr.)

(12.maj)

(21.maj)

8942/444136/1960 Kranfører
Svend Lindgård Pedersen
Ahornvej 27, 9575 Terndrup

(22.maj)

9076/17855/1951 Arne Lykkestrup
Tycho Brahes Allé 31, 1.tv.
2300 København S
(2.maj)

9124/444213/1960 Gunnar Lindholm
Kongelundsvej 363
2770 Kastrup
(25.maj)

9142/13218/1952 Gårdejer
Mogens Hansen
Knorreløkken 23
5463 Harndrup

9038/525425/1962 Varmemester
Allan Kenneth Larsen
Søndre Tangvej 15
2791 Dragør
(26.maj)

4490/12951/1952 Købmand
Jørgen Raahauge
Birketvej 60, 4941 Bandholm

(8.maj)

(10.maj)

9028/1956 Johannes Olsen
Færgevej 36, Aarøsund
6100 Haderslev

8253/13064/1952 Elektriker
Jens Christensen
Omegavej 58, 9000 Aalborg
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65 år:
8469/444352/1960 Aage Hansen
Mandøvej 20, V. Vested
6760 Ribe
(7.maj)

75 år:
8945/15502/1950 Leif Fønss Gjørup
Holmegårdsvej 7, 1.th.
5800 Nyborg
(1.maj)

8187/17401/1951 Gårdejer Bent Duus
Enghavevej 6, 5450 Otterup
(15.maj)

4

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

8113/398111/1958 Lagerchef
Bjarne Holst
Nørrebrogade 104
7000 Fredericia

70 år:
6366/244251/1955 Repræsentant
Ebbe Bøje Rasmussen
Godthåbsvej 15, Boks 21
4800 Nykøbing Fl
(16.apr.)

(20.apr.)

4339/12995/1952 Automekaniker
Kurt Hansen
Ordrupvej 165, st.tv.
2920 Charlottenlund
(29.maj)

8661/14241/1953 Anton Hinge
Tjørnen 307, 2990 Nivå

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

(18.maj)

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

(22.maj)

8768/773127/1967 Salgsassistent
Erik Hansen
Platanvej 110, 8900 Randers
(11.maj)

(5.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)
8323/644786/1964 Vagtmester
Mogens Anker
Livjægergade 39, 1.
2100 København Ø

(29.maj)

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

JUNI
90 år:
2028/13310/1936 Kommunalarbejder
Tage Melchior Ejler
Gefionsvej 110
3000 Helsingør
(16.juni)

80 år:
2768/14073/1948 Frisør
Niels Chr. Pedersen
Hovedgaden 73 B
7752 Snedsted
3398/12726/1947 Købmand
Arthur Linnet Larsen
Skovhøjen 1, 7250 Hejnsvig

75 år:
8382/134493/1951 Major
Ib Christiansen
Strandgårdsvej 28
3050 Humlebæk

8940/444232/1960 Landmand
Hans Peter Søndergaard
Højrisvej 17, Skivum
9240 Nibe

(17.juni)

8485/444320/1960 Vægter
Poul Rasmussen
Granen 5, Svogerslev
4000 Roskilde

(18.juni)

8799/444225/1960 Gårdejer
Harry Eriksen
Niels Eriksensvej 1, Komdrup
9293 Kongerslev

(26.juni)

40 år:
8569 Claus Bagger-Hansen
Danas Plads 12, st.tv.
1915 Frederiksberg C

(6.juni)

5627/12955/1952 Kontorassistent
Otto Thorhauge
Iransvej 6, 2300 København S
(30.juli)
8544/18871/1951 Salgsassistent
John Kreutzfeldt
Dalføret 18, 1.tv.
2300 København S
(31.juli)
70 år:
8525/284485/1956 Snedker
Bent Andreasson
Bushøjvej 260, 8270 Højbjerg

(2.juli)

5962/324563/1957 Maskinarbejder
Bendt Rasmussen
Ingerslevsgade 130, st.tv.
1705 København V
(10.juli)
65 år:
7918/496231/1961 Jord/betonarbejder
Alex Nielsen Birk
Ryesgade 31 A, 1.
2200 København N
(4.juli)
9147/444203/1960 Havnearbejder
Erik Jacobsen
Værebrovej 122, 2. dør 6
2880 Bagsværd
(19.juli)

JULI

(22.juni)

(6.juni)

7397/12406/1951 Materielmester
Mogens Stub
Ørager 14 A, 2650 Hvidovre
(24.juni)

5319/284407/1956 Chauffør
Ove Nielsen
Tværvej 2, st.tv.
4500 Nykøbing Sj

65 år:
6484/444401/1960 Kontorassistent
Walther Hansen
Bjørnekæret 4, 5270 Odense N (15.juni)

8520/12082/1951 Kontorpakmester
Valter Pedersen
Mosevænget 1, 8382 Hinnerup (29.juli)

(19. juni)

8899/13195/1952 Litograf Kai Bøg
Pårupvej 2, Skellerup
5540 Ullerslev
(17.juni)

70 år:
6034/325054/1957 Ingeniør
Kurt Hørmann
Klingeskov 6, 5450 Otterup

8725/285574/1956 Ejendomsmægler
Helmer Petersen
Hesselbjergvej 65, Rågeleje
3210 Vejby
(21.juni)

(5.juni)

(14.juni)

91 år:
2425/13031/1935 Orlogskaptajn
Ejner Hartvig Pedersen
Golfparken 30, 9800 Hjørring
(30.juli)

80 år:
3211/12915/1947 Fuldmægtig
Jørgen Chr. Nielsen
Borgergade 19, 4.th.
1300 København K

(20.juli)

75 år:
7931/14281/1953 Journalist Kai Jensen
Lillevang 28, 9600 Aars
(12.juli)
6882/12101/1951 Lagerforvalter
Knud Haas Nielsen
Perikonvej 11, 8800 Viborg
(13.juli)
7435/106/1951 Servicechef
Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

(13.juli)

7921/13330/1952 Skorstensfejer
Ib Kjærbo
Ved Stranden 20 A, 5.
9000 Aalborg
(25.juli)

AUGUST
75 år:
4487/12958/1952 Frisør
Poul Henning Johansen
Havnearkaderne 46, 1.
4220 Korsør

(13.aug.)

9051/12988/1952 Overmontør
Helmouth Gerner Jørgensen
Mølleparken 22, 1.th.
4760 Vordingborg

(26.aug.)

9086/12693/1952 Landmand
Ole Henning Olsen
Teglevej 12, Baldersbrønde
2640 Hedehusene

(28.aug.)

70 år:
9085/325072/1957 Toldassistent
Ove Mortensen
Birkelund 5, Sdr. Vilstrup
6100 Haderslev
(7.aug.)
5598/285497/1956 Revisor
Børge Andersen
Vinkelvej 29, 8500 Grenaa

(22.aug.)

(fortsættes næste side)
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KAF ønsker tillykke

Modtagne hilsner

(fortsat)

8088/284631/1956 Socialinspektør
Leif Svenningsen
Søvang 52, Marstrup
6100 Haderslev
(24.aug.)
65 år:
8316/551227/1962 Konduktør
Ole Hansen
Islevhusvej 65 A
2700 Brønshøj
(19.aug.)
9120/444046/1960 Ove Andersen
Skolevænget 25
8310 Tranbjerg J.
(23.aug.)
6943/667759/1965 Skibsingeniør
Peter Sahlertz
Lavendelhaven 65
2830 Virum
(25.aug.)

Velkommen i KAF
Sydjysk afdeling:

Hej KAF
Jeg takker for jeres ønsker til min fødselsdag - både i KAF og på internettet.
En stor hilsen til vores afdeling i København.
Med hilsen
8017/244462/1955
Poul Schacke
Tak til vennerne på Skydeloftet, Sydjysk
afdeling, for opmærksomheden ved vores
guldbryllupsdag den 28. april.
Med venlig hilsen
Anna og Poul Larsen
Åbent Hus
Min fader
2028/13310/1936 Tage Melchior Ejler
fylder 90 år den 15. juni.
Der vil være Åbent Hus på adressen:
Gefionsvej 110, 1.th., 3000 Helsingør
på dagen ml. kl. 12 - 14.
Med venlig hilsen
Marianne Julin
Rosenhaven 202
2980 Kokkedal

Tilbud fra hovedkassereren
Jeg ligger inde med flere KAF-effek ter, som jeg gerne vil sælge ud af.
Derfor kommer jeg nu med et godt
udsalgs-tilbud til følgende stykpriser.
KAF-slips med vores logo
KAF-slipsenåle m. emblem
KAF-blazermærke
Video eller DVD fra
jubilarstævne 2001 og 2002
Alle priser er selvfølgelig
forsendelse.

95 kr.
40 80 40 inklusiv

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

Vi mødes til

Jubilarstævnet

Indmeldt ved Svend Selstrup:
9153/603217/1963 Automaler
Johan Lund
Nederbyvænget 184, 6100 Haderslev

lørdag den 10. juni

Vinderliste fra Landsskyttestævne 2006
Herrer individuel:
1. Hans Verner Poulsen, S-Østsj. 194,5 point
2. Ole Sonne,
S-Østsj. 191,3 “
3. Erling Staugaard, Raket afd. 191,2 “

Damer individuel:
1. Janne Rontiér, Raketafd.
191,3 point
2.Rosa Holm,
Sydjysk afd. 189,2 “
3. Birgith Sørensen, Raketafd.
183,3 “

Jørgen Kehling-pokalen for herrehold:
Sydjysk afdeling
924 point

KAF-pokalen for damehold:
Sydjysk afdeling

923 point

Holdet bestod af:
Poul Erik Poulsen
Frode Hansen
Poul Sørensen
Christian Hansen
Poul Larsen

Holdet bestod af:
Rosa Holm
Kamma Poulsen
Anna Larsen
Inger Hansen
Alice Lorenzen

189 point
185 ”
184 ”
183 ”
182 ”

Damerækken:
1. Sydjysk afdeling
2. Raketafdelingen

923 point
913 ”

189 point
189 ”
183 ”
183 ”
180 ”

Holdresultaterne ser således ud:
Herrerækken:
1. Sydjysk afdeling
2. Syd-Østsjælland afd.
3. Raketafdelingen
4. Sydjysk afdeling
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924 point
919 ”
915 ”
888 ”

Resultatliste med alle individuelle resultater samt
holdresultater er tilsendt samtlige deltagende afdelinger

Årets Landsskyttestævne 2006
i Haderslev
Som det fremgik af vort medlemsblad,
havde Sydjysk afdeling påtaget sig den
meget krævende og vigtige opgave at stable arrangementet på benene, så de der
kom udefra, kunne deltage på bedste manér.
Der blev skudt i Haderslev Skyttekreds
anlæg, der på bedste vis dannede en god
ramme om at alle følte sig godt tilpas både
før, under og efter at have afleveret de meget vigtige skud mod skiverne.

Hans Verner Poulsen modtager sin præmie

Klokken 10:00 bød præsidenten for
Kystartilleriforeningen, Herluf Ruge, velkommen til dette års landsstævne og overlod med det samme ordet til formanden
for Sydjysk afdeling, Herluf Ruge.

Rosa Holm modtager sin præmie

Herluf bød velkommen, og med store
ønsker om at alle måtte få en god oplevelse såvel i dagens løb som ved den festlige sammenkomst senere, blev Landsskyttestævne 2006 ’skudt’ i gang.
I skydningen deltog i alt 37 skytter, fordelt med 23 mandlige og 14 kvindelige.
Det er et noget lavere deltagerantal end
vi ellers er vant til, men mange årsager

kan jo spille ind, når der skal planes. Dog
havde vi håbet, at der kom skytter fra de
afdelinger, der før havde deltaget som arrangører. Vi må så håbe, at det kun var
denne gang der var så få.
Vinderlisten ses på foregående side.
Efter skydningen var der
mulighed for afslapning inden vi mødtes knap 50 deltagere til aftenens festmiddag i Gottorpsalen på Haderslev Kaserne. Her var
flere medlemmer af Sydjysk
afdeling, der ikke var skytter, mødt frem med ledsagere for at deltage i det gode
selskab.
Igen bød Herluf Ruge velkommen om bordet, herunder markerede han med høj
røst, at det var ham alene, der
førte ordet og at små bemærkninger ikke var særligt velkomne. Herluf
Ruge fortalte lidt om den smukke sal og
de klenodier, den rummede. Der var en
hilsen fra ærespræsident Jørgen Kehling
og fru Nina til alle deltagerne.
Under middagen blev der
afsunget flere sange med
hang til det sønderjyske, og
især var der applaus til Henning Andersen fra afdelingen. Han var forfatter til
flere af sangene, der især
var rettet imod kammeratskabet og tjenesten som soldat på forterne.
Da forret og hovedretten
var overstået, rejste Herluf
Ruge sig og alle forventede,
at nu kom resultaterne som
vi sad og ventede på, men først havde han
en meddelelse: Han omtalte de, der uegennyttigt ofte gjorde et stort arbejde for foreningens arbejde og især for afdelingens
virke.
Herluf Ruge kaldte Henning Andersen
frem, og som formand for Sydjysk afdeling, udnævnte han Henning Andersen
velfortjent til æresmedlem af afdelingen.
Et stående bifald fra forsamlingen bekræftede, at det virkelig var velfortjent. En
meget rørt Henning takkede og mindedes,
at det i 2007 er 50 år siden han mødte til
tjeneste i Kystbefæstningen og også blev
medlem af Kystartilleriforeningen. Han
pegede på det kammeratskab, der den-

gang altid var at finde og at det er de gode
ting man husker bedst.
Derefter gik man over til præmieoverrækkelsen, hvor Kehling-pokalen blev
overrakt til det vindende hold fra Sydjysk
afdeling. Ligeledes blev damepokalen til-

Det vindende sydjyske herrehold
præsenterer Kehling-pokalen

delt det vindende hold - også fra Sydjysk
afdeling - og som vanligt, mente præsidenten sig berettiget til knus, men kun fra
de kvindelige vindere (?).

De vindende sydjyske damer præsenterer
KAF-pokalen for for damehold

Efter desserten havde formanden for
Syd-Østsjællands afdeling, Benny Horn,
ordet for en kort bemærkning. Det gik på,
at nok var der ikke så stor deltagelse som
vi plejer, men det skal ikke være en undskyldning for at vi stopper. Pokalen har
vi fra det syd-østsjællandske overladt til
vore værter til “opbevaring”, indtil vi forventelig kæmper os frem til den til næste
år. Men et stort TILLYKKE til vinderne.
Efter spisningen var der kaffe i de tilstødende lokaler og så blev der spillet op
til dans.
Festen sluttede ved midnat og alle havde
haft en rigtig god dag.
Benny Horn
Kystartilleribladet 3/06
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KYSTARTILLERIFORENINGENS RESULTATOPGØRELSE
for perioden 01.01. - 31.12. 2005

Indtægter:
Kontingenter
Middelgrundsfort
Andre indtægter:
Salg af KAF-emblemer m.m.
Salg af slips og nåle
Jule- og nytårsindsamling
Orlogsgastens Fond
Udbytte Knudsens Fond
Renteindtægter:
Bank og Girokonto
Obligationer
Samlede indtægter

Status pr. 31.12.2005
93.640,00
18.800,11

1.300,00
2.440,00
7.675,00
1.000,00
1.011,64

334,56
6.417,79

13.426,64

6.752,35
132.619,10

Udgifter:
Gaver til jul og nytår
Kontingent til DSL
Kranse, blomster og gaver
Udtag af KAF effekter
Driftsomk. (papir og porto)
Driftsomkostninger iøvrigt
EDB program, småinventar
Rejser, FU-møder og revision
Jubilarstævnet
PR-udvalget
Depot og bankgebyr
Afskrivning på driftsmidler

2.000,00
1.912,50
1.953,00
3.221,00
2.632,80
6.583,00
2.155,00
8.013,25
10.581,57
7.122,79
388,24
325,00

46.888,15

Kystartilleribladet:
Trykning og forsendelse m.v.
Øvrige omkostninger

77.171,12
5.463,50

82.634,62

Udgifter i alt

129.522,77

Driftsoverskud
(Overført til kapitalkonto)
Balance pr. 31.12.2005

3.096,33
132.619,10

Aktiver:
Jyske Bank
BG Bank, PR & udstilling
Girokonto

18.522,93
5.398,25
336,79

Obligationsbeholdning:
Nykredit 2038 4 %
Købesum nominelt
51.882,83
Nom. værdi ultimo
51.882,83
Kursværdi 96,187 %
Totalkredit 2035 4%
Nom. værdi primo
74.313,86
Udtrækning
- 1.074,03
Nom. værdi ultimo
73.239,83
Kursværdi 97,025 %
Totalkredit 2025 4 %
Nom. værdi primo
52.387.45
Udtrækning og salg
- 52.387,45
Nom. værdi ultimo
Realkredit Danmark 2035 4%
Nom. værdi primo
35.000,00
Udtrækning
- 438,77
Nom. værdi ultimo
34.561,23
Kursværdi 97,039 %

49.904,54

71.060,95

0,00

33.537,87

Kastrup, den 14. februar 2006
Bent Nielsen
Torben Henriksen
Hovedrevisorer
8
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154.503,36

Varebeholdning:
KAF-emblemer primo
Udtag
KAF slips primo
Udtag
Slipsenåle primo
Udtag
Hæderskors primo
Udtag
KAF videobånd primo
Salg i årets løb

336,00
- 252,00
3.829,00
- 2.015,00
1.687,00
- 429,00
3.155,00
- 525,00
3.160,00
- 300,00

8.646,00

Driftsmidler:
1 stk. PC, saldo primo
Afskrivning

625,00
- 325,00

300,00

Aktiver i alt

Revisorpåtegning
Vi har i dag revideret regnskabet for år 2005,
og fundet det i orden med de tilstedeværende bilag.
Det er konstateret, at det er et fint udført arbejde.

24.257,97

187.707,33

Kapitalkonto:
Saldo pr. 01.01.2005
Årets driftsoverskud
Årets kursregulering

180.785,01
3.096,33

Egenkapital pr. 31.12.2005

Børge Andersen
hovedkasserer

183.881,34
3.825,99
187.707,33

Peder Skram
- værd at værne om!
af KK Leif Rostgaard Sørensen, formand
for “Fregatten PEDER SKRAM’s venner”
(SVNORT 1/2006)

Raasthøj, sammen med en lille gruppe entusiaster, foreningen Fregatten PEDER
SKRAM’s Venner. Formålet var „at støtte
Fonden PEDER SKRAM med at istandsætte og bevare fregatten samt at gøre
denne til et publikumsvenligt museumsskib“.
Året efter havde Venneforeningen allerede knapt 200 medlemmer bl.a. i kraft af
en energisk indsats fra foreningens sekretær, orlogskaptajn Stephen Ditlevsen. Den
er siden vokset, så der i dag er ca. 500
medlemmer.

Museumsfregatten PEDER SKRAM har
nu i nogle år haft sin faste kajplads langs
„Elefanten“ på Nyholm som nabo til
Sixtus og Den gamle Mastekran. Med undervandsbåden SÆLEN’s placering på
Brade-bænken, indretning af et maritimt
museum i Den gamle Arrest og patruljebåden SEHESTED’s forventede oplægning i samme område, er der udsigt til, at
der opstår et maritimt
museumsområde.
Som bekendt udgik
fregatterne
PEDER
SKRAM og HERLUF
TROLLE endeligt af Flådens tal i 1992. Medens
HERLUF TROLLE for
længst er ophugget, blev
skroget af PEDER SKRAM
i april 1992 købt af fhv.
Peder Skram på sin faste kajplads langs Elefanten på Nyholm
viceadmiral Jørgen Bork og
senere overtaget af „Fonden PEDER Medlemsblad og nyheder
SKRAM“. Fregattens skrog var gjort klar Indtil Stephen Ditlevsens alt for tidlige
til ophugning. Elektronisk dataudstyr, ild- død, havde Venneforeningen fælles
ledelsesudstyr, våbensystemer, naviga- adresse med Søofficersforeningen, med
tionsudstyr, kommunikationsudstyr, an- Stephen som en næsten uundværlig kontenner, gasturbiner og alt inventar, her- taktperson. Gennem årene er medlemmer
under alle udsmykningsgenstande var der- udtrådt af foreningen på grund af alder
for udtaget.
eller sygdom. Men der er en fortsat tilI årene siden 1992 er det lykkedes Fon- gang af nye medlemmer, således at medden - med særdeles velvillig bistand fra lemstallet stort set opretholdes. MedlemSøværnet - at genvinde stort set al udrust- merne holdes orienterede om Venneforning. En væsentlig del af udrustningen er eningens virke gennem et medlemsblad,
nu geninstalleret, således at fregatten i dag som udsendes fire gang om året. Det innærmer sig samme udrustningsstade som deholder en række læseværdige artikler i
i fregattens sidste aktive periode. Desværre en attraktiv opsætning. Bladet suppleres
når man næppe at afslutte arbejderne helt, lejlighedsvis med et nyhedsbrev, som seninden fregatten den 26. maj 2006 kan fejre des til de medlemmer, der har oplyst de40-året for sin første kommando-hejsning. res e-mail-adresse.
Arbejdet med at genudruste PEDER
SKRAM har taget sin tid. Fonden modta- Økonomi og frivilligt arbejde
ger ikke offentlig støtte. Arbejdet er der- Gennem årene har Venneforeningen kunfor foregået udelukkende baseret på pri- net bidrage til Fondens økonomi. Dels ved,
vat økonomi og på privat, delvis frivillig at en væsentlig del af foreningens indtægter fra kontingentet er blevet overført til
arbejdskraft.
En lang række fonde og andre sponso- Fonden, dels ved at Venneforeningens
rer har gjort genudrustningen mulig gen- medlemmer har bemandet en kustodevagt
om bord i de perioder, hvor fregatten er
nem pengegaver.
åben for publikum med entreindtægter til
Mange medlemmer
følge. Nogle af Venneforeningens med2. juli 1996 stiftede kontreadmiral Hans lemmer har gennem årene deltaget i arDynnes Hansen, vagtmester Gerhardt bejdet med genudrustningen både med
Nørgaard og kaptajnløjtnant Børge rengøring, malerarbejder og montering af

udrustning. Fregattens radiosektion er
gendannet af et antal tidligere telegrafister. Selve radiostationen er fuldt genmonteret i det store og hele, med de originale apparater, og fungerer som amatørradiostation med sendetilladelse.

Et stykke maritimt historie
Fonden og Venneforeningen deler den opfattelse, at museumsfregatten PEDER
SKRAM repræsenterer et tidehverv i Søværnets historie på linie med fregatten
JYLLAND. Da PEDER SKRAM hejste
kommando den 26. maj 1966, var den det
første større krigsskib på verdensplan med
en fremdrift baseret på både dieselmotorer og gasturbiner. Det var også det første
større krigsskib med omstyrbare skrueblade. Og HERLUF TROLLE var det første danske krigsskib, som blev armeret
med missiler - efterfulgt af PEDER
SKRAM. Begge enheder nåede at blive
udstyret med det dengang nyeste elektroniske udstyr bl.a. til kontrol af våbensystemerne og til datatransmission mellem enhederne i en flådestyrke. Fregatten
var bygget til at kunne operere også i Atlanterhavet og kunne anvende sine våbensystemer også under friske vejrbetingelser.
Indtil kommandohejsningen i ABSALON, det første af de nye støtteskibe, var
PEDER SKRAM Søværnets hidtil største
enhed. Både PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE indgik periodevist i
NATOs stående styrker i Atlanten
(STANAVFORLANT) og vandt jævnligt
styrkens konkurrencer i sømandskab og
våbenbrug.
Vær med til at bevare
Et formål med denne artikel er at opfordre alle, med interesse i Søværnets historie, til at melde sig ind i Venneforeningen
og derved medvirke til bevarelsen af et af
Søværnets historiske klenodier. En del af
Venneforeningens bestyrelse og mange
medlemmer er i pensionsalderen. Vi har
brug for at forberede et generationsskifte
både i bestyrelsen og i den gruppe medlemmer, som deltager i kustodevagten. Efterhånden som Søværnet i tiltagende omfang fortrænges fra sin hovedbase gennem
århundreder, Holmen, vil PEDER
SKRAM, sammen med SÆLEN,
SEHESTED, Den Gamle Mastekran og
et kommende maritimt museum, være det
eneste maritime mindesmærke i Københavns-området. Der er behov for en markant støtte fra Søværnets personel til bevarelsen af dette maritime museumsområde på Nyholm.
Læs mere på Venneforeningens hjemmeside : www.pederskramsvenner.dk
Kystartilleribladet 3/06
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Operation Brilliant Ice
Under Operation Brilliant Ice - de årlige brændstofflyvninger fra Thule til Station
Nord - udgør det arktiske klima en særlig udfordring for flyvevåbnets
Herculesfly og piloter. Kulden er ekstrem og vejret skifter pludseligt og uventet
i det nordligste Grønland.
Af Peter Bundgaard

(FOV 6/2006)

Det fryser 25 0 Celsius, og det er ikke ekstraordinært på disse breddegrader. Solen
skinner fra en klar skyfri himmel da
Flyvevåbnets Hercules fly ruller mod startbanen på Thulebasen i det nordvestlige
Grønland, mens det følger en amerikansk
firhjulstrækker med et stort ”Follow Me”skilt. Det sker til den højlydte susen fra
flyets varmeapparat, der blæser varm luft
ind i flyets lastrum, hvor to grønne
aluminiumstanke med hver 6.000 liter olie
står fastspændt til gulvet.

Brændstofflyvningerne
til Station Nord
I det nordøstligste Grønland ligger Station Nord, hvor der kun bor fem mand.
Deres opgave er blandt andet at repræsentere dansk suverænitet i området. Stationen ligger så nordligt, at ingen skibe
tør sejle derop af frygt for, at isen lukker
til omkring skibet. Derfor skal alle forsyninger flyves ind, hvoraf olien udgør den
absolut største mængde. Olien bliver brugt
til strøm, varme og til de mange køretøjer.
Det er Flyvevåbnets Herculesfly, der varetager opgaven i marts og april, hvor isen
på stationens lille landingsbane endnu
ikke er begyndt at tø, og vejret ikke er helt
så dårligt som midt på vinteren. Det første fly kommer op sidst i marts og foretager to daglige flyvninger i tre uger. Derefter kommer et andet fly op og fortsætter
yderligere tre uger.

Under Brilliant Ice bliver Herculesflyets
lastrum forsynet med to aluminiumstanke,
der hver kan rumme 6.000 liter olie

Mindre end en halv time tidligere modtog piloterne en melding over radioen fra
oversergent Jan Holst, der sad i kontroltårnet på station Nord ca. 1.200 km væk.
Sigtbarheden var nede på 2 km, og den
måtte ikke blive meget dårligere, for flyet
ikke kunne lande. På baggrund af mange
års erfaring med vejret, besluttede de to
piloter at tage af sted. Chancen for opklaring var god, mente de, men sikker på noget kan man aldrig være i arktiske egne.
Da Herculesflyet når startbanen, drejer
firhjulstrækkeren væk. Kontroltårnet på
Thulebasen giver starttilladelse, og piloterne speeder de fire motorer op på maksimale omdrejninger. Alle bliver presset
tilbage i sæderne, da flyet accelerer over
startbanen, der er dækket af spredt is.
Flyet vinder hurtigt højde. Ude til højre
glider det tromleformede Dundas-fjeld
forbi, mens flyet arbejder sig frem over
den flade havis. Ca. 100 km ude til venstre kan de fjelde skimtes, hvor Qaanaaq
ligger, den nordligste grønlandske by. Så
bliver alt hvidt under flyet, og indlandsisen fortsætter de næste tusind km.
10
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Når flyvevåbnets Herculesfly lander på
Station Nord, tager det en time at pumpe
olien ud af flyets tanke

Kulden påvirker flyet
Piloterne JØT og GOL fortæller, at det
arktiske klima er en ekstrem betingelse at
arbejde under som pilot. Først og fremmest påvirker kulden flyet.
„Kulden gør, at det er nødvendigt at
starte varmeanlægget i god tid om morgenen, hvis flyet har stået ude hele natten. Flyet skal nå at blive varmet igennem inden start“, fortæller GOL.
Først og fremmest er flyets elektroniske udstyr følsomt over for kulde. Udstyret kommer med mange fejlmeldinger. De
er ikke farlige og forsvinder igen, hvis flyet
bare får tid til at blive varmet igennem.
Ud over elektronikken skal motorolien
også varmes grundigt op, før motorerne
kommer op på fuld ydeevne. Når motor-

olien er kold, glider motoren ikke så let
rundt som normalt.

Det omskiftelige vejr
Både JØT og GOL er enige om, at arktiske storme udgør en af de største hindringer for at flyve i Nordgrønland. Brændstof-flyvningerne finder sted midt i stormsæsonen, der varer indtil maj.
„Vinden kan skifte pludseligt her. Derfor er vi nødt til at have flere forskellige
alternative lufthavne. Først og fremmest
tager vi tilbage til Thule. Dernæst Søndre
Strømfjord, Alert eller Resolute Bay, hvor
de sidste to ligger i det nordlige Canada“,
fortæller GOL.
På ruten fra Thule til Station Nord kommer flyet tæt forbi den lille grusbane på
det ubeboede Kap Harald Moltke. Den ligger ca. 180 km nordvest for Station Nord
på nordlige side af Independence-fjorden.
Flyvevåbnet prøvede sidste gang at lande
der i sommeren 1994 for
at teste banen. Når
Sirius’ slædepatruljer
kommer forbi, rapporterer de om banens tilstand til Flyvevåbnet, ligesom Flyvevåbnets
egne fly ser banen an fra
luften, når de kommer
forbi. Om vinteren er
Kap Harald Moltke den
absolut sidste udvej. Et
fly, der nødlander der om vinteren, kommer ikke derfra igen.
Ud over storm er sigtbarheden vigtig for
at kunne lande sikkert. Piloternes hovedregel er, at de ikke lander i under 800
meters sigtbarhed, eller hvis skyerne ligger mindre end 65 meter over jorden. Så
søger de til en alternativ lufthavn.
„Noget af det værste, vi kan opleve heroppe, er white out“, siger JØT. Det betyder, at snestorm eller tåge fårhimmel og
jord til at gå i ét. I sådan en situation bliver de også nødt til at søge til en alternativ lufthavn.
Sikker flyvning
under barske forhold
Herculesflyet er velegnet til at flyve i arktiske egne, og de danske piloter har fløjet
i mange år i Nordgrønland og har opbygget en solid erfaring.

„De tidligere år har vi nedskrevet vores erfaringer i en Standard Operation
Procedure. På den måde trækker vi på erfaringer fra tidligere år“, siger JØT. Det
vil sige en slags håndbog for flyvning i
arktiske egne.
I flyet er det skipper, der bestemmer,
for han har det endelige ansvar for fly og
personel. Det er imidlertid kutyme, at alle
ombord i flyet bliver hørt i afgørende
spørgsmål. I nogle tilfælde har loadmaster,
der har ansvaret for placering af gods og
passagerer i flyet, fløjet længere tid i flyet
end piloterne. Derfor besidder de ofte en

indgående erfaring med flyet og de omskiftelige vejrforhold i Nordgrønland. En
erfaring som piloterne kan trække på.
Kenneth Wiinblad, en af loadmasterne,
har været chef på Station Nord, inden han
fik sit nuværende job. Derfor har han et
langt dybere kendskab til vejret i Nordgrønland end nogen anden, der er med
ombord på Herculesflyene.

Station Nord
Efter knap to timers flyvning dukker grå
fjelde igen op under flyet. Piloterne kigger bekymrede ned på det lavtliggende

skydække, mens flyet bevæger sig mod
syd-øst. Så klarer det op, skyerne ligger
kun i et bælte nord for stationen. Den endeløse sne nede på jorden bliver igen synlig.
Med et dukker husene på Station Nord
frem som små grønne pletter, og landingslysene markerer tydeligt landingsbanen i
det ellers helt hvide landskab.
De to piloter styrer flyet ned. Landingsbanen er plan og god i år. Flyet bumper
kun let, mens det bremser over landingsbanen. Den næste time går med at pumpe
olien ud af flyet.

Op og ned ad Nyhavn

- En rundtur, som mange gamle gaster kan nikke genkendende til
Den 11. april mødte 15 deltagere fra
Raketafdelingen op ved ankeret i Nyhavn
for at få en rundvisning i dette spændende
område af ingen mindre end Allan Mylius
Thomsen, en farverig herre som mange
nok vil kende, dels fra hans spændende
og interessante udsendelser på Kanal København, hvor han viser seerne rundt forskellige steder i hovedstaden og omegn,
og dels fra hans store forkærlighed for den
guddommelige drik, øl, som han er en stor
kender og nyder af. Et yderst positivt træk,
må man nok sige.
Vi startede på den ’pæne’ side, ikke af
blufærdige årsager, vi skulle skam nok
komme over på den mere farverige side,
men fra den ’pæne’ side havde man det
bedste overblik over bygningerne på den
mere ’uartige’ side. Allan Mylius Thomsen har et gudbenådet fortællertalent og
et utroligt vid om byens historie, og humoren er med på første række i hans beretning. Dertil kommer en kraftig rusten
ølbas som nok kan ryste selv den mest
gedigne bag-skid, hvis en sådan skulle
forefindes.
Han fortalte mange spændende ting fra
Nyhavns fortid, ting de fleste mennesker
ikke anede noget om, og selvfølgelig også
ting som mange nok havde hørt lidt om i
krogene.
Blandt andet viser det sig, at selveste
H.C. Andersen - æret være hans minde har tilbragt ikke så lidt tid i Nyhavn, ja,
han har såmænd boet dér længere end
nogen andre steder, og ovenikøbet i mange
forskellige huse, selv om salig Andersens
ærinder i Nyhavn jo nok var af en lidt
anden karakter end de fleste andres. Han
blev nok inspireret af det sprudlende liv
og de smukke bygninger.
Om det kendte værtshus ”Kahytten”,
fortalte han blandt andet, at her havde

kvinder ikke adgang, og hvis en dame forsøgte at få adgang, ville hun høfligt, men
bestemt blive afvist, hvorefter tjeneren
ville gå ud og vende dørmåtten og desinficere med brændevin!
Om værtshuset fortalte han, at de har
åbent 24 timer i døgnet, og at den eneste
ulempe er, at 1 gang i døgnet skal man
hæve benene mens de gør rent.
På ”Cafe Øresund”, hvor vi senere skal
spise, havde man før krigen en stor tjener
som hed Stoffer. Han var en godmodig
sjæl, men kunne gæsterne ikke opføre sig
ordentligt, tog han dem i hoved og røv og
slæbte dem ud til bolværket. Her kunne
de så vælge om de ville lande nord eller
syd for Charlottenborg, og så var der vandgang!
I en af de mange baggårde havde politiet “Prygleplads”. Alt det besvær med at
skrive rapport når der var ballade, gad de
ikke, så de slæbte den formastelige ind i
baggården og gav ham et par på frakken;
- så var ’den ged barberet’, og det var alle
ganske godt tilfreds med.
Når der var mange af dem, og de skulle
slæbes med på stationen til afkøling, lænkede panserne dem til en bestemt lygtepæl som i øvrigt står der endnu, så kunne
de hente dem i bundter og slæbe dem på
stationen i Store Kongens Gade i bundter
bagefter.
Det skortede ikke på kreativitet blandt
de mange tjenere og værtshusejere. I
restaurationsbranchen siger man, at alle
tjenere stjæler, men den gode tjener stjæler ikke mere end at restauratøren kan
overleve, og blandt andet havde man noget der kaldtes en “Krudtbajer”. Den bestod af alle de sjatter gæsterne efterlod.
De blev omhyggeligt hældt over på en tom
flaske, hvorefter den blev serveret for en
fuld svensker. Hvis han brokkede sig over

at øllet var dovent eller ikke smagte godt,
røg han ud af butikken med fuld musik.
Marinesoldater var velkomne i Nyhavn,
de var jo søfolk uden de store indtægter,
men ikke officerer. Dukkede en sådan op,
gik der kun 14 nanosekunder, så kom hans
kasket flyvende ud gennem døren!
I restaurant ”Gilleleje”, hvor man fik
god gammel dansk mad, sad blandt andet
brødrene Mundeling og spillede på sav og
violin, og en dag hvor de havde mødt
violinvirtuosen Fini Henriques, spillede de
et nummer for ham og spurgte hvad han
syntes om deres musik, hvortil han tørt
svarede, at han syntes at den ene skulle
bruge sit instrument til at save den andens over med!
Ja, man kunne jo blive ved i timer, men
det rækker pladsen ikke til. Dette lille
udpluk er kun en meget lille brøkdel af
de mange sjove og spændende ting vi hørte
og så i løbet af de cirka 2 timer rundvisningen varede. Vi mellemlandede kortvarigt på en beverding hvor vi fik en enkelt
”Gesvupsenheimer” at væde drøbelen
med, hvorefter vi sluttede af med spisning
på restaurant ”Øresund”. Maden var glimrende, måske ikke så rigelig, men for kun
kr. 195 for både guide og mad var der bestemt ikke noget at sætte en finger på.
Vi har tidligere været med Allan Mylius
Thomsen rundt i den indre by og se på
værtshuse, hvilket er beskrevet i et tidligere blad, og det er helt afgjort ikke det
sidste vi har set til denne farverige og
spændende personlighed, så også efter
denne tur kan jeg på det varmeste anbefale medlemmerne at prøve disse unikke
oplevelser, men pas på, man kan let blive
afhængig af det, så I skal kun gøre det
hvis I virkelig er ude på at få en spændende, lærerig og hylende sjov oplevelse.
Steen Lykken
Kystartilleribladet 3/06
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Åbent Hus
Traditionen tro holdes der Åbent Hus på
Dragørfortet
Grundlovsdagen den 5. juni kl. 13 - 17
Der vil være åbent til vores Mindestue,
hvor vi viser film fra forterne, samt adgang til fortet.
Torben Bødtcher har åbnet for servering,
og Forsvarets Oplysning- og Velfærdstjeneste, redningstjenesten fra Brand og Forsvar samt Hjemmeværnet udstiller.
Mød op og få en god eftermiddag på
det gamle fort!
Damekegler
I år skal vi på Dragørfortet
den 26. august kl. 14:00
- mødes vi i vor nu indrettede stue, hvor
vi starter med kaffe og kringle.
Derefter spiller vore damer kegler.
Kl. ca. 17 spiser vi vor medbragte mad
- eller man kan bestille noget smørrebrød
hos Hans Christiansen, når man tilmelder
sig.
Dette arrangement vil beløbe sig til kr.
25,- pr. deltager og man kan tilmelde sig
hos
Kurt Læsøe på tlf. 3254 1742 eller
Hans Christiansen på tlf. 3250 2310
senest den 20. august.
Husk at medbringe en pakke så vi kan
lave et lotteri.
Reservér nu dagen og tilmeld dig så!
P.b.v.
Bent Nielsen

HAK nr. 14 Viggo Bøjsen
- - 30 Jan Benny Hansen
- - 45 Jørn Blem
Med den stående forsamling udtalte FM:
Æret være deres minde.
Herefter forsatte formanden sin beretning
med at sige, at der ikke sker så meget i
denne forening, men i år er det 85 år siden den blev startet og vi er 85 medlemmer i dag, men husk at max.-alderen er
nu sat op til 55 år .
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskab:
Kassereren forelagde det reviderede
regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Derefter gik vi over til valget:
På valg var:
Kasserer: Bent Nielsen for 2 år
Best.medl.: Jens Olsen for 2år
- : Jesper Læsøe for 2 år
Best.suppl.:Henning Aamodt for 1 år
Revisor: Knud Harndahl for 2 år
Rev.suppl.: Erik Grül for 1 år
Alle genvalgt.
Ingen indkomne forslag.
Kontorudgifter ingen stigning
Derefter gik snakken livligt på tværs af
bordet i en god stemning indtil formanden sluttede generalforsamlingen af med
at takke dirigenten for det ærefulde hverv.
- Og vi kunne gå i gang med de gule
ærter med godt tilbehør, og Herdis havde
naturligvis også sørget for gode grisehaler; derefter kaffe med småkager.
Ved 22-tiden sluttede vi og drog hjemover.
P.b.v.
Bent Nielsen

100-mandsforeningen

Raketafdelingen

Generalforsamlingen
Torsdag den 26. februar mødtes vi i 1.
Regiments lokaler, Laksegade 32.
Vor nye formand, Ole Bæk Nielsen, bød
velkommen og bad om forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Henning
Aamodt som blev enstemmigt valgt.
Henning takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet i bladet.
Herefter fik Ole ordet til sin første beretning som formand, og indledte med at
mindes de kammerater vi havde mistet i
2005:

Generalforsamlingen
Afdelingens generalforsamling afholdtes
den 6. marts i Hestestalden på Kastellet.
Formand Jørgen Pedersen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, og indledte med at bede forsamlingen rejse sig
op og holde 1 min. stilhed for at ære vort
medlem Benny Hansen, der døde den 10.
april 2005.
1. Erling Staugaard valgtes som dirigent
og foreslog Hans Lundgreen som referent.
Dirigenten konstaterede indledningsvis
generalforsamlingen lovligt indvarslet, og
gav ordet til formanden for beretning.
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2. Uddrag af Formandens beretning
Ved årsskiftet havde raketafdelingen 76
medlemmer, heraf er de 10 ’støttemedlemmer’.
9. April 2005 var der landsskyttestævne
i Vordingborg. Her deltog vi med et dame
hold og et herre hold.
Damerne vandt hold-pokalen med 915
point, Sydjysk blev nr. 2 med 897 point.
Herrerne fik desværre heller ikke pokalen for holdskydning med hjem denne
gang. Pokalen blev vundet af Sydsjællands afd. med 919 point. Sydjysk hold
1 blev nr. 2 med 913 point og Sydjysk hold
nr. 2 blev nr. 3 med 913 point. Skyttegruppen blev nr. 4 med 911 point og
Raketafdelingen blev nr. 5 med 908 point,
så det er jo ikke de store marginaler der
skiller holdene ad.
Herrernes individuelle skydning blev
vundet af vores egen K.B. Schmidt med
193 point og Erling Staugaard blev nr. 3
med 187 point.
I damernes individuelle skydning var
det igen Janne der løb med 1. Pladsen med
192 point og Dorthe Nielsen løb med 3.
Pladsen med 183 point.
Et stort tillykke til jer alle, det var en
flot præstation, også til jer, der ikke vandt.
Samtidig vil jeg gerne her benytte lejligheden til at fortælle at vi stadig skyder
under Park Teater på Østerbrogade sammen med Skyttegruppen.
Det foregår torsdag aften i tidsrummet
kl. 19.00 til ca. kl. 22.00, vi ser gerne at
der møder flere op, det har været meget
ringe fremmøde i det forgangne år.
Her vil jeg gerne benytte lejligheden til
at sige en stor tak til Kaj og Bitten for det
store arbejde de har lagt i arbejdet med
skydeaftenerne samt arrangementerne der
er foregået dernede.
Kaj var alene tilstede. Han blev kaldt
op til formanden som under applaus overrakte 2 fl. rødvin som tak fra os alle.
19. april var der en tur til Zoologisk
Have hvor vi sagde godnat til dyrene med
efterfølgende spisning i den gamle have.
30. maj var vi på en guidet tur om historiske værtshuse med efterfølgende spisning. Vor guide var Allan Mylius Thomsen, som er en fabelagtig fortæller, det var
en meget interessant tur.
14. februar 2006 var de første på tur til
operahuset med rundvisning af en guide
fra AOF. Turen var allerede bestilt i foråret sidste år som I ved, for at få billetter.
Vi har dog måttet opdele denne tur i 3
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hold så de næste 2 hold skal af sted i april
måned 2006.
Vores fanebærer Jes Svendsen har også
været i sving senest ved Admiral Thiedes
bisættelse. Du skal have en stor tak, Jes,
for med 2 dages varsel at være klar til at
møde op!
Jes blev kaldt op til formanden, som
overrakte 1 fl. rødvin som tak fra os alle.
Vi har også i 2005 haft guider på
Middelgrunds Fortet: Palle Henning og
Ib. I har gjort en stor indsats, som I skal
have tak for!
De blev kaldt op til formanden, som
overrakte 1 fl. rødvin til hver, som tak fra
os alle.
Jeg vil også på foreningens vegne sige
et stort tillykke til John Karlslund med de
70 år den 23. januar 2006.
Han blev kaldt op til formanden som
overrakte 2 fl. rødvin.
Endvidere skal der også lyde en stor tak
til bestyrelsen for deres indsats i det forløbende år.
(De blev dog ikke kaldt op for at modtage en flaske vin).
Formandens beretning blev godkendt
med applaus, og der var ingen debat omkring beretningen.
3. Kassereren Bente Pedersen kommenterede det uddelte årsregnskab på sædvanlig grundig måde, med et lille hip, til at vi
fik solgt nogle flere flag (igen - igen).
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Der var ikke indkommet nogen forslag
5. Beløbet foresloges uændret 600 kr. pr.
møde. Dette blev vedtaget.
6. Valg:
a. Da der ikke havde vist sig kandidater til formandsposten, lod Jørgen Pedersen sig overtale til at fortsætte endnu en
periode. Jørgen blev genvalgt
b. Steen Lykken ønskede ikke genvalg
Erling Staugaard blev nyvalgt
Kai Poulsen genvalgt
c. Jørgen Hauberg genvalgt som revisor, og Steen Nørfalk genvalgt som
rvisorsuppleant.
d. Henrik von Sydow genvalgt
Under dette punkt foreslog formanden
at bestyrelsen blev udvidet med endnu en
suppleant, og pegede på Hans Lundgreen.
Generalforsamlingen tilsluttede sig
dette ønske og indvalgte Hans.
e. Jes Svendsen blev enstemmigt genvalgt som fanebærer.
Da man ikke havde hørt eller set noget

til Mogens Jacobsen i længere tid, foreslog formanden at vælge Steen Nørfalk til
stedfortrædende fanebærer.
Generalforsamlingen tilsluttede sig
dette ønske.
Herefter består bestyrelsen af
Formand: Jørgen Pedersen
Kasserer: Bente Pedersen
Best.medlemmer:
Anette Elkjær Jensen
Kai Poulsen
Erling Staugaard (nyvalg)
Suppleanter: Henrik von Sydow og
Hans Lundgreen
På de øvrige tillidsposter er
Revisor: Jørgen Hauberg
Rev.suppl.: Steen Nørfalk
Fanebærere: Jes Svendsen og
Steen Nørfalk
7. Kassererens forslag om uændret kontingent på 225 kr. blev vedtaget.
8. Godtgørelse for kontorhold og diæter forblev uændrede.
9. Under Eventuelt takkede Henrik for
vinen til hans 40 års fødselsdag, og ønskede at kvittere med en fri drink ved baren. Tilbudet blev modtaget med applaus.
Formanden omtalte de igangværende
arrangementer. Operahuset var meget interessant, så dem der afventer deres tur,
har noget at glæde sig til.
Turen op og ned ad Nyhavn med Allan
Mylius Thomsen i april havde kun plads
til 15 fra Raketgruppen. Pladserne blev
revet væk. (Se omtalen på side 11)
Hvis der er stemning for det, vil man
prøve at få arrangeret en tur til efteråret
kun for Raketafdelingen. Det var der, og
der vil blive arbejdet på sagen.
Der blev foreslået ture til:
Holmen og Christianshavn, Langelands
Fort, Stevns Fort ( militærhistorisk fortbesøg med Tom Wismann som guide (Jørgen Hauberg undersøger)), Kronborg,
Vestvolden og Ølsmagning
Bestyrelsen melder ud så snart der er
ture på bedding.
Der var ikke yderligere indlæg under
dette punkt.
Formanden takkede for en god ro og orden.
Herefter kunne forsamlingen gå videre
med anden afdeling af mødet: Indtagelse
af dejlige gule ærter og hyggesnak med
gode kammerater
På bestyrelsens vegne
Erling Staugaard

Frederikssund afd.
Generalforsamlingen
Afdelingen har afholdt generalforsamling
den 22. april, men da ’deadline’ for indlæg til dette blad var den 1. april, har det
derfor ikke været muligt at indsende referat herfra, men dette vil selvfølgelig fremkomme i blad nr. 4.
Efter den lange og hårde vinter, kan vi
kun glæde os til en forhåbentlig god sommer, afdelingens bestyrelse ønsker alle i
KAF og deres familier nogle gode måneder i solens skær.
Gert Juhl

Tivoliklubbens årsfest afholdes

onsdag den 23. august kl. 18:45

i restaurant Påfuglen i Tivoli.
Indbydelser udsendes pr. brev til
alle medlemmer i uge 30, men kryds
allerede nu i kalenderen, tid og sted,
så vi ikke skal savne dig i festdeltagernes glade kreds.
Eventuelle indstillinger om optagelse af nye medlemmer, bedes med
en kort begrundelse, snarest fremsendt.
Med venlig hilsen
Gert Juhl
Kystartilleribladet 3/06
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Syd-Østsjælland afdeling
Generalforsamlingen
Afdelingens generalforsamling 2006 blev
holdt lørdag den 11. marts kl. 1100 i Korsør Marineforenings lokaler. Der var mødt
17 medlemmer med ledsagere.
Mens medlemmerne holdt generalforsamling, blev vore ledsagere guidet en tur
i Korsør by af Knud Rehder, der er særdeles godt inde i byens mangeårige historie.
Som det blev udtrykt ved tilbagekomsten
til Marineforeningens lokaler: ’ - Det var
en rigtig interessant tur og vi mærkede
næsten ikke den kolde martstemperatur.
Så engagerede blev vi af fortællerens entusiasme’.

Anders Hansen og Jeppe Jepsen modtager
deres 25-års tegn

Inden generalforsamling åbnedes,
udleverede formanden 25-års tegn til Anders Hansen og H. Jeppe Jepsen. Med
udleveringen fulgte desuden et par ord om
begges store engagement i afdelingens og
foreningens arbejde.
Som dirigent blev - traditionen tro Geert A. Nielsen enstemmig valgt. Geert
ledte forsamlingen gennem programmet
på myndig og rolig vis.
I beretningen omtalte formanden årets
gang i afdelingen.
Stiftelsesfesten 2005 blev afviklet 16.
januar med ca. 40 deltagere, der alle havde
en hyggelig søndag eftermiddag i
Beldringe Hjemmeværnsgård.
Som noget nyt holdt vi generalforsamling den 19. marts i Køge Marineforenings
lokaler. For første gang var ledsagerne
med til mødestedet og under generalforsamlingen var der bytur for dem i Køge.
Skydningerne i afdelingen har været
godt besøgt og ved landsskyttestævnet den
9. april tillod vi som værtsafdeling at tage
pokalen tilbage til afdelingen, ligesom
14
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Freda Christiansen fik en flot placering
hos de kvindelige skytter. Skyttestævnet
sluttede med festlig sammenkomst på
Stensved kaserne, hvor også flere medlemmer, der ikke havde deltaget i skydningen, deltog med ledsagere.
Vi var pænt repræsenteret ved jubilarstævnet i Kastellet og på Middelgrundsfort. Fanebærer og reservefanebærer
gjorde ære ved fanens deltagelse.
Den 7. juli havde Johnny Jørgensen arrangeret, at afdelingens medlemmer
kunne få en sejltur ombord på MHV901
ENØ fra Nykøbing F og sejlads i
Guldborgsund. 14 deltagere var med på
turen.
Sommerarrangementet på Svansbjerg
skydebane den 14. august havde godt 40
deltagere til en dejlig dag.
Den 18. september havde vi sommerudflugt til Stevns fyr med efterfølgende
spisning af medbragt mad hos Freda og
Carl Johan Christiansen. En lidt blæsende, men dejlig dag for alle deltagere.
Beretningen blev godkendt.
Kasserer Knud Jensen aflagde regnskabsberetning, der blev godkendt.
Med indkaldelsen havde bestyrelsen udsendt forslag til ændringer i vedtægterne. Disse blev godkendt. Der var ikke
yderligere indkomne forslag.
Ved valg til bestyrelse m.m. havde Knud
Jensen meddelt, at han ønskede afløsning
fra dette job. Nyvalgt kasserer er Carl Johan Christiansen. Enkelte suppleanter
havde også ønsket afløsning på posten og
derefter er sammensætning af bestyrelse
m.m. således:
Formand: Benny Horn
Næstform.: Arvid Gaardbo
Kasserer: Carl Johan Christiansen
Sekretær: Hans Verner Poulsen
Best.medl./skydeleder: Anders Hansen
Revisor: Helmouth Jørgensen
Revisor: Geert A. Nielsen
Best.suppl.: Flemming Larsen
Rev.suppl.: Poul Bolmgren
Fanebærer: Ole Sonne
Res.faneb.: H. Jeppe Jepsen
Kontingent for 2007: Ingen ændring.
Fortsat kr. 200,- årligt. I beløbet er inkluderet kontingent til landsforeningen, der
jo bl.a. bruger det meste af beløbet til Kystartilleribladet.
Under eventuelt takkede formanden
Knud Jensen for mange års trofast arbejde
for afdelingens fortsatte eksistens i de

Formanden takker - og overrækker Knud
Jensen en erkendtlighed til for mange års
trofast arbejde for afdelingen

’stille år’. Desuden fik bestyrelsen rigtig
mange gode tilkendegivelser om fremtidige arrangementer. Blot få skal her nævnes: Besøg i Kjøge Miniby med efterfølgende fælles spisning. Sejlads på Kanalen i Næstved til Gavnø. Undersøge om
muligheden for en fortælleaften med pensioneret Kongelig Løber Hans Jacobsen.
Efter generalforsamlingen sluttede vore
damer sig til selskabet og vi kunne nyde
en sildemad og efterfølgende biksemad
samt kaffe leveret af Korsør Marineforenings dygtige damer.
En rigtig god dag!

Stiftelsesfesten
- der blev udsat på grund af vejret i januar, er nu ved at være på plads. Indbydelse er sendt til alle medlemmer og vi
mødes i Beldringe Hjemmeværnsgård
søndag den 30. april kl. 1300
Denne gang ikke til Gule ærter, men med
årstiden er der nu valgt flæskesteg med
tilbehør.
Benny Horn

Fyns Stifts afdeling
Generalforsamlingen
En lille flittig kreds af afdelingen medlemmer var mødt til afdelingens generalforsamling på soldaterhjemmet ‘Dannevirke’ i Odense. Desværre var der afbud i
sidste øjeblik fra et par af de mest aktive
p.g.a. sygdom.
Formanden bød velkommen og startede
med at udtale et ‘Æret være deres minde’
over afdelingens kasserer og sekretær gennem mange år, tildelt Kystartilleri-

Nyt fra afdelingerne
foreningens og de samvirkende soldaterforeningers hæderstegn, afdelingens æresmedlem Carl Ejner Andersen, samt afdelingens revisor suppleant Carl Giltenberg.
Afdelingen har 58 medlemmer, og der
dukker stadigvæk enkelte nye medlemmer
op. Formanden kom i sin beretning ind
på, om der stadigvæk var brug for soldaterforeninger. Det fremgik af beretningen,
at netop den nye situation hvor verden er
ramt af terror og andre aktiviteter der skaber usikkerhed. Det kræver, at der hele
tiden er soldater der vil deltage i fredsbevarende aktiviteter og disse soldater har
også behov for at vide, at der står en civilbefolkning bag militæret.
Formanden omtalte også den nye 4 mdr.
rekrut-uddannelse samt den nye sessionsbehandling som nu kaldes Forsvarets Dag,
hvor både unge mænd og piger deltager.
Formanden opfordrede til at deltage i
jubilarstævnet den 10. juni.
Afdelingen har i det forløbne år afholdt
sit årlige andespil med pæn tilslutning.
Der var enighed på generalforsamlingen om at fejre næste års 90 års jubilæum
ved at arrangere mindre udflugts- og
besøgsarrangementer frem for at afholde
en større fest. Den første af disse aktiviteter bliver allerede i år: En udflugt til
Langelandsfortet m.m. Se særskilt invitation.
Til bestyrelsen var der genvalg af:
Kurt Klein Taanquist, formand
Poul Vestergaard Christensen
Bent Duus samt nyvalg af
Hans Petersen for 1 år
Efter generalforsamlingen var der traditionen tro gule ærter, der blev nydt i
selskab med de ledsagende ægtefæller. Her
fik snakken om gamle dage og oplevelser
siden sidste frit løb.
Kurt Klein Taanquist

Fyns Stifts afdelings
jubilæumsaktiviteter:
Alle medlemmer inviteres til udflugt til
Langelandsfort m.m.
søndag den 18. juni kl. 09:00
fra ‘Dannevirke’.
Der kan blive opsamling undervejs.
Vi kører gennem det sydfynske, delvis
ad den nye motorvej til Svendborg, over
broerne til Langeland til Langelandsfort.
Her besigtiges kanonstillinger, hangaren
med fly, u-båden samt Koldkrigs-museet.
Efter fortet kører vi til det naturskønne

område ved Gulstav, hvor vi spiser en
dejlig madpakke fra Ørbæk kro; drikkevarer kan købes. Ved dårligt vejr spises
på fortet.
Efter fort besøget køres via Bagenkop
til Nordenbro Vestegn hvor de vilde heste beses, inden vi igen, af skønne ’krøllede’ veje kører til Ørbæk kro hvor vi får
serveret kaffe.
Prisen afhænger lidt af deltager antallet:
Hvis vi kører i privatbiler er prisen kr.
50,- , men hvis vi bliver så mange, at vi
skal køre i bus, bliver prisen max. kr. 75,.
Obs! Vi vil gerne have deltagere fra
andre afdelinger med, og da er deltagerprisen for hele arrangementet kr.150,-.
Tilmelding til formanden eller kassereren senest 1. juni, men gerne tidligere,
på tlf. 6533 1776 eller 6615 9964.
Kurt Klein Taanquist

Esbjerg og omegns afd.
Sensommerudflugt
Bestyrelsen har besluttet, at udflugten i
år skal gå til Esbjerg Marinestation Bunker T samt Esbjerg Affaldsforbrændingsstation.
Besøgene forventes at finde sted
fredag den 8. september
men nærmere herom til de enkelte medlemmer senere.
P.b.v.
Søren Ib Nielsen
Generalforsamlingen
Formanden bød velkommen til de fremmødte 15 medlemmer, og man mindedes
afdøde Børge Vestergaard Nielsen, Gørding, Thom Nielsen, Esbjerg og Leif Larsen, Holsted.
Som generalforsamlingens dirigent
valgtes Ove Lindskov.
Kaj H. Køhler (tv) og Ernst Jacobsen

Formanden omtalte i sin beretning den
vellykkede sensommerudflugt til Dybbøl
og Gråsten, med afslutning på Agerskov
Kro, og berettede om deltagende medlemmers gode oplevelse ved jubilarstævnet
2005 i Kastellet og på Middelgrundsfortet.
Bød endvidere velkommen til vort nye
medlem Peter Jørgen Burgdorph Jensen,
som er tilflyttet fra Aalborg afdeling.
Regnskab: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste et overskud
for året på kr. 372,26.
Beretning og regnskab godkendtes
uden kommentarer.
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen efter valg:
Formand: Søren Ib Nielsen
Kasserer: Jens Peter Vestergaard
Sekretær: Niels Christian Ravn
Revisor: Hugo A. Hansen
Revisor: Frode H. Laursen (nyvalg)
Rev.suppl.: Tony Nielsen
Best.medl.: Arne Christiansen
Best.medl.: Jens Ole Spiel
Best.suppl.:Henning Hansen
Fanebærer: Villy Nørgaard Andersen
Årskontingentet blev fastsat uændret til
Kr. 200,-.
Diæter udbetales efter regning. Der ydes
ikke honorarer.

Arrangementer i 2006 / 2007
Formanden gjorde opmærksom på indbydelse til landsskyttestævne i Haderslev d.
22. april og opfordrede, ikke mindst jubilarer, til at deltage i dette års jubilarstævne
i Kastellet og på Middelgrundsfortet.
Bestyrelsen ser nærmere på forslag om
udflugtsmål i 2006 og over evt. afholdelse
af 60 års stiftelsesfest i 2007.
Generalforsamlingen afsluttedes med
formandens tak til bestyrelseskolleger for
godt samarbejde og med tak til dirigenten.
Herefter samledes vi med vore damer
til spisning og hyggeligt samvær, hvor vi
blev underholdt af 2 gæve harmonikaspillere, og vi selv deltog med lystige
sømandssange.
Jens Peter Vestergaard overrakte 50 års
jubilæumstegn til 5099/16642/1942 Ernst
Jacobsen og 60 ars jubilæumstegn til
3440/OKE195/1946 Kaj H. Køhler.
Vi ønsker tillykke til de to jubilarer.
En god aften afsluttedes med at alle stående afsang kammeratskabssangen.
Søren Ib Nielsen
(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 3/06
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Nyt fra afdelingerne
Esbjerg og omegns afd. (fortsat)

†
Leif Larsen
* 29.12.1941 † 23.03.2006
Efter lang tids sygdom
er vor gode kammerat
6258/438969/1959 Leif Larsen
Søndergade 85, Holsted st.
afgået ved døden.
Leif var født i København og som ung
trådte han ind i Søværnet, hvor han
gjorde tjeneste som mekaniker og
chauffør. Seneste tjenestested var på
Langeland, og da det blev nedlagt,
sluttede Leif efter 11 år sin tjeneste i
Søværnet.
Leif fik arbejde som chauffør i Holsted, hvor han engagerede sig i lokalsamfundet, bl. a. som formand for
LO, og Hjemmeværnet og næstformand i SID.
Leif gik på efterløn som 60 årig.
Leif var medlem af KAF siden 1960
og var formand for KAF Esbjerg og
omegns afdeling i årene 2001 - 2003,
hvorefter han, på grund af sin sygdom, ikke ønskede genvalg.
Ved bisættelsen fredag den 31.
marts viste KAF Esbjerg og omegns
afdeling Leif Larsen den ære at deltage med vor fane.
Æret være Leif Larsens minde
På bestyrelsens og afdelingens vegne
Søren Ib Nielsen

Sydjysk afdeling
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen i Sydjysk afdeling
blev afholdt lørdag den 11. marts i Messe
Øst, Haderslev kaserne med 19 deltagere.
Efter at afdelingens fane på smukkeste vis
var ført ind af Laurits Bjerg og under
trompet-fanfare leveret af Svend Sejstrup,
startede dagen traditionelt med formiddagskaffe og rundstykker og en
Jägermeister til at smøre stemmebåndene
med.
16
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Om det var Jägermeisteren der gjorde
sin indflydelse, skal være usagt, men fra
starten herskede der en god stemning.
På et passende tidspunkt indledtes generalforsamlingen med første punkt på
dagsordenen – valg af dirigent. Valgt blev
Bent Rasmussen, der erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og
gav herefter ordet til formanden.
Efter velkomstordene mindedes forsamlingen Børge Holm, der afgik ved døden
den 13. 12. 2005, med et minuts stilhed
og udtrykte et Æret være hans minde.
Formandens beretning – et tilbageblik
på året 2005 – med enkelte bemærkninger til hver aktivitet, blev fremlagt således: Den 5. marts afvikledes afdelingens
generalforsamling. Den 10. marts deltog
formanden og næstformanden i Soldaterforeningernes Samråd Syds fællesmøde på
Haderslev kaserne. Den 9. april deltog
afdelingen med 17 deltagere ved KAF’s
Landsskyttestævne i Vordingborg uden
den store succes. Men vi deltog – og det
er det vigtigste – det kan ikke gå lige godt
hver gang. Den 9. april deltog afdelingen
med fanen ved mindehøjtideligheden for
faldne i kampene den 9. april 1940 i Haderslev. Igen en meget fin og højtidelig
dag, som vi gerne deltager i.
Den 10. juni deltog enkelte medlemmer
med fanen ved KAF’s jubilarstævne i
Kastellet og på Middelgrundsfort. En festlig og højtidelig dag, som endnu flere
skulle give sig selv oplevelsen af.
Den 22. juli Herluf og Laurits med fanen ved Dronningemodtagelsen på Haderslev havn i anledning af den kongelige
families sommerophold på Gråsten slot.
Den 23. september afholdtes basseaften i
Søgårdlejren – omtalt i blad nr. 5/2005.
Den 19. november afvikledes jule/efterårsfest på Hotel Ballumhus – omtalt i blad
nr. 1/2006. På skydeloftet har der hele vinterhalvåret været stor aktivitet hver anden torsdag med 22 deltagere.
Da formanden ligeledes er formand for
skydeudvalget, fulgte en lille beretning fra
skydeloftet.
Beretningen var positivt at forstå på den
måde, at deltagerantallet har holdt stik fra
året forud, nemlig 22. Glædeligt også, at
to festlige arrangementer på skydeloftet:
juleskydningen og afslutningen på skytteåret kan samle 25 deltagere til hver af arrangementerne. Godt med en aktivitet der
kan samle en så stor interesseret skare af

afdelingens medlemmer. Den 9. april deltog vi med 17 skytter M/K ved KAF’s
landsskyttestævne i Vordingborg. De gode
resultater udeblev. På hold blev vi nummer 2 og 3 efter Syd-Østsjællands afdeling. Frode Hansen fik en 2. plads individuelt.
Jeg tror vi har et kompleks for udebanen i Vordingborg, det er ikke dér vi høster de bedste resultater.
En tak herfra for fremmødet på skydeloftet, hvor hovedformålet er at skyde, men
lige så vigtigt at mødes, om ikke vigtigere, hyggen og samværet tåler ingen sammenligning, det er noget helt specielt.
Tak fra skydeudvalget til de trofaste
skytter, der hver anden torsdag møder op
på skydeloftet - tak for jeres gode humør!
Begge beretninger blev godkendt enstemmigt og med akklamation.
Herefter fremlagde kassereren Peder
Wang Nielsen et meget fint regnskab, som
ligeledes blev enstemmigt godkendt med
akklamation og tak for et vel udført arbejde.
Valgene var genvalg til to bestyrelsesmedlemmer, næstformand Poul Sørensen
og kasserer Peder Wang Nielsen. Genvalg
af revisorerne Frode Hansen og Bent Rasmussen, samt genvalg af revisorsuppleant
Johannes Lind. Der var ligeledes genvalg
til fanebærer Lauritz Bjerg og til faneløjtnanterne Vagn Mogensen og Svend Sejstrup.
Alle valgt med stor akklamation.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til alle, der i løbet af året
har gjort en indsats i arbejdet i Sydjysk
afdeling og for fremmødet ved afdelingens
arrangementer - kunne dog ønske, at flere
deltog og fik del i oplevelserne.
Et LEVE for foreningen og derefter
kammeratskabssangen afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.
Herefter gik forsamlingen over til endnu
en tradition: De gule ærter!
Med KAF-hilsen til alle medlemmer i
Sydjysk afdeling
Herluf

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

Nyt fra afdelingerne
Århus og omegns afdeling
Generalforsamlingen
Afdelingen har afholdt ordinær generalforsamling den 5. marts.
Vi kunne fejre, at 2 af vore medlemmer
- nemlig Søren Møller Sørensen og Viggo
Hansen - kunne dekoreres med 60 årsnålen for trofast fremmøde.

Beretningen blev godkendt.
Ved valg til bestyrelsen blev alle genvalgt.
Der var ønske fra medlemmerne om at
kunne komme på besøg i det nye bunkeranlæg på SOK, kunne måske lave det som
et samvær med Randers-afdelingen.
Vi forestiller os, at kunne tage madkurv
med og ’hygge os’ i forbindelse med dette.
I 2007 kan vor afdeling fejre sit 90-års
jubilæum, hvilket bestyrelsen har tænkt
sig skulle afholdes i forbindelse med vor
generalforsamling. Datoen er 13. maj, men generalforsamlingen skal jo iflg. vedtægterne afholdes i marts, måske som et
aftenarrangement, hvor vore fruer kunne
deltage. Vi forventer naturligvis stort tilslutning fra vore medlemmer!
Der kunne f.eks. ’kræses’ op med lækker mad i et andet lokale, end hvor vi plejer at afholde generalforsamlingen - i det
hele taget gøre det til en ’festdag’. Men
det er op til medlemmerne at leve op til
det!
Poul Røll Sørensen

LYSENG skydninger i 2006 – 2007
Der skydes på følgende torsdage:
2006
07. september
04. oktober
01. september
30. november
2007
04. januar
01. februar
01. marts
NB: Da skydehold 1 er næsten optaget,
oprettes skydehold 2, hvis der er tilslutning hertil.
Tilmeld dig hurtigt til skydningen til mig.
Sidste sæsons bedste skytte fra vor afdeling blev Vagn Outzen.
På bestyrelsens vegne
Poul Røll Sørensen

Randers og omegns afd.

Formanden flankeret af Søren Møller
Sørensen og Viggo Hansen

2 medlemmer yderligere skulle også
have denne hæder, nemlig: Tage Nielsen
samt Heine Chr. Nielsen, men kunne ikke
deltage p.g.a. sygdom. En 50-års jubilar,
Poul Olesen, sendte afbud p.g.a. ferie, men
disse hæderstegn forsøger bestyrelsen at
få overrakt.
Af formandens beretning:
Afdelingen deltog i årets jubilarstævne
på Kastellet og MFT.
Vor fane var repræsenteret den 5. maj
på Skæring Hede.
Ved sidste års generalforsamling blev
det bestemt at igen lave et ’bassetræf’, der
måtte aflyses, grundet ringe tilslutning. Vi
vil i år forsøge at lave et arrangement men uden først at skulle melde sig til!
Den 1. august var der chefskifte på SOK.
Ny blev kontreadmiral Niels Christian
Wang. Sædvanlig flot frokost bagefter.
Vi har med Århus Samvirkende
Soldaterforeninger deltaget i Lysengskydningerne. Leif Birk Pedersen vandt
en flot pokal!
Sydjysk afdeling afholder hvert år et
godt tilrettelagt arrangement i
Søgårdlejren, hvori vi også deltog.
Den 11. november mindedes våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig i
Mindeparken med en stor faneborg, og
derefter frokost på SOK.

†
Tage Nielsen
* 31.03.1916 † 23.03.2006
Med sorg må vi meddele,
at vor gode kammerat
2152/13665/1937
kontorchef Tage Nielsen, Horsens
er afgået ved døden.
Tage Nielsen var tidligere formand i
den nu nedlagte Horsens afdeling,
som blev overført til Århus og omegns afdeling.
Han skulle ved vor ordinære generalforsamling i marts have modtaget
sit 60-års tegn, - men var indlagt på
Brædstrup sygehus.
Æret være Tage Nielsens minde
Poul Røll Sørensen
formand

Generalforsamlingen
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdtes onsdag den 29. marts hos Verner Christensen i Sønderbæk.
Generalforsamlingen, der havde samlet 9 deltagere, startede vanen tro (en af
de gode vaner) med rigelige mængder af
såvel mad som drikkevarer. - En stor tak
til Tove for en rigtig ‘Kystbassemenu’.
Mætte og veltilfredse kunne medlemmerne gå over til generalforsamling efter
foreningens love.
1. Anders Jørgensen valgtes til dirigent
og takkede for valget. Han konstaterede,
at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig.
2. Formandens beretning - beretningen
er i sin helhed indsat i protokollen.
Uddrag af formandens beretning:
1. januar 2005 havde afdelingen 29 medlemmer, men i årets løb har vi mistet 3
medlemmer, idet et medlem er død og 2
har udmeldt sig, således at vi nu pr. 1.
januar 2006 er 26 medlemmer i afdelingen. Det er selvfølgelig en nedgang på ca.
10 %, men stadig et pænt antal at drive
forening med fremover, der er afdelinger
der har større problemer.
Onsdag den 30. marts 2005, afholdtes
afdelingens årlige generalforsamling hos
(fortsættes næste side)
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Nyt fra afdelingerne
Randers og omegns afd. (fortsat)

Ejgil R. Froberg i Ørsted, og referat fra
generalforsamlingen er bragt i Kystartilleribladet.
På generalforsamlingen genvalgte vi enstemmigt Aksel Gudmund Madsen som sekretær, selv om vi alle var klar over at
Aksel var meget syg og at han måske ikke
havde så lang tid tilbage at leve i – vi ønskede ikke at tage håbet for fremtiden og
glæden ved at gøre gavn fra ham.
Allerede den 24. april ringede Lone til
mig og fortalte, at Aksel var død i dagens
løb, han havde med humør og vilje i lang
tid kæmpet mod sygdommen, men til sidst
træt og resigneret måttet sænke paraderne.
Randers afdeling har mistet en særdeles god og loyal kammerat, og bestyrelsen
har mistet en dygtig kompetent sekretær.
Vi vil alle komme til at savne Aksel i vor
midte.
Jeg vil gerne herved bede jer fremmødte
om at rejse sig, så vi sammen kan udtrykke
et æret være hans minde.
Ved Landsskyttestævnet i Vordingborg
lørdag den 9. april 2005 deltog fra Randers Afdeling kun et enkelt medlem sammen med sin kone, uden dog at hjembringe pokaler.
Ved Kystartilleriforeningens jubilarstævne, lørdag den 4. juni 2005 på Middelgrunden, deltog 4 af afdelingens medlemmer i dette festlige arrangement, dog måtte
vi opgive at få vores fane med denne gang.
Det var selvfølgelig som altid en pragtfuld dag, hvor man møder gamle kammerater i festligt lag, og jeg kan kun opfordre alle til at deltage fremover – jubilæum
eller ej.
Onsdag den 9. november afholdtes afdelingens 59. stiftelsesfest ”hos Anne Marie” i Randers. Det blev som sædvanlig
en rigtig god aften for alle. Selv om der i
sidste øjeblik indkom nogle afbud, kunne
vi alligevel mønstre 20 m/k til dette festlige arrangement.
Har den 16. november på mail modtaget brev fra vor præsident Herluf Ruge,
hvor han opridser Forretningsudvalgets
mening om hvordan de fremtidige jubilarstævner skal afvikles:
At møderne altid starter i Kastellet på
grund af vores nære tilknytning dertil.
At arrangement planlægges og gennemføres af FU.
At ledsagere er velkomne til at deltage
ved paraden i Kastellet, men bespisning,
transport og arrangement for disse er FU
uvedkommende, men at dette evt. kan ar18
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rangeres af de enkelte afdelinger. Samt at
man ikke har ansvaret for ledsageres mere
eller mindre gode oplevelser.
I årets løb har jeg igen modtaget en del
materiale og diverse indbydelser fra tilknyttede interesseområder og soldaterforeninger, hvoraf jeg har videresendt enkelte indbydelser, jeg mente kunne have
interesse for vore medlemmer, men det
koster porto at sende alt ud, hvis jeg skal
det.
Der har i årets løb været en del forsinkelser i udsendelsen af ”Kystartilleribladet” af forskellig teknisk art, og har i
den anledning modtaget mange mails fra
vores redaktør, for at modvirke de gener
det har medført vedrørende arrangementer og mærkedage. Jeg håber at problemerne er løst nu, så bladet kan udkomme
til de planlagte terminer.
Landsrådets præsident Bjarne G.
Bagge, skrev i julinummeret af ”Vedetten”:
”Soldaterkammerater, hvad er det?”
De folkekære soldaterkammerat-film
fra tresserne og halvfjerdserne giver
egentligt lidt af svaret. For uanset hvor
fjollet man kunne synes, at det militære
liv blev fremstillet, så var der hele tiden
en klar fornemmelse af soldaternes sammenhold.
Blev de behandlet rigtig fjollet, blev
sammenholdet endnu bedre, men det sjove
er, at der også blev lagt op til en ganske
stærk loyalitet overfor ikke kun de nærmeste kammerater, men faktisk også til
de undertiden fjogede fremstillinger af
den faste kadre, oversergenterne og officererne. Afgørende er det interne sammenhold.
Beretningen godkendtes.
3. Regnskabet blev aflagt af kasserer Kai
Højholt - regnskabet er ligeledes indsat i
protokollen og godkendtes.
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg:
a. Formand: John Heide
b. Sekretær: Anders Jørgensen
for 1 år (nyvalg)
c. Best.medl.: Ejgil Froberg og
Verner Christensen
Best.suppl.: Ib Meineche (nyvalg)
d. Revisorer: Aage Heide og
Børge Andersen
Rev.suppl.: Egon Stick
e. Delegeret: John Heide
f. Fanebærer: Ib Meineche med
Ejgil Froberg som stedfortræder

6. Fastsættelse af kontingent - uændret.
7. Eventuelt. Formanden omtalte udflugt til Århus for bl.a. at beskue SOK’s
nye lokaliteter.
Ligeledes er datoen 11.11.2006 fastsat
til afholdelse af foreningens 60 års jubilæum.
Nærmere meddelelse vil fremkomme senere.
Børge Andersen omtalte en nylig udkommet bog og overrakte formanden et
eksemplar.
Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamling for afsluttet og takke for
god ro og orden.
Anders Jørgensen

Jylland Midt-Vest afdeling
Årets generalforsamling
- afholdtes d. 4. marts på Aktivitetscentret
i Holstebro med deltagelse af 50% af medlemmerne.
Vi startede med kaffe og rundstykker,
derefter generalforsamling med sædvanlig dagsorden.
Erling Jakobsen fik overrakt 25-års
tegn.
Ole Jacobsen valgtes til ordstyrer.
Formanden aflagde beretning om årets
gang i afdelingen. Ole Maagard aflagde
beretning om regnskabet.
Bestyrelsens fanebærer og revisor fortsætter.
Viggo Andersen fik overrakt Jørgen
Kehling-kruset for godt kammeratskab.
Under eventuelt drøftede vi bustur til
jubilarstævnet i København. Vi hører
gerne fra interesserede.
Vi prøver at arrangere sommerudflugt
d. 19.08.2006 med tur til Skjern Ådalen.
Vi starter med et let traktement på
Aktivitetscentret i Holstebro, kaffen nydes i det grønne. På hjemturen spiser vi
til aften på Aktivitescentret til små penge.
Efter generalforsamlingen mødtes vi
med damerne til et stort tag selv bord.
En god og kammeratlig generalforsamling.
P.b.v.
Jørgen Svenstrup
NB! Birgit Maagaard er stadig leveringsdygtig i krus og askebæger
(www.bm-design.dk)
Ring til Birgit på telefon 8664 6211

Nyt fra afdelingerne
Nordjyllands afdeling
Generalforsamlingen
Afdelingens ordinære generalforsamling
blev afholdt lørdag den 4. marts i Kulturhuset på Gl. Lindholm skole.
Som noget nyt var valgt at afholde mødet om dagen. Det var der stor tilfredshed
med.
De 36 deltagere blev fornemt mødt af
færdselsvagter, der henviste bilerne til den
indre skolegård.
De glade først ankomne gæster snakkede lystigt og var derfor vejvisere.
Flytningen fra kulturhuset skyldtes en
dobbelt udlåning af lokaler, men heldigvis kunne vi henvises til kantinelokalerne
i skolens hovedbygning

Vores formand havde været så forudseende at fylde år samme dag. I den anledning uddelte han ’medicin’ til alle som
supplement til kaffen. Påskønnelsen til
dette initiativ kom straks i form af behørig hyldest til fødselaren.
Efter denne indledning blev afdelingens
fane ført ind af fanebærer Staun Bendtsen
og Rudolf Jeppesen. Kammeratskabssangen blev sunget.
Formand Jens Mosskov udtalte mindeord over tidligere kasserer Niels Jørn Simonsen, der er afgået ved døden. Med
sænket fane og to minutters stilhed, blev
der udtrykt et: Æret være Niels Jørns
minde.
Efter kaffen gik pigerne til andre lokaler for at afvikle et gavespil.
Derefter kunne vi starte selve generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent:
Vagner Christensen blev foreslået og enstemmig valgt. Den udsendte og behørigt
varslede dagsorden blev godkendt
2. Formandens beretning
Jens Mosskov udtrykte tilfredshed med,
at så mange var mødt op til generalforsamlingen. Det skyldtes jo nok, at vi afholdt mødet i dagtimerne.

Foreningen har nu 50 medlemmer.
Det er forsøgt at finde nye medlemmer,
men det er ikke lykkedes.
Efter generalforsamlingen sidste år, var
der afholdt bestyrelsesmøde den 22. marts,
hvor især sommerens arrangementer blev
aftalt.

Jens A. Jensen får overrakt
Kammeratskabspokalen

Til jubilarstævnet den 4. juni, var der 6
par glade deltagere. Som noget nyt var
pigerne inviteret med på Middelgrundsfort. De skulle spise under barske feltforhold på toppen af fortet, men vendte
hurtigt tilbage til båden. Ingen af pigerne
havde lyst til at deltage i en ny forttur, og
da ingen andre var opsat på at rejse til
jubilarstævne, er det foreløbigt opgivet at
lave en samlet tur derover i år.

Tage Bundgaard bliver tildelt 60-års tegnet

Sommerudflugten i år skulle gå til Ebeltoft, men der var mange der havde været
der fornylig. Det blev derfor opgivet. I stedet skulle Knud Erik og Egon se på mulighederne for at lave en tur op til
Børglumkloster området.
Sommerturen den 3. juli sidste år gik
til Lille Vildmoses naturreservat. Der var
god tilslutning, men grundet regn og dis
og tåge, havde man ikke set meget til
blandt andet de vilde dyr. God mad på
hjemvejen varmede deltagerne op igen.
Til Manneaften den 7. oktober var der
mange deltagere og stemningen var høj.
Så det mente formanden skulle gentages i
år.

Det var også forsøgt at lave julefrokost,
men der var ikke tilstrækkelige tilsagn,
hvilket nok skyldes , at det plejer at være
et aftenarrangement.
Formandens beretning blev enstemmig
godkendt.
3. Revideret regnskab ved kasserer
Egon Andreasen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg:
Staun Bendtsen, Egon Andreasen og Rudolf Jeppesen blev genvalgt til bestyrelsen.
I stedet for Mogens Jensen blev Vagner
Christensen valgt.
Jens A. Jensen genvalgtes som best. suppl.
Staun Bendtsen genvalgtes som fanebærer.
6. Kontingent er uændret.
7. Honorar og diæter uændret.
8. Eventuelt
Herunder overrakte formanden derefter 60
års-tegnet til nr. 3610/12402/1946 Tage
Bundgard fra Gjurup ved Hjørring.
Jens A.
Jensen
fik overrakt
Kammeratskabspokalen.
Herefter var dagsordenen udtømt.
Pigerne var opfordret til at medbringe
en gave hver til spillet. Grundet andre gavmilde sponsorer, trak spillet ud, så vi
matte væbne os lidt med tålmodighed.før
vi kunne få afviklet:

Skytteafdelingens
generalforsamling
Formanden omtalte aktiviteterne og henviste iøvrigt til omtalen i bladet.
Regnskabet ved kassereren blev enstemmig godkendt.
Bernt Jeppesen ønskede ikke genvalg.
Erling Madsen blev valgt i stedet.
Rudolf Jeppesen blev genvalgt og Jens
A. Jensen blev genvalgt som best. suppl.
Jens Mosskov takkede Bernt Jeppesen
for arbejdet i bestyrelsen og forventede,
at han stadig ville tage sig af ’våbenkammeret’, hvilket Bernt lovede.
Så var det tid til en dejlig frokost og hvad
dertil hørte.
Efter kaffen og afsluttende snak var der
tid til hjemkørsel. Alle var enige om at
det havde været en god dag.
På afdelingens vegne
Vagner Christensen
dirigent
Kystartilleribladet 3/06
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Imponerende våbensamling i nyt Ebeltoft Museum
I en gammel landbrugsgård i midtbyen vælder mange krigsminder frem
Tekst og foto: S.E.Rønde Olesen
EBELTOFT – Ebeltoft har fået et nyt
museum – et museum, hvortil der er gratis adgang og nok et besøg værd. Museet
har fået navnet Ebeltoft Militærhistorisk
Museum, og det ligger centralt placeret i
midtbyen. I Grønningen og tæt op til Ebeltoft Kirke. Indehaveren er Jørn Bahnsen,
der gennem årtier har haft en unik interesse for gamle våben. Og man bliver forbavset og imponeret og ser, hvad den 62årige har samlet gennem de mange år.
Museet er nyt, og det har allerede besøgt af cirka 300 mennesker fra forskellige landet endog så langt fra som Australien. Museet er indrettet i en tidligere landbrugsejendom. Jørn Bahnsen er en glimrende fortæller. – Museet skal aldrig blive
en forretning, men et supplement til de
mange unikke ting, Ebeltoft er kendt for.
Tænk på Det gamle Rådhus, Fregatten
”Jylland”, Glasmuseet o.s.v.
- Effekterne stammer fra Marinen, Rytteriet og Infanteriet. Jeg selv har været
ved Artilleriet, nemlig ved
Jydske Artilleriregiment i Århus.
Nu er jeg medlem af Ebeltoft
Marineforening og synger i
Slupkoret. Det giver mig en god
hverdag, og så er museet mit et
og alt. Her finder jeg ro og får
tid til, at mindes historien Min
far var rigtig sømand. Han sejlede under 1. Verdenskrig under
engelsk flag. Og hans skib blev
torpederet to gange i den engelske kanal. Så det med det maritime ligger mig i blodet, fortæller han. Hver en lille ting af de
200 effekter, der er i montre på
vægge og glasmontre, har sin
egen historie. Der er våben helt tilbage
fra midten af 1750’erne og op til 1945.
En del af effekterne er fra 2. Verdenskrig
og fra de tyske, engelske og danske hære.
Gamle, udslidte nazi-ordner, har han også
fået fat i. Bahnsens museum er det eneste

af sin art i Jylland, der kan fremvise så
mange våben, og det er jeg da lidt stolt
af. Jeg elsker at vise samlingerne frem,
og enhver skal være hjertelig velkommen,
fortæller han.
Når man træder ind i den gennemrenoverede gård og de gamle, tidligere
stalde, fanger øjnene straks spændende
ting, som er samlet gennem 40 år. En
smuk model af Fregatten ”Jylland” og
”Den norske løve”, hvor sidstnævnte var
med i slaget ved Køge Bugt 1. juli 1677,
er bygget på Nyholm (Holmen) i 1643.
Den norske løve-model har 76 kanoner.
Desuden finder man et væld af knapper
fra diverse uniformer, solide sorte læderbælter, dolke, sabler, geværer, formskasketter og masser af gulnede fotos fra
for længst afdøde soldater. Glasmontrene
er fyldt med den ene ting efter den anden
og et lille gult skilt fortæller, hvad den
besøgende ser.
- Jeg vil gerne understrege, siger Jørn
Bahnsen, at kommer der militærfolk til
byen, er de ligeså velkomne som alle an-

Jørn Bahnsen med en Pikan’er-rustning
model 1644

lukker vi op. Og der er borde og stole til
at sidde på i museet, og så kan de besøgende dvæle ved minderne. I øvrigt er alt
gemt godt bag lås og slå, så ingen behøver at føle sig fristet. Alarmen går let i
gang.

Fregatten Jylland og den norske Løve-model samt en
spansk tre-dækker

dre. Vi tager ingen entré. Når min kone
og jeg er hjemme, og det er vi ofte, kan
man blot ringe med en lille klokke udenfor, når skiltet fortæller, der er åbent. Så

- Hvorfor alt dette?, spørger
vi Jørn Bahnsen. - Det er m i n
hobby - og jeg trives med det.
Naturligvis koster det. Men jeg
synes, at pengene er givet fantastisk godt ud. Nogle samler på
frimærker og jeg ved ikke hvad.
Det her håber jeg, kan være
med til at skabe nogen aktivitet
jo den ende af bydelen. Min
kone og jeg er for ikke længe
siden gået på efterløn. Og vi var
ikke interesseret i at sidde og
trille tommelfingre. Vi håber,
der bliver mange år her på stedet, og være med til at glæde
andre…
seo.

