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Således lyder en af vore gamle sange. Den skulle vi gerne
synge i skolen når foråret var i sin vorden. For så havde
læreren en god lang forklaring på alle de vidunderlige ting,
der sker i naturen. Det kunne man så lytte til og undres over.
Ligeledes kunne man ved selvsyn konstatere, at naturen var og stadig er - et forunderlig mysterium, som naturligvis mange
gode forskere forsøger at blotlægge.
Det er nu alligevel lidt rart, at der i naturen stadig er ting,
som vi mennesker ikke er herrer over og forhåbentlig aldrig
bliver det. Selvfølgelig er det også godt, at videnskaben løser gåder, der hidtil har været skjulte, men som efterhånden
tydeligt giver os et forvarsel om mulige naturfænomener, der
kan udløse katastrofer.
Men vejret i det daglige. Lad det regne, sne, fryse. Lad
solen skinne fra en skyfri himmel. Det skal vi ikke blande os
i, men der er nu rart, at vi kan tage højde for det i hverdagen
og f.eks. klæde os på efter meteorologernes spådom for dagen eller ugen der kommer. Det fine er så, at de altid bagefter har en god forklaring på, hvorfor vejret ikke lige blev
som forventet.
Denne vinter har i Danmark ikke været som vi forventede
og som vi har været vante til. Vi har set billeder fra andre
dele af verden, hvor snefald og storme har lukket både trafik
på landjorden og i luften og ofte også lavet afbrydelser af
strøm for mange mennesker i perioder.
Skyldes det så os mennesker, der ikke helt har tænkt os om
når vi har ”brugt naturen” i hverdagen?
Nogle kloge mennesker lyser dommedagsvarsler med højere vandstand og meget andet. ”Det er allerede for sent at

rette op på vore fejltagelser” siges der; men mon ikke vi alle
i dag tænker en ekstra gang når vi færdes i naturen eller
”bruger” naturen i hverdagen?
Naturen, det er også os i Kystartilleriforeningen:
Vi er en flok medlemmer, der – som alt andet i naturen –
oplever livets gang. Flest af os er sikkert i dag både forældre
og bedsteforældre, ja, der er helt sikkert også olde- og måske
tipoldeforældre i vores medlemsskare. Gennem opvæksten af
vore efterkommere, oplever vi livets gang med gentagelser
af det, der sker med og i mennesket gennem dets opvækst.
Det er, som med naturen. Der sker forunderlige udviklinger
hver gang man kommer til en ny periode i livet.
Vi kan dog ikke forvente, at vore ”efterkommere” møder
op som soldater i Kystbefæstningen og dermed viderefører
vores forening. Alle vore gamle tjenestesteder er jo lukket
ned.
DERFOR er det vigtigt, at vi, der stadig holder sammen på
foreningen, også husker, at her er noget, der skal værnes om
og vort motto: ”GODT KAMMERATSKAB” skal vi værne
om og dyrke. Det gør vi ved at møde op, når der holdes arrangementer lokalt og til foreningens årlige jubilarstævne.
Vi glæder os til at møde rigtig mange gode kammerater
lørdag den 9. juni 2007.
For øvrigt er der som hyldest til Kystartilleriet skrevet en
sang på samme melodi. Første linie lyder således: ”Når pligterne kalder til værn om vort land”.
Med kammeratlig hilsen og på gensyn
Benny Horn
vicepræsident

Stevnsfortet bliver koldkrigsmuseum
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål,
har givet tilsagn om støtte på kr. 3.000.000
til etablering af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Dette tilsagn var den brik, der manglede i det økonomiske fundament for at
kunne skabe adgang til Danmarks sidste
operative fort ved at omdanne det til museum.
Stevnsfortet ligger på det yderste af
Stevns og blev etableret i 1953 - hugget
ud direkte i undergrundens kalkklippe.
Fortets vigtigste formål var at sikre indsejlingen fra Østersøen mod en sovjetisk
flådeinvasion. Stevnsfortet er Danmarks
eneste klippefæstning og blev landets sidste operative fort.
Efter Murens fald i 1989 mistede
Stevnsfortet sin strategiske betydning, og
kommandoen blev strøget i efteråret 2000.
Generøs økonomisk støtte
Koldkrigsmuseum Stevnsfort har hidtil
været en vision delt af Støtteforeningen
til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Østsjællands Museum og Stevns Kommune. De

lokale ildsjæle og entusiastiske museumsfolk har gennem flere år arbejdet tæt sammen med kommunen om at gøre visionen
til en realitet.
Rigtigt skub i projektet kom der, da kulturminister Brian Mikkelsen besøgte fortet og efterfølgende igangsatte en undersøgelse af, om det var muligt at etablere
museum i fortet, og derefter sikrede fortet
mod forfald med sigte på at klargøre fortet til museumsbrug.
I 2005 fik projektet royal støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond,
og i Iøbet af 2006 kom flere tilsagn om
støttebe!øb fra bl.a. Nordea Danmark Fonden, Rødvig Ferieby og Stevns Kommune.
De generøse tilsagn om støtte, giver, sammen med det nye store tilsagn om støtte
fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål,
mulighed for at realisere visionen, og
mange års lokal indsats kan bære frugt.
Fine rammer for formidling af
“Den Kolde Krig”
Den Kolde Krig er historie. En historie

mange stadig kan erindre, men som for
fremtidens børn og unge vil være en tåget
fortid. Stevnsfortet står nu som et monument over denne periode i Danmarks historie og skaber en enestående ramme for
formidling af Den Kolde Krig. I Stevnsfortets lange gange, hugget ud i den rå
kalkklippe 18 meter under jorden, gribes
man af stemningen og bliver fanget ind
af historien. Museet kan fortælle om en
dagligdag for hundredvis af mennesker,
dengang Den Kolde Krig var hverdag, og
Stevns lå i frontlinien. Og museet kan fortælle historien om stemningen i tilspidsede situationer, hvor fortets besætning
har frygtet, at fjenden var på vej.
De omfattende forarbejder med etablering af sikringsudstyr, opførelse af et
besøgscenter samt indretning af udstilling
m.v. - og ikke mindst godkendelse af en
Lokalplan for området, har betydet en forsinkelse af projektet, og det forventes nu,
at Koldkrigsmuseet først bliver klar til officiel indvielse i løbet af 2008.
Kilde: DSL Nyhedsbrevet Vedetten
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KAF ønsker tillykke
April
90 år:
7369/14153/1938 Forvalter
Svend Skipper
Garnisonsvej 18 B
8900 Randers

65 år:
9068/469165/1961 Murermester
Arne Larsen
Vestergade 21
9400 Nørresundby
(2.april)
(5.april)

80 år:
7264/14105/1948 Forretningsfører
Arne Sundgaard Jepsen
Damtoften 6, st.th.
6950 Ringkøbing
(24.april)

75 år:
8050/14370/1953 Vaskeriejer
Otto R. Christensen
Vesterhavsgade 48
6700 Esbjerg
(6.april)
9082/12874/1952 Knud Stougaard
Østervang 125, st.th.
3400 Hillerød
(10.april)
5123/13927/1953 Købmand
Poul Milter Vejbæk
Kastanievej 8, 1.tv.
4300 Holbæk

(19.april)

6563/13739/1953 Tekn. assistent
Richard Madsen
Valby Langgade 124
2500 Valby (24.april)
9110/14373/1953 Maskinarbejder
Børge Juul
Grøndalsvej 282, 8260 Viby J (26.april)

70 år:
8740/444281/1960 Varmemester
Kurt Birch Hansen
Holmevænget 39, Gundsømagle
4000 Roskilde
(10.april)
7404/1955 Major Ib Olsen
Egevej 4, 3660 Stenløse

8699/396724/1958 Specialarbejder
Ernst Bossen
Nørregade 10, 6500 Vojens (27.april)
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(28.maj)

65 år:
8744/483188/1961 Forpagter
Jens Richard Møller
Plantagekrogen 2, Trørød
2950 Vedbæk

(9.maj)

(21.april)

Maj
85 år:
8236/86/1942 Konsulent
Knud Otto Christensen
Vinkelvænget 28
2610 Rødovre

8522/284491/1956 Togfører
Gunnar Langelykke
Hejrevej 1, Strøby Ladeplads
4671 Strøby

(26.maj)

80 år:
8278//14094/1948 Værkmester
Carl E. Johnsen
Knudensvej 70, st.th.
9900 Frederikshavn
(6.maj)

Velkommen i KAF

2764/13247/1948 Landmand
Villy Nielsen
Brokhusvej 10, 8620 Kjellerup (7.maj)

Indmeldt ved Freddy V. Sørensen:
9155/396695/1958 Specialkonsulent
Ben Sorang
Strandagervænget 7, 7000 Fredericia

Sydjysk afdeling

8793/13725/1948 Knud Greve Madsen
Skibsgade 6, 1. 0004
9500 Hobro
(7.maj)
75 år:
8991/14034/1953 Smedemester
Hans Jørgen Jensen
Skovgårde Bygade 9, Hyllested
8400 Ebeltoft
(9.maj)
8250/12206/1951 Frank Lisbygaard
Vestermøllevej 18, Fjaltring
7620 Lemvig
(16.maj)
8438/13446/1952 Grosserer
Vagn Outzen
Fuglsøvej 50, 8240 Risskov

(22.maj)

Modtagne hilsener
Til Forretningsudvalget
Jeg sender hermed en hjertelig tak for jeres tildeling af KAF-hæderskorset, som
jeg fik overrakt ved Randers og Omegns
afdelings 60-års jubilæumsfest.
Det var en stor overraskelse for mig.
Med venlig hilsen
Kay A. Højholdt

(14.april)

5529/285531/1956 Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48
2650 Hvidovre
(22.april)
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60 år:
8293/597860/1963 Direktør
Bent E. Kristensen
Omøvej 121, 4600 Køge

9107/397087/1958 Skibsbygger
Bent Holmquist Olsen
Mågevænget 16, Kyndeløse
4070 Kirke Hyllinge
(24.maj)

70 år:
8635/285082/1956 Vagtmester
Egon J. Pedersen
Hjertingvej 32, 6800 Varde
(5.maj)
7618/284864/1956 Skolebetjent
Erling Jacobsen
Gimsinghovedvej 6
7600 Struer
(15.maj)

Til Københavns afdeling, Nordjyllands
afdeling og Forretningsudvalget
Med en stor tak for gaver og opmærksomhed i anledning min 80 års fødselsdag,
sender jeg hermed de venligste hilsener.
Eigil M.S. Bruun
Redaktør af Kystartilleribladet

*RGHPLQGHUIUDPLQVROGDWHUWLG Sn'UDJ¡UIRUW
Den 1. februar 1951 blev jeg indkaldt til
aftjening af min værnepligt. Jeg var indkaldt til Marinen og skulle møde på Holmen, men dér fik jeg at vide, at jeg var
overflyttet til Kystdefensionen og skulle
altså aftjene værnepligten på Dragørfort.
Det var ellers noget af en omvæltning,
at komme fra det frie, sorgløse liv, til en
tilværelse med kæft, trit og retning, som
de to første måneder gik med.
Trods den strenge disciplin, var det herligt at møde en masse ny kammerater, som
var med til at få den værste sure tid til at
glide ned, med en masse sjove oplevelser
og et godt kammeratskab.
Det var en broget forsamling fra alle
egne af landet, der mødtes her. Alle havde
hver sine særheder, men vi lærte hurtigt måske på grund af disciplinen - at gå i
spænd sammen.
Vi var fordelt i 4 delinger - i alt ca. 130
mand. Vi blev inddelt efter højde, jeg var
selv i 1. deling.
Vi sov i små soverum med 2 lag á 16
hængekøjer (= 32 “bananskaller”) i hvert
rum.
Da hygiejnen ikke var lige stor hos alle,
var det ikke den rene violduft, der mødte
vagten, når han purrede os om morgenen
(det stank som en horekasse i havsnød),
så det var op med vinduerne, selv i den
værste vinterkulde.
Vi fandt hurtigt ud af, hvem der var
bange for vand og sæbe, så hvis tæerne
var blevet for sorte, så blev vedkommende
klædt af og lagt (læs: smidt) op i den lange
terrazzo-vaskerende under de kolde haner, til tæerne var rene. Det var meget
sjældent, at vi måtte gentage kuren.
På toppen af fortet lå soldaterhjemmet
Dannevirke, hvor vi mødtes til et godt spil
kort og andre sysler. Her kunne vi også
skrive hjem, når længslen blev for stor det hjalp altid lidt.
Den helt store svir var, når der var råd
til en hel Wienerbrødsstang - det var trods
alt næsten 2 daglønne á 2 kr.! Aldrig har
wienerbrød smagt så godt.
Jeg var så heldig at være bosat hos mine
forældre på Amager, så for mig var savnet ikke så stort, som hvis jeg havde boet
i Nordjylland - det var lang vej den gang.
I “Udkiggen” på toppen af fortet stod
en stor kikkert, hvormed vi kunne holde
øje med fremmede skibe i sundet og rapportere det til Holmen. Udkigsvagten var
ikke svær at få besat, for foruden at holde
øje med skibene, kunne den også rettes
direkte ned mod damernes nøgenafdeling

på Dragør Badeanstalt, så der nogle gange
kø ved kikkerten (det kneb lidt mere med
at få vagten besat om natten).
Efter eksercérskolen (rekruttiden) blev
jeg taget til stambesætningen. Jeg blev
“Hovmester” i officersmessen. Det gav 50
øre mere om dagen - og rigtig “Guffekost”;
det var jo mig der lavede kostplanen for,
hvad officererne skulle have at spise.
Denne tjans var hidtil blevet besat af udlærte tjenere, men jeg hørte, de var blevet
”for dygtige”. Hvad dygtigheden bestod
af, fandt jeg hurtigt ud af, idet de handlende i Dragør, hvor jeg købte ind, først
spurgte mig om, hvor meget der skulle
lægges på regningen til mig selv, så det
holdt jeg mig klogeligt fra.

så det var i galop over kajgaden for at få
snapsen tilbage. Men snapsen stod i en
vindueskarm og var bestemt ikke kold. Det
medførte en balle - og den var stor!
Dagen før vi skulle hjemsendes i oktober måned, var det lidt svært at få tiden
til at gå, så jeg foreslog et par af gutterne,
at såfremt vi kunne få landlov, kunne vi
tage hjem til mine forældre til en kop kaffe
og en tår øl.
Jeg ringede hjem og fortalte at jeg kom
hjem med et par kammerater - og det var
OK. I mellemtiden var det rygtedes på
fortet, og der var flere som ville med, så
vor messgast, Poul, foreslog, at vi lånte
en mandskabsvogn og kørte allesammen.
Da vi kom hjem, stod mine forældre for
at tage imod, men da de så, at der væltede
32 kystbasser ud af vognen, blegnede smilet lidt.
Min far blev sendt ned til købmanden
efter forsyninger, og vi fik en dejlig eftermiddag ud af det. Han glemte aldrig synet af 32 marinehuer der hang i vor entré,
og min mor var stolt, da kammeraterne
udtrykte: “De’ æ no’en grum’ flink’ forælder han hår”.
8544/18871/1951
John Kreutzfeldt

Her står vi fire basser fra stambesætningen.
Jeg selv på højre fløj (m. blå krave)

Foruden mig, var der i officersmessen
en værnepligtig kok og en messegast - et
par herlige fyre. Kokken Willy var fisker
i Stubbekøbing. Han fandt hurtigt ud af,
at vi skulle fiske efter ål i voldgraven. Han
riggede en line til med 450 kroge, og så
gik vi ellers langs bolværket og strøg rejer i et net - dem brugte vi så som madding.
Om aftenen lånte vi en travalje, så vi
kunne lægge linen ud. Vi blev purret af
vagten kl. 0300, så vi kunne bjerge linen
inden det blev lyst, da ålen ellers ville sno
sig af linen.
Den første nat fangede vi 32 ål, så vi
bestemte, at officererne skulle have stegte
ål den dag. Det vakte bekymring for orlogskaptajn Aalborg, idet han var bange
for at det var for dyrt for messeregnskabet,
men da han hørte, at det var en “gave” fra
kabyssen, forlangte han, at der skulle en
½ snaps på bordet - men den skulle være
kold!
Desværre havde jeg lånt vor snaps ud
til Fenrikmessen - og glemt at få den igen,

Tilbud
fra hovedkassereren
Jeg ligger inde med flere KAF-effekter, som jeg gerne vil sælge ud af.
Derfor kommer jeg nu med et godt
udsalgstilbud til følgende stykpriser.
KAF-slips med vores logo
95 kr.
KAF-slipsenåle m. emblem 40 KAF-blazermærker
80 Alle priser er inklusiv forsendelse.
Måske er der lige et medlem, som
kunne tænke sig et blazermærke eller slips til jubilarstævnet.
Nu har I chancen!
Alle henvendelser og bestillinger
må blot ske til hovedkassereren.
Børge Andersen
Vinkelvej 29
8500 Grenaa
Tlf. 8632 4988

Kystartilleribladet 2/07

5

Vi bringer

Efterlysning af:

Kystbasser af årgang 1952
Bangsbofort
Gode
årgangskammerater!
Vi mødes ved jubilarstævnet den 9. juni på Kastellet i erindring om 55året for vor indkaldelse.
Venlig hilsen
9075/13419
Flemming V. Pedersen
9015/13420
Jørgen Lübker
8438/13446
Vagn Outzen

Middelgrundsfort
Gode
årgangskammerater!
Vi mødes ved jubilarstævnet den 9. juni på Kastellet i erindring om 55året for vor indkaldelse.
Venlig hilsen
8794/12741
Hans Ole Hansen
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Kystbasser af årgang 1957
Middelgrundsfort

Stambesætning, Middelgrundsfort
Kystbasser af årgang 1957
I 50-året for vor indkaldelse
1957, kunne det være rart at
mødes i Kastellet/Trekroner
den 9. juni.
Kan I genkende jer selv på
billedet af stambesætningen
på Middelgrundsfortet.

Kammeratlig hilsen
- og På gensyn
5525/324842
Erik Schneeberg (Boston)
8818/324570
Ole Jensen (Barberen)
5611/324616
Richard Henriksen

Kystartilleribladet 2/07
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Program
for

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2007

lørdag den 9. juni
Kl. 09:45 - 10:15

Deltagerne møder ved Kongeporten i Kastellet

- 10:20

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

- 10:20

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

- 10:30

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

- 10:55

Indrykning i Kastelskirken, hvor gudstjenesten forrettes af
provst Ejgil Bank Olesen

- 11:30

Fotografering

- 12:00

Afmarch fra Kirkepladsen med Søværnets Tamburkorps i spidsen

- 12:30

Indskibning i fartøj ved Ndr. Toldbod, der bringer deltagerne og gæster
til Søfortet Trekroner

- 13:00

Antrædning på kajgaden.
Efter velkomst, 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 på Trekroner
- 15:30
- 16:45

Det officielle stævne slut
Afsejling til Langelinie (Isbjørnen)

Bemærk: Det er ikke muligt at returnere til Toldboden, da båden skal afgå fra Isbjørnen
umiddelbart efter vores landgang.

Der vil blive forsøgt transport (kørsel) til udskibningssted (Toldboden) og tilsvarende fra Isbjørnen
til Kastellet for deltagere, der er dårligt gående. Denne transport vil blive for egen regning.
Forbehold for evt. ændringer i programmet
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Stævneudvalget

Jubilarstævnet 2007
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 Trekroner

lørdag den 9. 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 Trekroner sig ud fra deres allerbedste side.
Stævnet afvikles i store træk som tidligere år.
Noget nyt er, at vi i år vil sejle til Trekroner, og derved skal
marchere til Ndr. Toldbod som vi plejer, idet afsejlingen fortsat sker herfra. Mødestedet er uændret ved Kongeporten i
Kastellet, som vi plejer.

Her vil hovedkassereren registrere de tilmeldte deltagere,
og udlevere deres navneskilte samt festprogram og deltagerliste, 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:

1937 - 1942 - 1947 - 1952 - 1957
1962 - 1967 - 1972 - 1977 - 1982
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 Ndr. fløj på Trekroner med glade kammerater.

Vi mødes som vi plejer kl. 9:45 ved Kongeporten, hvorved deltagerne fra Jylland får bedre mulighed for at nå frem
med morgentogene.

Tilmelding og betaling på girokortet herunder må ske senest den 15. maj

Vel mødt til jubilarstævnet 2007
Stævneudvalget

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

KVITTERING

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

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

900-2413

900-2413

GIROINDBETALING
Indbetaler

8
7
Forside af Girokortet
(side 9)

Kystartilleriforeningen

900-2413
Hovedkasseren
Kystartilleriforeningen
Vinkelvej 29 • 8500 Grenå
Hovedkassereren
Vinkelvej
29,
Grenå
Underskrift
ved8500
overførsel
fra egen konto

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Kystartilleriforeningen
Hovedkasseren
Vinkelvej 29 • 8500 Grenå
Post Danmarks kvittering

Jubilarstævnet
Stam nr.:
Årgang:

Jubilarstævnet
Stam-nr.: _____________________
Kroner
Øre
Årgang: _____________________

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+9002413<

Betalingsdato

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2004.11 BG 202-23841

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

.

.

Øre

,

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2007

lørdag den 9. juni
For deltagelse, spisning og sejlads til Trekroner fort
må der betales 225 kr.
der bedes fremsendt på girokortet forneden på denne side.
(Udfyld også feltet på forsiden af girokortet med stamnr. og årgang)
Deltagerprisen er nu reduceret med 50 kr. i forhold til sidste
år, hvor vi sejlede til Middelgrundsfort. Det er jo stadig en
chartret færge, hvorfor Forretningsudvalget fortsat vil bidrage
til sejladsen.

Det er selvfølgelig også tilladt
at indbetale et støttebidrag.

Betaling skal være fremsendt senest den 15. maj
Også IKKE-medlemmer kan deltage
Udfyld girokortet allerede i dag
Ingen kan tilmelde sig på selve jubilæumsdagen
Pårørende er meget velkomne til at overvære paraden og gudstjenesten;
- dette er en særlig oplevelse
Dagens 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, Grenå
Telefon 8632 4988
Velkommen til
Kystartilleriforeningens Jubilarstævne 2007
Vi glæder os til at hilse på dig !

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

Bagside af Girokortet (side 10)

Vi håber på stor deltagelse, da vi
nu har fået mulighed for at komme
på Trekroner
Stævneudvalget

afrives forsigtigt

Koldkrigsmuseet bliver en unik oplevelse
Ud over fortet i undergrunden, vil genopbygningen af missil-forsvaret fra eskadrille 541 gøre hele
museums-området til et oplevelsescenter med tilhørende infocenter, café og legeplads med skyttegrav og forhindringsbane
Når Koldkrigsmuseum Stevnsfort forventelig åbner i fuldt omfang i foråret 2008,
vil det ikke alene være fortet under jorden besøgende kan de opleve. De vil i høj
grad også kunne få et indtryk af det jordtil-luft missil system der var en væsentlig
del af forsvaret langs den stevnske kyst i
koldkrigsårene. Det fremgår af det forslag
til lokalplan for hele det kommende
museumsområde, som Plan- & Teknik udvalget netop har anbefalet, at Stevns Kommunalbestyrelse sender i offentlig høring
om et par uger. Og med den detaljerede
beskrivelse af intentionerne med hele
museums-området planen rummer, er der
ingen tvivl om at det turistmæssigt vil
blive et betydeligt fyrtårn for hele Østsjælland.

Det er netop flyvevåbnets NATO
HAWK missil system, der blev anlagt i
tilknytning til eskadrille 541 øst for
Korsnæbsvej, der er en væsentlig årsag til
at det nu haster med en samlet lokalplan.
Alt det tunge materiel befinder sig på Flyvestation Skalstrup ved Roskilde, hvorfra
det skal fjernes, da flyvevåbnet som led i
det seneste forsvarsforlig bliver et rent jysk
»anliggende«.
- Flyvevåbnet kunne naturligvis vælge
at transportere det hele med til Jylland,
men de vil helst have det til Stevns snarest muligt, da Veteranforeningen som tidligere omtalt har fået stillet det hele gratis til rådighed. Og de er endda så flinke
hos flyvevåbnet, at de har tilbudt at trans-

portere det hele hertil vederlagsfrit. Det
er vi meget taknemmelige for, da transportomkostningerne ellers vil blive meget store. Alene den store kran til at løfte
det tunge materiel, ville blive en dyr affære, og vi har rigeligt at bruge pengene
til i forvejen, siger chefen for Østsjællands
Museum, Tove Damholt, der arbejder tæt
sammen med Veteranforeningen med
henblik på at få det meste på plads i løbet
af denne sommer.
Området - der indtil nedlæggelsen i
2001 - bestod af et antal affyringsplatforme, radarhøje og forstærkede betonpladser, er i princippet bevaret med jordvolde, garageskure, klargøringsbygning
og bunkeranlæg, mens garageskure, containere, værkstedstelte og affyringsramper

samt radaranlæg blev fjernet ved rømningen. Den eneste forandring, der er sket,
er tilvæksten af lav træbevoksning og buskads, hvor det oprindelig var fri for træer
og bevidst plejet med en lav bevoksning.
Disponering
I planforslaget tages der ikke alene højde
for genplaceringen af missilmateriel, men
også etablering af de nødvendige faciliteter til museumsdrift. Adgang for besøgende til det samlede museums-område
bliver fra Korsnæbsvej overfor indgangen
til den sikrede døgninstitution for unge
kriminelle (tidligere Sundets Marinedistrikt, red.). Her vil der blive udlagt arealer til parkering for privatbiler og en sær-

lig p-plads forbeholdt busser. I det eksisterende bunkeranlæg, der ligger nord for
»fødevejen« gennem missil-området, vil
der blive indrettet skoletjeneste med videre. Den nuværende garage- og værkstedsbygning syd for »fødevejen« vil blive
udbygget til et velkomst- og besøgscenter
med billetsalg, biograf, museumsbutik og
personalefaciliteter.
Desuden udvides indgangspartiet til den
eksisterende bygning med toiletfaciliteter,
trappe og en handicaplift til café-området, der placeres i første sals højde. I lokalplanforslaget er der en detaljeret beskrivelse af de materialer der må anvendes
ved om- og tilbygningen, da man tilstræber en minimal ændring af hele den visuelle oplevelse af området.
Der er også tænkt på børn og barnlige
sjæle, idet der i tilknytning til bygningen
etableres et legeområde. Det udføres i
naturmaterialer, og vil bl.a. rumme en
“skyttegrav” i cirka én meters dybde med
flisebelægning i bunden. Der anlægges en
forhindringsbane i træ og natursten samt
borde og bænke.
Ud over disse publikumsfaciliteter vil
der blive et område til udstilling af militære køretøjer, retablering af områderne
med opstilling af missilmateriel samt et
stisystem, der fører forbi de to store
Gneisenau-kanoner og frem til selve
undergrundsfortet.
Miljøvurdering
I forbindelse med forberedelsen af lokalplanen er der samtidig foretaget en grundig miljøscreening af området, og her er
man nået til den konklusion, at der ikke
er behov for en egentlig miljøvurdering,
hvilket Plan- & Teknik udvalget har godkendt.
Helt konkret om miljøforholdene pointeres det, at anvendelse til museumsformål
på ingen måder forøger forureningen i
forhold til den tidligere militære anvendelse. Der er heller ikke tale om en væsentlig påvirkning af et internationalt
beskyttelsesområde eller er i strid med regionplanen, hvor arealerne er udlagt som
regionalt naturbeskyttelsesområde.
I forhold til Planloven er der kun strandbeskyttelseslinjen, der skal tages højde for.
Da en del af området ligger inden for
denne linje, er det nødvendigt med en dis(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 2/07
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Koldkrigsmuseet bliver en unik oplevelse (fortsat fra forrige side)
pensation. Det er Miljøcenter Roskilde,
der på Miljøministeriets vegne har kompetence til at give den type dispensationer. Stevns Kommune har forlods “stukket fingeren i jorden!” hos planfolkene i
Roskilde, og skriver herom i et notat til
politikerne:

“Den ændrede anvendelse under jorden eller indendørs vil ikke kræve dispensation, lige som den ændrede anvendelse
af arealerne over jorden formentlig vil
kunne godkendes”.
Dermed synes der på forhånd at være
taget højde for de væsentligste faktorer i

forbindelse med museumsprojektet, hvor
belastningen af omegnen vil begrænse sig
til øget trafik af personbiler og busser. Til
gengæld vil belastningen af hele det
unikke område være væsentlig mindre end
under den kolde krig.
Kilde: Dagbladet/ Køge
Foto: Tom Wismann

Gangsystem og rum i undergrunden (ca. 1956)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Elevator fra nedgangsbunker
Trappe fra nedgangsbunker
ABC-rensestation
Depotområde
Magasiner, 150 mm lysgranater og 40 mm
Reservedele
Havaricentral
Toilet og bad
Ligkapeller
Panserdøre
Skakt til overfladen (tildækket)
Flankeringskonstruktion
Hospital
Maskinværksted
Maskincentral nord
Beboelse pjecebesætning P1
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ammunitionsmagasiner P1
Officers- og befalingsmands beboelse
Artilleriværksted
Elværksted og gasfiltre
Maskincentral syd
Beboelse pjecebesætning P2
Ammunitionsmagasiner P2
Ammunitionsmagasin 40 mm
Gang til 40 mm batteri syd
Officers- og befalingsmands beboelse
Beboelse menige og toiletter
Skakt til ildlederpost 2
Artillericentral
0-rum
Artillericentral luftværn / ABC central
Radarrum / Skakt til radar

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 12. 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 fugle
kongen mønstrer sine skytter.
Derefter starter skydningen og
andre aktiviteter.
- ca. 12 Frokostpause: Sild, forloren
skildpadde/skipperlabskovs,
afsluttende med ostemad.
- ca. 16 Den nye fuglekonge udråbes,
og hermed udskænkning af
”Kongeøl”.
Spisningen koster kr. 100, og for at
deltage heri, må bindende tilmelding
ske senest den 7. maj til:
Kurt Læsøe på 3254 1742 eller
Bent Nielsen på 3253 0975
P.b.v.
Bent Nielsen
Generalforsamlingen
Torsdag den 1. marts afholdt afdelingen
ordinær generalforsamling i Laksegade
32, hvor formanden kunne byde velkommen til 21 medlemmer og samtidig overbringe en hilsen fra vor ærepræsident Jørgen Kehling, som ikke kunne være tilstede
på grund af et cykeluheld med lidt uheldige følger.
Efter formandens velkomst, førtes fanen
ind.

†

†

Svend B.Torp
* 07.04.1918 † 03.02.2007

Erik Grül
* 03.06.1930 † 18.02.2007

Med sorg må vi meddele, at vor gode
kammerat
6594/14588/1939
Bogholder Svend Torp
er afgået ved døden.
Trods tiltagende blindhed og svageligt helbred, deltog Svend i stor udstrækning ved vore arrangementer og til det sidste i både Tivoliklubben
og Kystartilleriforeningens jubilarstævner.
Svend Torp blev bisat mandag den
12. februar fra Brønshøj Kirke, med
deltagelse af kammerater og fane fra
KAF som en sidste hilsen.
Æret være Svend Torps minde
Bent Nielsen

Søndag den 18. februar døde vor
gode, trofaste kammerat, direktør
Erik Grül, i en alder af 76 år.
Erik Grül var gennem mange år revisor i Københavns Afdeling, og deltog gerne ved vore fester og arrangementer.
Han var aktivt medlem af Skyttegruppen og Tivoliklubben, og deltog
også ved Kystartilleriforeningens
jubilarstævner, såfremt - i de sidste
år - helbredet tillod det.
Hans gode humør kommer vi til at
mangle.
Erik Grül blev bisat torsdag den 22.
februar fra Søndermark Krematorium, hvor kammerater fra KAF og
Skyttegruppen bragte en sidste hilsen.
Æret være Erik Grüls minde
Bent Nielsen

Valg af dirigent: Torben Henriksen
valgtes, takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
Årsberetning: Formand Bent Nielsen
indledte med at mindes vore 5 afdøde
kammerater med et ”Æret være deres
minde”, hvorefter der afholdtes 1 minuts
stilhed.
Formanden oplyste, at der i 2006 har
været afholdt 21 arrangementer, hvoraf de
7 er klubaftener afholdt i Grøndals Centret.
Regnskab: Kasserer Ole Bæk Nielsen
fremlagde regnskabet og henviste til det
lille underskud der var fremkommet fra
årets bankospil. Regnskabet blev godkendt
med klapsalver.
Forslag: Ingen indkomne.
Valg: Her var der genvalg på alle poster, med undtagelse af posten som revisor, som på grund af Erik Grüls død var
blevet ledig; her valgtes Henning Aamodt,
der så efterlod sig en tom plads som revisorsuppleant, og her valgtes Leif Petersen så ind i stedet.
Kontingent: Fortsætter uændret.
Under Eventuelt rettedes et par enkelte
spørgsmål til formanden, som efter sin
besvarelse takkede dirigenten for hvervet.
Vagn Tranekær

Frederikssund afdeling
Generalforsamlingen
Når dette blad udkommer, har afdelingen
afholdt sin ordinære generalforsamling (
lørdag den 17. marts ). Referat vil komme
i blad nr. 3.
Mindegudstjeneste
og kransenedlæggelse
Nytårsdag dannede Lynæs Kirke atter
rammen om mindegudstjenesten for savnede og omkomne fiskere; en højtidlighed,
der samler mange kirkegængere.
Efter gudstjenesten var der kransenedlæggelse ved mindesmærket.
Fanerne fra vore to Fiskeriforeninger,
Marineforeningen og Kystartilleriforeningen var tilstede.
Efter mindehøjtidligheden var der afslutning (Fanebæregeneralforsamling) i
Marinestuen for kirkegængerne, hvor man
ønskede hinanden godt Nytår.
Igen en eftermiddag hvor traditionerne
holdes i hævd.
Gert Juhl
Kystartilleribladet 2/07
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Nyt fra afdelingerne
Syd-Østsjællands afdeling
Generalforsamling
I Kystartilleribladet nr.1 tillod jeg mig
som formand for Syd-Østsjællands afdeling at byde velkommen til vore kammerater, der indtil den 17. januar var medlemmer af Lolland-Falster afdeling, der, i forbindelse med 90-års stiftelsesfest, blev ophævet.
Denne velkomst vil jeg gerne gentage
og underbygge med, at vi nu har indkaldt
til afdelingens ordinære generalforsamling, der holdes
søndag den 25. marts kl. 11:00
i Marineforeningens Orlogsstue
Tømmergade 4, Nykøbing F.
Dette for at understrege, at afdelingen ikke
har et bestemt, fast sted som tilholdssted,
men vi forsøger at runde alle hjørner af
vort område. Denne gang så altså en tur
syd for broerne.
Vores afdeling har ved generalforsamlingerne tradition for at medlemmer, der
har jubilæum i foreningen får udleveret
tegn og diplomer denne dag. Vi har, som
det fremgår af blad nr. 1, 7 jubilarer spændende fra 65 år til 25 år. Vi glæder os til
at se jubilarerne og hylde dem denne dag.
Mens vi holder generalforsamlingen, er
der arrangeret en tur for vore ledsagere i
Nykøbing F..
Vi slutter med fælles skafning i
Orlogsstuen.
Der er naturligvis udsendt indkaldelse
til alle medlemmer.
Træningsskydning
Der er godt gang i træningsskydningerne
på Hotherskolen i Hårlev. Der falder da i
hvert fald mange træffere i den inderste
del af skiven, når der tælles op ved kaffebordet i skydekælderen.

bære, har Forretningsudvalget besluttet,
at der ikke holdes landsskyttestævne i
2007, og det lægges op til delegeretmødet
i efteråret 2007, at tage stilling til fremtiden for dette arrangement.
Det afholder os altså ikke fra at fortsætte træningen og vi har besluttet, at vinterens hårde træning sluttes med intern
skydekonkurrence.
Stiftelsesfest
Vi har traditionelt prøvet at afvikle vores
stiftelsesfest tæt på stiftelsesdatoen den 13.
januar. I år har afdelingen 90-års fødselsdag. Vi har flere gange været hæmmet af
dårligt vejr og en enkelt gang måtte vi
udsætte festen på grund af vejret. Derfor
har bestyrelsen besluttet, at afdelingens
stiftelsesfest holdes
søndag den 15. april kl. 13:00
på Beldringe Hjemmeværnsgård
Der udsendes naturligvis indbydelse til
alle medlemmer, men reserver allerede nu
dagen.
Vi er bekendt med, at Lolland-Falster
afdeling holdt stiftelsesfest tæt ved
stiftelsesdagen, der er den 14. januar. I
den forbindelse ophørte afdelingen med
at virke og medlemmerne overgik til SydØstsjællands afdeling.
Vi glæder os til at se alle medlemmer
og ledsagere til festen den 15. april. Det
er tæt på stiftelsesdatoen (5. april 1960)
for den nedlagte Østsjællands afdeling.
Stevnsfort
På det sidste bestyrelsesmøde i afdelingen
orienterede Hans Verner Poulsen om situationen omkring etableringen af
Koldkrigsmuseum i Stevnsfort (Undergrunden).
Se artiklen side 11.
På kammeratligt gensyn i 2007
Benny Horn

Lolland-Falster afdeling

Efter landsskyttestævnet 2006, hvor vi
desværre måtte konstatere at tilslutningen
var så lav, at det økonomisk ikke kunne
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Fest:
„90 års fødselsdag“
Onsdag den 17. januar 2007 holdt KAF
Lolland-Falster afdeling 90 års jubilæum
i Marineforeningens orlogsstues smukke
lokaler.
Til stede var 5 bestyrelsesmedlemmer
med fruer, og indbudt var vicepræsident
Benny Horn med fru Anni som desværre

var syg og ærespræsident Jørgen Kehling
med fru Nina.
Det var en meget hyggelig fest med rigtig dejlig mad, lavet af Marineforeningens
2 dygtige kokke.
Vores formand Ib Rasmussen gennem
de sidste 14 år holdt tale for os alle og
mindedes de forgangne brogede år med
14 forskellige formænd med bl. andre
F.C.A. Lassen i 36 år fra 1922-1958 og
William Strøberg Andersen, som var formand i 2 omgange og nu er æresmedlem.
- og vemod:
Farvel og overflytning
Der har været mange aktiviteter i løbet af
årene, men nu trykker alderen, og det var
med stort vemod, at formand Ib Rasmussen måtte være den, der skulle „overføre“
Lolland-Falster afdeling til Syd-Østsjællands afdeling. Vi er dog trygge med friske og aktive Benny Horn som formand i
fremtiden i den nye afdeling. Vi glæder
os alle til at fortsætte “under hans vinger”.
Ærespræsident Jørgen Kehling, som jo
stammer fra Lolland-Falster, ønskede tillykke og takkede for de mange gange han
har deltaget i vore sammenkomster. Alle
kender vist hans smittende gode humør
vi har været så glade for.
Tak Jørgen Kehling og Nina!
Vores kommende formand Benny Horn
ønskede os ligeledes hjerteligt tillykke og
glædede sig til deres generalforsamling
den 25. marts, hvor overflytningen ville
blive anerkendt og markeret netop her i
Orlogsstuen.
To medlemmer har ved denne lejlighed
60 og 65 års medlemskab.
Derefter tog Benny Horn kasketten på
som vicepræsident og benyttede lejligheden til at lykønske os fra såvel præsidenten som det øvrige Forretningsudvalg.
På vegne af Forretningsudvalget, blev
næstformand Niels Pedersen, LollandFalster afdeling, hædret med Kystartilleriforeningens hæderskors, som tak og påskønnelse for hjælp til vores formand
igennem årene. Niels Pedersen var meget overrasket og beæret, da ærespræsident
Jørgen Kehling overrakte hæderskorset.
Niels Pedersen takkede for den store
ære.
KAF Lolland-Falster afdeling takker for
vinen, der blev nydt til festen!.
Andersson
sekretær

Nyt fra afdelingerne
Esbjerg og omegns afd.
Generalforsamlingen
Formanden bød velkommen og ønskede
”Godt Nytår” til de fremmødte 16 medlemmer.
Som dirigent valgtes enstemmigt Ove
Strandby Lindskov.
Formanden aflagde beretning og omtalte den afholdte udflugt, som fandt sted
den 8. september med vellykket besøg på
Affaldsforbrændingsanstalten L 90,
Hjemmeværnsflotille HVF 131 og Bunker T i Esbjerg.
Ved det årlige KAF jubilarstævne var
vi 5 deltagere fra afdelingen, hvoraf 3
var jubilarer.
Formanden opfordrede medlemmerne
til at deltage i disse årlige jubilarstævner,
hvor også ikke-jubilarer kan deltage.
Afdelingen deltog med fane i Faneparaden den 7. november 2006 på Bülows
kaserne i Fredericia, i anledning af 50året for oprettelsen af det første danske
FN-kommando.
Formanden afsluttede med en tak til
medlemmerne for fremmødet og ligeledes
tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Herefter aflagde kassereren beretning
for det reviderede regnskab for året 2006.
Foreningen har ved årsskiftet en bankbeholdning på kr. 7.241,49.
Såvel formandens beretning som regnskab blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Der afholdtes valg, og herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand : Søren Ib Nielsen
Kasserer: Jens Peter Vestergaard
Sekretær: Niels Christian Ravn
Best.medl.: Arne Christiansen
- : Jens Ole Spiel
Best.suppl.:Henning Hansen
- : Hugo Andreas Hansen
Revisor: Frode Helmer Laursen
- : Hugo Andreas Hansen
Rev.suppl.: Gunner Nielsen
- : Tonny Martin Nielsen
Fanebærer: Villy Nørgaard Andersen
Hjælper: Jens Ole Spiel
Husk
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren

Afdelingskontingent fastsattes uændret
til kr. 200,- pr. år.
Der ydes ikke honorarer, og alene diæter efter regning.
Under eventuelt var der forslag til en
form for samlet deltagelse i sommerens
KAF jubilarstævne, og der var positiv
stemning blandt et flertal af de fremmødte
medlemmer for at deltage, hvorfor det er
op til bestyrelsen at arbejde videre med
sagen.
Der blev bragt flere emner i forslag til
udflugter, bl.a. Fregatten ”Jylland” og
Museet ved Frøslev grænse. Bestyrelsen
arbejder videre med sådanne forslag.
Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede
dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Stiftelsesfesten
Efter generalforsamlingen den 12. januar
samledes vi med vore ledsagere, ialt 32
personer, til en festlig aften på Restaurant
”Parken”, Esbjerg, for at fejre 60-års dagen for stiftelsen af KAF Esbjerg og omegns afdeling, hvilket skete den 12. januar
1947.

læses i bl. a. den gamle foreningsprotokol
og i senere referater fra bestyrelsesmøder
og generalforsamlinger.
Omtalte også foreningens faner. Den
første fane erhvervede man for egne indsamlede midler i 1948, og den anden fik
man i 1957, - en fane med split, skænket
af Danmarks-Samfundet.
Som en hilsen til vore faner afsang vi
stående ”Der er ingenting der maner …”
Ove Strandby Lindskov og Villy
Nørgaard Andersen takkede bestyrelsen
for den meget ærefulde udnævnelse tilæresmedlemmer i Esbjerg og omegns afdeling og lagde vægt på det gode kammeratskab, der er fremherskende i foreningen.
Under spisningen blev vi underholdt
med glad musik, og vi afsang adskillige
af de gode gamle sømandssange.
Efter middagen var der konkurrence om
at vinde de af medlemmerne medbragte
gaver.
Der blev lanceret en ny form for lotteri
som var en gætteleg med skrabelodder,
hvor vi skulle ”skrabe” det rigtige svar ud
af tre mulige på det spørgsmål det stod på
skrabeloddet.
Af de rigtige svar blev der trukket lod
om gaverne.
Klokken ca. 23 sluttede vi en rigtig god
festaften med stående at afsynge
kammeratskabssangen.
Søren Ib Nielsen

Randers og omegns afd.
Fra venstre Villy Nørgaard Andersen, Ove
Strandby Lindskov og afdelingsformand
Søren Ib Nielsen

Formanden bød velkommen og bad derefter Villy Nørgaard Andersen og Ove
Strandby Lindskov om at komme frem
foran vore to faner, der var opstillet i en
fanefod midt for den ene langvæg i lokalet.
Begge fik derefter, sammen med bestyrelsens motivering, overrakt KAF Esbjerg
og omegns afdelings indrammede
æresmedlemsbrev, for trofast og aktivt
virke gennem en lang årrække.
Stort tillykke til Villy og Ove!
Senere under middagen omtalte formanden træk fra de forgangne 60 år, som kan

†
Villy Hvid Tønnesen
* 24.10.1941 † 7.1.2007
Med sorg må jeg meddele, at vor gode
kammerat og medlem af Randers afdeling siden 2001
9017/1960
Villy Hvid Tønnesen
Hammelvej 321, Bøstrup
er afgået ved døden.
Æret være hans minde
John Heide
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Kastellet i smuk forårssol

Her mødes vi den 9. juni

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Tom Wismann
Flådens skibe nr. 2

HUITFELDT & WILLEMOES
Det andet i en serie om flådens skibe
fra ca. 1860 og op til vor tid
HUITFELDT & WILLEMOES var nogle af den danske flådes
mest slagkraftige enheder i perioden fra 1947 til 1965.
Begge skibe var projekteret som torpedobåde, allerede
inden Anden Verdenskrig startede, og begge skrog blev
mærkværdigvis bygget under besættelsen
fra foråret 1942 til sommeren 1943.

Det smukke hæfte på 44 sider i A4 format, giver en omfattende
beskrivelse af skibene, deres bygning, bevæbning, levnedsløb mm.
Beskrivelsen i tekst er ledsaget af fotos (sort/hvid), tegninger,
tabeller, datablade og med mange foto i stort format, som gør, at
detaljer tydeligt fremgår.

HUITFELDT & WILLEMOES
Skrevet af Tom Wismann
44 sider, rigt illustreret
Pris kr.100,- inkl. moms og forsendelse
Hæftet kan bestilles direkte hos:
Tom Wismann
Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge
Tlf. 4879 7028
E-mail: steel.stone@mail.tele.dk
eller på www. flaadensskibe.dk

