
Nr. 3 • Juli – September 2014 • 77. årgangLUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN

INDHOLD

 ROJEKTØREN
Luftværnsartilleristens Dag 2014 s. 4+5 • 14. Artilleriafdeling til Luftværnsmissilafdelingen s. 8 

Afdelingerne s. 13 • Flagdag for Danmarks udsendte s. 27 • Fødselsdagsfonden s. 28 • Vi sænker fanen s. 31



2 P

L -A -F
P

M   »LAF«

www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

Ansvarshavende Redaktør
621306/64 Hans Peter Bach
Kongevejen 482
2840 Holte
Tlf.:  45 82 14 73
Mobil:  40 42 69 04
E-mail:  hp@hpbach.dk 

Redaktør
171050/72 John Martin Christiansen
Hornelund 2 C, Horne
6800 Varde
Tlf.:  76 94 61 23
Mobil:  29 66 51 23
E-mail:  chrislaf@christiansen.mail.dk 

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

Signerede artikler udtrykker forfatterens mening, og er ikke 
nødvendigvis sammenfaldende med foreningens holdninger.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg, 
der er i afgørende modstrid med foreningens holdninger.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Tekstmateriale 
Modtages i word som .doc eller .rtf format.
Billeder sendes i en il for sig – ikke i et word.doc 
– men i et jpg, eps eller tiff-format.

Adresseændring
Husk ved lytning – også hvis du kun lytter inden for samme 
postdistrikt – at melde adresseændringen til LAFs kontor:
Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup.

Oplag: 1.000

Layout og tryk: WERKs Gra iske Hus a|s, Højbjerg

Næste nummer af »P« 
dækker tre måneder: 
oktober, november og december 2014.

Stof sendes senest 
den 1. september 2014

Kanontraktor 
(Lorry), til 40 mm 
Luftværnskanon, 
L/60 (Flotbringning 
– sted ukendt)

A   L

Landsformand 621306/64 Hans Peter Bach
 Kongevejen 482
 2840 Holte
 Tlf.:  45 82 14 73
 Mobil: 40 42 69 04
 E-mail:  hp@hpbach.dk 

Landsnæstformand 311252/72 John E. Lassen
 Egehegnet 26
 2850 Nærum
 Tlf.: 45 80 13 58 
 Mobil: 28 80 41 27 
 E-mail: jel@dk.ibm.com 

Landskasserer 798870/68 Torben Rasmussen
 Ringstedvej 198, Kvanløse
 4300 Holbæk
 Tlf.:  59 18 32 68
 Mobil:  30 30 28 27
 E-mail:  terkv@o ir.dk 
  
 Bankkonto: Danske Bank,
 Reg. 1551 Konto 3562134921

Landssekretær 130252/72 Jørn Chr. Jessen
 Brendstrupvej 17
 6800 Varde
 Mobil:  20 66 91 07
 E-mail: jcjessen@bbsyd.dk 

Landsbestyrelsesmedl. 590717/63 Arne Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  32 50 90 77
 Mobil:  25 88 93 77
 E-mail:  kipogap@gmail.com 

LAF – Kontor Kirsten Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  32 50 90 77
 E-mail:  kipogap@gmail.com

Webmaster 171050/72 John Martin Christiansen 
 Hornelund 2 C, Horne
 6800 Varde
 Tlf.:  76 94 61 23
 Mobil:  29 66 51 23
 E-mail:  chrislaf@christiansen.mail.dk



3P

FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

Af 171050/72 

Redaktør 
John Martin 

Christiansen (Chris)

REDAKTØRENS 
HJØRNESommeren er ved at være over os, derfor har vi ikke så 

mange arrangementer, men til gengæld kommer der en 
del i eftersommeren.

Netop i disse dage er det 50 år siden jeg trådte ind ad por-
ten til Tønder Kaserne, som jeg overhovedet ikke kendte, 
men det kom jeg til.

Derfor er det ekstra sjovt for mig at skulle til jubilardag i 
år. Og så bliver det endda holdt i Søgård hvor vi lå i 12 må-
neder af vores tjenestetid. Jeg håber og tror på at vi bliver 
mange. Vores ”gamle” soldaterkammerat 621415 Peder 
Iversen har været i stand til at inde 87 af vores tidlige-
re rekrutkammerater som vi skriver til, også netop i dis-
se dage.

I år er det også 80 år siden LAF blev stiftet, så det fejrer 
vi også.

Vi har i lere år arbejdet på at lytte så mange arrangemen-
ter ud i provinsen som muligt. Derfor har vi i år beslut-
tet at holde stiftelsesfesten på Fyn, nærmere bestemt på 
Blommenslyst Kro, hvor festen også som noget helt nyt vil 
blive holdt med overnatning.

Benyt lejligheden, inviter din partner på en billig weekend 
ophold og nød andre med fælles interesse for luftværns-
artilleriet.

Både årgangsfesterne og stiftelsesfesten kan du læse mere 
om andet steds i bladet.

En anden glædelig ting vi kan konstatere, er den store in-
teresse der er omkring vores hjemmeside. Besøgstallet på 
den stiger for hver måned der går, så nogen må have inte-
resse i at læse, hvad der sker i LAF og det er positivt. Vores 
næste opgave er så bare at få dem som nye medlemmer.

Til alle jer der er jubilarer i år. Find nogle soldaterkamme-
rater, tag dem med til Luftværnsartilleristens Dag, så vil vi 
gøre alt hvad vi kan, for at I får en god dag.

Det er dejligt at der er aktiviteter over hele 
Danmark samt at der kommer referater 
vedhæftet med foto, det giver en god ople-
velse at læse vores blad Projektøren. Men 
der må gerne også komme referater fra 
aktiviteter man henviser til som andre i je-
res område står for. Det kunne jo være at I 
mødte en LAFFER næste gang.

Du kan fortsat følge foreningens aktivite-
ter med mere på vores hjemmeside: 

www.luftaernsartilleriforeningen.dk. 

Vi kan se at besøgstallet er gradvis stigen-
de.

Der vil i perioder være omtale af speciel-
le arrangementer her i bladet samt på 
hjemmesiden, så i den kommende tid vil 
der komme en omtale af luftværnsartille-
ristens dage på Sjælland (Sandholmgård) 
og i Jylland (Søgårdlejren) og vores 80 års 
fødselsdag til december.
 
Der kommer i denne udgave en forkortet 
omtale af 14. Artilleriafdeling, del 1 til den 
lukkede som Luftværnsmissilafdelingen. 
De 2 andre dele følger i de kommende ud-
gaver af Projektøren. Men du kan på vores 
hjemmeside læse den fulde udgave af om-
talen, som blev skrevet mens jeg var ansat 
i forsvaret inden jeg gik på pension sidst i 
2010. 

Jeg håber så, at du har fået lyst til at skrive 
en beretning om din tid i forsvaret gerne 
med gode foto.
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2014
JYLLAND

SØGÅRD-LEJREN, SØGÅRD HOVVEJ 1, SØGÅRD, 6200 AABENRAA
(400   )

Årgangsfest lørdag den 6. september 2014

For årgangene 39-44-49-54-59-64-69-74-79-84-89-94-99-04
Men alle andre årgange er naturligvis også meget velkommen

 Udsigt ned til LAF-stuen Søgård Lejrens hovedbygning  Indkvarteringsbygning og 
nedgang til cafeteria

Program:
Kl. 10.00  Samling, betaling, udlevering af navneskilte.
Kl. 10.30  Opstilling årgangsvis.
  Velkomst, praktiske bemærkninger.
  Fotografering årgangsvis.
   Fri manøvre, eventuel rundgang i lejren, kammeratligt samvær med en øl og 

fortælle soldaterhistorier m.m. (lokale tilgår).
Kl. 13.00  Spisning i cafeteria, menu: Gule ærter med tilbehør og pandekager med is.
Kl. ca. 17.00  Afslutning og Tak for i dag.

Pris for deltagelse i arrangementet er 225,00 kr., inkl. 1 snaps og 1 øl.
Yderligere drikkevarer kan købes.

Kom også for dine kammeraters skyld.

Ægtefælle og /eller samlever eller ledsager er velkommen til at deltage.
Der er mulighed for overnatning fra fredag til lørdag på 2 mands kvarter (pris ca. 440, kr.) 

eller 10 mands stuer (pris ca. 50,00). Morgenmad kan eventuelt købes i cafeteria.
Ovennævnte aftales ved tilmelding.

Ved tilmelding oplyses soldaternr. årgang, adresse og telefonnr. 

Bindende tilmelding senest den 25. august 2014 til: John Martin Christiansen (Chris), 
Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde. Tlf. 29 66 51 23 eller e-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 

Landsbestyrelsen har i år valgt at årgangsfesten i Jylland a holdes i Søgård Lejren.

Ud i t d til LAF t Sø å d L j h db i I dk t i b i
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2014
SJÆLLAND

SANDHOLMGÅRD, ELLEBÆKVEJ 11,3460 BIRKERØD

Årgangsfest lørdag den 20. september 2014

For årgangene 39-44-49-54-59-64-69-74-79-84-89-94-99-04
Men alle andre årgange er naturligvis også meget velkommen

 Sandholmgård LAF-stuen på Sandholmgård

Program:
10.00-10.15 Samling på Sandholmgård.
10.15-10.30 Antrædning, velkomst ved LAF.
10.30-11.00 Fotografering årgangsvis.
11.00-11.45 Jernløse Hornorkester underholder.
12.00-15.30 Middag: Gule ærter med tilbehør og pandekager med is.
 Uddeling af fortjensttegn og kammeratligt samvær, lotteri a holdes.

Pris for deltagelse i arrangement er 225,00 kr., inkl. 1. snaps og 1 øl.
Yderligere drikkevarer kan købes

Kom også for dine kammeraters skyld

Ægtefælle og/eller samlever eller ledsager er velkommen til at deltage. Der vil være mulighed 
for overnatning fra fredag til lørdag. Pris for overnatning er enkeltværelse 300,00 kr. 

og for dobbeltværelse 400,00 kr. pr. nat. Ovennævnte aftales ved tilmelding.

Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og telefonnr.

Bindende tilmelding senest den 8. september 2013 til: Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse, 
4300 Holbæk. Tlf. 59 18 32 68 eller mobil 30 30 28 27 eller e-mail: terkv@o ir.dk

Landsbestyrelsen har også i år valgt at årgangsfesten a holdes på Sandholmgård som er foreningens 
domicil. Der vil være mulighed for at a lægge LAF-stuen et besøg og se hvordan den er blevet indret-
tet. Der vil også være mulighed for et tilbageblik gennem ”Projektøren” fra 1938. Transport fra Alle-
rød station vil kunne ske såfremt det aftales ved tilmelding. Ankomst til stationen senest kl. 09.30.

Sandholmgård LAF stuen på Sandholmgård
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L   6.  2014 

INVITATION TIL
LUFTVÆRNS ARTILLERI FORENINGENS

80 ÅRS FØDSELSDAGSFEST PÅ
 

B  K , M  420, 5491 B
(Kroen stammer fra det 19. århundrede og ligger i en fredelig have)

   

Foreløbig program: (endelig program se Projektør for 4. kvartal 2014)
 

Gæsterne ankommer
Kl. 17.30: Velkomstdrink

Kl. 18.00: Serveres der en 3. retters festmenu
Kaffe 

Bestyrelsen har valgt at fødselsdagsfesten i år er med overnatning.

Prisen for 3 retters festmenu med vin ad libitum under middagen, 
overnatning samt morgenmad.

Pris alt inklusive i enkeltværelse er kr. 850,00 pr. person
Pris alt inklusive i dobbeltværelse er kr. 850,00 pr. person

Påklædning
Almindelig aftenpåklædning, ordensdekorationer og hæderstegn anlægges.

T    10.  2014 :
Landsformand Hans Peter Bach, 

tlf. 40 42 69 04 eller e-mail: hp@hpbach.dk 

Landskasserer Torben Rasmussen, 
tlf. 59 18 32 68 eller mobil 30 30 28 27 eller e-mail: terkv@o ir.dk 
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MÅ VI BE’ OM DIN E MAIL ADRESSE?

Af 798870/68 Landskasserer Torben Rasmussen

Vi har erfaret at mange af vore medlemmer har en e-mail-adresse.

For om muligt at reducere portoudgivelsern e i LAF og i visse situationer at give dig en målrettet information, er 
vi interesseret i at få din e-mail-adresse.

E-mail-adressen vil kun blive brugt i det omfang vi har brug for at give dig en hurtig information om arrange-
menter eller andre aktiviteter og vil være et supplement til de informationer der kommer i ”Projektøren”.

Den vil ikke blive brugt for at udsende vores medlemsblad ”Projektøren”, som altså fortsat vil komme i papir-
form med mindre du eventuelt ønsker at skifte til elektronisk form.

Giv venligt kontoret v/Kirsten Pedersen besked om e-mail-adressen på kipogap@gmail.com. 

Oplys gerne medlemsnummer, afdeling, soldaternummer, årgang og adresse.

GUBBEFROKOST I TREKANTSOMRÅDET
G          LAF

Frokosten holdes for 3. gang i Fredericia 
på Veteranhjem Trekantsområdet, 
Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia 

L ,  4.  2014, 
. 12.00

 
Mød op til en lækker frokost, 
inkl. 2 øl og 2 snapse og kaffe 
(der vil være amerikansk lotteri)

Pris kun kr. 200.00

S    
  24.  2014 

Frede Jørgensen John Martin Christiansen (Chris)
Tlf. 73 63 10 25 Tlf. 76 94 61 23 eller 29 66 51 23
e-mail: g j@mail.dk  e-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 

Med LAF-hilsen til alle Gubber

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Jylland Syd Afdeling

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Esbjerg Afdeling
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14. ARTILLERIAFDELING 
TIL LUFTVÆRNSMISSILAFDELINGEN
 
Af Seniorsergent John Martin Christiansen (Chris), 
Luftværnsmissilafdelingen

HISTORIEFORSKNING

De første luftværnsartillerister blev egentlig 
uddannet på denne ”12 cm gamle kanon”

anlæg som eksempelvis Flakfort, 
Dragørfort, Lynæsbatteri m.m.

Kystartilleriet (K. A.)
Håbet om den evige fred efter før-
ste verdenskrig førte til ”Forsvars-
lovene af 1922”, der også for kyst-
artilleriet betød en indskrænkning. 
”Kystartilleriregimentet” blev til 
”Kystartilleriet”, og de tre bataillo-
ner blev samlet i en stor ”Kystartil-
leribataillonen”, og som følge heraf 
blev en række anlæg nedlagt. 

Den stigende betydning af ly som 
angrebsmiddel (vist under krigen 
1914-1918) betød ikke at der blev 
oprette en særlig luftværnsafde-
ling, men til Københavns luftfor-
svars blev Kystartilleribataillonens 
1. kompagni til et luftforsvarskom-
pagni.

10. Artilleriafdeling (10. AA)
Den store udvikling, som alle lan-
des militære lyvevæsen undergik 
i årene 1918 til 1932 bevirkede, at 
man ved ”Hærloven af 1932” op-
rettede 10. Artilleriafdeling som 
luftværnsafdeling. Luftværnsafde-
lingen blev kaserneret på Artilleri-
vejs Kaserne og indgik udelukken-
de i Københavns luftforsvar. Den 
omfattede 8 batterier, 4 semimo-
bile udstyret med 75 mm Viskers 
luftværnskanoner og 4 stationære 
udrustet med den dansk konstrue-
rede 75 mm L/30 hurtigskydende 
stålkanon M.1914/16 (”Lomholt-

Kloge mennesker har imidlertid 
higet og søgt i gamle bøger – og 
har fundet frem til, at frøet – det 
kim, der senere skulle blive til luft-
værnsartilleriet – blev lagt allere-
de i 1867, naturligvis vel vidende, 
at de første egentlige lyvninger 
med motordrevet ly først fandt 
sted i 1903, og at der ikke var be-
hov for luftværnsartilleriet i 1867.

I tiden fra 1867 og frem til 14. 
Luftværnsafdelings ind lytning på 
Skive Kaserne i 1974 har meget 
personel, mange enheder, en del 
materiel været i støbeskeen og på 
”rejseholdet” rundt i Danmark. Ef-
terfølgende beskrives de væsent-
ligste tiltag og begivenheder i den-
ne periode.

Københavns 
Søbefæstning (K. S.)
”1. Artilleribattaillon” opstilles fra 
1. oktober 1867 med stab og 4 
kompagnier med hensyn på at be-
mande søbefæstningerne ud for 
København (Trekroner, Lynetten, 
Prøvestenen m.m. og senere tillige 
det største søfort i Europa – Mid-
delgrundsfortet). 

Kystartilleriregimentet 
(K. A. R.)
I 1909 udvikledes ”1. Artilleribat-
taillon” til et regiment, ”Kystartille-
riregimentet”, med tre batailloner: 
I., II. og III. Kystartilleribataillon. 
Opgavekomplekset blev derved 
udvidet til at omfatte yderligere 
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kanon”), som oprindelig var en ky-
startilleripjece.

O  
 L

Ved Hærloven af 1937 oprettedes 
Luftværnsregimentet, som fra 1. 
november formeres med 3 afde-
linger, nemlig 10. samt to nyop-
rettede afdelinger 13. og 14. artil-
leriafdeling. Efter denne ordning 
ik regimentet som sådan garnison 

i København sammen med 10. og 
13. Artilleriafdeling, medens 14. 
Artilleriafdeling dètacheredes og 
ik garnison i Århus.

14. Artilleriafdeling
Afdelingen oprettedes på Lan-
gelandsgades Kaserne i Århus 1. 
november 1937 som 14. Artille-
riafdeling under Luftværnsregi-
mentet og med oberstløjtnant L.T. 
Kongstorp som chef. Afdelingen 
bestod fra begyndelsen af 2 batte-
rier overført fra 10. Artilleriafde-
ling. Senere oprettedes et tredje 
batteri, og alle batterier var udru-
stede med 75 mm Vickers/Arm-
strong kanoner.

75 mm Vickers/Armstrong

De første rekrutter til afdelingen 
indkaldtes til Århus i maj 1938, 
men kun i et år ik man lov at leve 
et normalt fredsuddannelsesår. Al-
lerede i foråret 1939 havde den 
truende krigsfare i Europa be-
virket, at batteri 1938 den 8. maj 
1939 blev genindkaldt til bered-
skabstjeneste.

Batteriet blev indkvarteret i Hasle, 
men blev dog atter hjemsendt 15. 
juli 1939.

13. maj 1939 indkaldtes rekrutter 
så til Langelandsgades Kaserne, og 
de indgik i 3. batteri.

Under udlægning til Oksbøllejren 
ik afdelingen den 26. august 1939 

kl. 02.00 ordre fra Jyske Division til 
at pakke og rykke til garnisonen kl. 
0600 samme morgen.

Den 1. september 1939, samme 
dag som Tyskland starter 2. ver-
denskrig ved at marchere ind i Po-
len, udsendtes indkaldelsesordre 
til hjemsendte menige af årgang 
1936 og 1937 samt værnepligti-
ge befalingsmænd af årgang 1935. 
Samtidig indkommanderedes be-
falingsmænd af reserven (of icerer 
og oversergenter/sergenter). 

Den 2. september udvidedes ind-
kaldelserne til også at omfatte år-
gang 1934, 1935 og 1938 samt be-
falingsmænd af årgang 1932 og 
1933.

Den 10. september 1939 ik af-
delingen som den første enhed af 
hæren ordre til at etablere neutra-
litetsbevogtning i Jylland, idet der 
beordredes oprettet et ”Sønder-
jysk Luftforsvarskommando” med 
afdelingschef 14 Luftværnsafde-
ling, oberstløjtnant L.T. Kongstrop 
som Chef.

Kommandoet bestod af 3. batteri-

er (luftværnsgrupper), hvoraf 14. 
Artilleriafdeling opstillede to, me-
dens 10. og 13. Artilleriafdeling 
gav personel til den tredje. 14. Ar-
tilleriafdeling grupper gik i stilling 
ved Esbjerg og Rødekro, medens 
den tredje gruppe placeredes ved 
Løgumkloster. Den direkte anled-
ning til opstillingen af kommando-
et var en fejlagtig nedkastning af 
bomber over havneområdet i Es-
bjerg den 4. september, hvor en 
engelsk maskine ved et uheld ka-
stede en bombe, hvorved menne-
skeliv gik tabt, og en beboelses-
ejendom ødelagt.

Grupperne blev i disse stillinger 
vinteren 1939/1940. I henhold 
til 14. Artilleriafdelings ”Dagbog” 
blev grupperne over løjet 10 gan-
ge, hvor der affyredes såvel løse 
som skarpe varselskud.

Den 8. april 1940 kl. 12.15 ik afde-
lingen orientering af Jyske Division 
om den spændte situation og befa-
lede ”højeste beredskab” (alarm-
beredskab). Neutralitetsopgave 
var ophørt, og der skal ikke mere 
skydes varselskud.

Senere på dagen tilgik ordre om 
rekognoscering af stillinger ved 
mobiliseringsstandpladserne. 1. 
batteri nord for Haderslev, 2. bat-
teri nord for Kolding og 3. batteri 
ved Erritsø, dækkende Lillebælts-
broen og Fredericia.

Den 9. april 1940 ik afdelingen af 
politiet meddelelse om, at tyske 
styrker havde overskredet græn-
sen. Padborg var taget, og der 
kæmpedes ved grænsen og ved Sø-
gård. Afdelingen gav straks ordre 
til, at batterierne skulle gå i de nye 
rekognoscerede stillinger.

Alle 3 batterier blev kort efter an-
grebet af tyske lyvere. I Esbjerg 
stod 75 mm kanonerne klar til stil-
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lingsskifte (på hjul), men 20 mm 
maskinkanonerne var skudklare, 
og selv om mandskabet ikke før 
havde skudt med disse kanoner, 
der først var tilgået i januar-febru-
ar, lykkedes det at nedskyde 1 ma-
skine og yderligere at bringe en til 
at nødlande på Sild. Ingen af grup-
perne havde selv lidt tab under 
disse angreb.

Samme dag kl. 10.00 ik afdelin-
gen Jyske Divisions befaling om, at 
der ikke måtte ydes modstand, og 
at afdelingen skulle gå i kantonne-
ment ved Langelandsgades Kaser-
ne i Århus.

Med henhold til Krigsministeriets 
skrivelse af 21. oktober 1942 skul-
le alle danske tropper være ude af 
Jylland senest den 15. november 
1942.

Den 10. november 1942 forlod 14. 
Artilleriafdeling Langelandsgades 
Kaserne og lyttede til Ringe på 
Fyn, mens et uddannelsesbatteri 
gik i kantonnement ved Nysted på 
Lolland, og blev samtidig under-
lagt 10. Artilleriafdeling.

I løbet af sommeren 1943 tilspid-
sedes situationen, og tyskerne til-
stillede i august den danske rege-
ring et ultimatum. Fra 27. august 
var afdelingen i alarmberedskab.

Afdelingschefen ik af Jyske Divi-
sion den 28. august at vide, at der 
forhandledes med tyskerne, og at 
situationen syntes mindre spændt. 
Afdelingerne fordoblede dog vag-
terne, og adgangsvejen til lejren 
spærredes med sveller og jernba-
neskinner.

Den 29. august 1943 kl. 04.00 
overfaldt tyske styrker lejren, og 
der udviklede sig hurtigt en heftig 
ildkamp. Ved sprængstykker fra 
tyske håndgranater blev 3 af afde-

lingens menige såret, medens ty-
skernes tab beløb sig til mindst 1 
dræbt og ca. 20 sårede.

Afdelingens personel delte her-
efter skæbne med hærens øvri-
ge afdelinger og blev internerede 
i forskellige lejre. Mandskabet blev 
løsladt og hjemsendt i september, 
of icerer og of icianter sidst i okto-
ber.

Efter interneringen gik mange af 
afdelingens befalingsmænd og me-
nige for alvor ind i det illegale ar-
bejde, og mange deltog med hæ-
der i frihedskampen her i landet, 
medens andre sluttede sig til Den 
danske Brigade i Sverige. En af 
dem, der faldt under modstands-
kampen, var konstabel nr. 1175 
polybatteri 1943, Hans Verner 
Nielsen, men som oberst E. Clau-
sen, chef for Luftværnsregimen-
tet, sagde ved afsløringen af min-
detavlen over regimentets faldne 
på Østerbrogades kaserne den 9. 
april 1948: ”Foruden de navne på 
mindetavlen er der muligvis an-
dre navne, som burde have været 
med. Vi kender dem blot ikke. De 
er måske forbleven helt i det skjul-
te, druknet i modstandskampens 
vildskab og efterkrigstidens uklar-
hed og forvirring”.

Efter tyskernes kapitulation gen-
oprettedes 14. Artilleriafdeling 
den 11. maj 1945 i Århus, og en del 
af det faste personel stillede sam-
me dag.

1. juni 1945 forlagdes 14. Artille-
riafdeling til Ringsted, hvor den 
modtog genindkaldt mandskab af 
årgang 1940-1943. Det genind-
kaldte mandskab blev formeret i 4 
batterier. Mandskabet blev iklædt 
svenske uniformer og udrustet 
med svenske håndvåben.

Den 18. juli 1945 forlagdes afdelin-

gen med 2. og 4. batteri til Artilleri-
vejs Kaserne i København, og hav-
de bevogtningsopgaver ved tyske 
lygtningelejre og tysk materiel. 3. 

batteri forelagdes til Helsingør og 
Arresødallejren.

I oktober 1945 foretog afdelings-
chefen m. l. tjenesterejse til Jylland 
for at planlægge afdelingens for-
lægning til Esbjerg, og den 5. no-
vember 1945 lyttede afdelingen, 
hvor staben ik kontorer og kvar-
terer på det nedlagte hotel Royal 
i Havnegade. Korporalskolen ind-
kvarteredes sammen med et vagt-
batteri af 13. Artilleriafdeling i den 
tyske baraklejr ”PI-LANDE-LA-
GER” på Hjertingvej i Esbjerg.

Den 20. november 1945 indkald-
tes første rekruthold efter krigen 
ved afdelingen. Styrken mødte i 
lejren, men indkvarteredes indtil 
videre i gymnastiksale m.v. på tre 
af byens skoler på grund af lejrens 
ringe tilstand. Efter istandsættelse 
ændredes lejrens navn til ”Artille-
rilejren” (billedet), og en tilsvaren-
de men mindre lejr ved Måde, øst 
for Esbjerg, benævntes ”Gammel-
bylejren”.

”Artillerilejren”

Alt luftværnsmateriel var som an-
det af hærens udrustning gået tabt 
under krigen, så afdelingen havde 
i starten kun håndvåben, der tilgik 
fra de engelske overskudslagre. 
Køretøjer tilgik fra lagre på Skryd-
strup Flyveplads, og den 14. januar 
1946 a hentedes i Kolding de før-
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ste 15 stk. 40 mm luftværnskano-
ner (Bofors) med engelske trakto-
rer.

40 mm luftværnskanoner (Bofors)

40 mm luftværnskanoner (Bofors)

I begyndelsen af marts måned blev 
1. og 2. batteri forlagt til henholds-
vis Oksbøl og Karup, hvor batte-
rierne skulle overtage bevogtnin-
gen af de store lygtningelejre. 
Igen måtte man nøjes med forfald-
ne tyske barakker, senge med for få 
bundbrædder og madrasser (pa-
pirsække) fyldt med indkøbt halm.
Den 13. oktober 1947 afgik stab 
samt 2. og 3. batteri til Tyskland 
for at indgå i Den danske Briga-
de under IV Feltartilleriregiment i 
Wilhelmshafen. Den 6. april 1948 

vendte afdelingen tilbage til Es-
bjerg.

November 1948 indkaldtes nyt re-
kruthold, formeret i 2 batterier. 24. 
februar 1949 blev 3. batteri afgivet 
til Bornholms Værn indtil 3. sep-
tember 1949.

Maj 1950 ik afdelingen atter tungt 
luftværnsskyts, idet 1. batteri ud-
dannedes ved 88 mm luftværnska-
non.

90 mm luftværnskanon

88 mm luftværnskanon

I 1951 forsynedes afdelingen med 
yderligere 40 mm luftværnskano-
ner samt 90 mm luftværnskanoner 
af amerikansk model og samtidig 
tilgik nye håndvåben. I august-
september genindkaldtes 30 befa-
lingsmænd og 160 menige til om-
skoling på det nye 40 mm materiel 
og håndvåben samt 12,7 mm ir-
ling (luftværnsmaskingevær).

12,7 mm irling 
(luftværnsmaskingevær).

O   
J  L
Jyske Luftværnsregiment oprette-
des 1. november 1951, med regi-
mentsstab på Fynsgades Kaserne i 
Ålborg, men lyttede i slutningen af 
juni 1952 til Esbjerg. Regimentet 
kom til at bestå af 14. Luftværns-
afdeling (den tidligere 14. Artilleri-
afdeling) samt den nyoprettede 3. 
Luftværnsafdeling. Endnu en afde-
ling, 2. Luftværnsafdeling, var be-
rammet at indgå under regimen-
tet, men den oprettedes først den 
1. november 1952. 

14. Luftværnsafdeling
Regimentschefen overtager 14. 
Luftværnsafdeling den 9. novem-
ber ved en parade i Artillerilejren 
i Esbjerg, hvor mandskabet indtil 
videre uddannes. 

I 1953 begyndte 14. Luftværns-
afdelingen at ”vandre mod nord”, 
idet 1. Batteri den 9. april blev for-
lagt til Fynsgades kaserne i Ålborg 
for bl.a. at forrette vagttjeneste.



12 P

I 1957 mærkedes de første spor 
af en ny udvikling indenfor luft-
værnet ved afdelingen, den første 
of icer fra afdelingen afgik til en 
længere raketuddannelse i USA. 
Danmark skulle modtage en NI-
KE-raketafdeling fra USA og yder-
ligere personel til uddannelse af-
gik fra afdelingen i efteråret 1958. 
Forsvarsminister Poul Hansen be-
søgte regimentet bl.a. for at forkla-
re, at luftværnsartilleriet nu skul-
le have NIKE-raketter, at han var 
ganske klar over, at raketter ikke 
kunne erstatte kanonerne, men 
af økonomiske grunde måtte man 
ophøre med uddannelsen ved 90 
mm skytset.

I marts 1959 stoppede tilgangen af 
nye rekruthold til afdelingen med 
hensyn på overgangen til raketen-
heden. Det hjalp ikke noget, at der 
i ”Luftværns Artilleri Tidsskrift” og 
Luftværns-Artilleri-Foreningens 
blad ”Projektøren” senere blev op-
taget følgende:

”-Oh! Santa Barbara – hvad har vi 
gjort, at en sådan tort skulle overgå 
os? Vi havde jo mandskab, ammuni-
tion m.m. til kanonerne. Mandska-
bet står nu i personelreserven, der 
er ikke mere brug for deres uddan-
nelse, men det er ikke os, der vil det 

sådan, vi kunne uden særlige udgif-
ter have personel og kanoner stå-
ende til rådighed, måske kunne de 
løse andre opgaver end de oprin-
deligt bestemte. Måske er din vrede 
vakt ved luftværnsartilleriets over-
gang til raketter?

Raketter, hvis skytshelgen du måske 
ikke er, da de jo ikke anvender vort 
gode gamle krudt, men andre sære 
stoffer.”

Den 11. august 1959 afgår ra-
ketbatteriets mandskab til 10. 
Luftværnsafdeling Sjællandske 
Luftværnsregiment (den nye ra-
ketafdeling) og 14. Luftværnsaf-
deling kunne efterfølgende knap 
kaldes for en afdeling på grund 
af manglende personel. Ikke des-
to mindre lytte afdelingen i 1961 
sammen med Jyske Luftværnsregi-
ment til Tønder Kaserne, der bort-
set fra et afviklingskommando, var 
forladt af Kongens Fodregiment. 

I årene 1962-1974 har 14. Luft-
værnsafdeling haft til opgave at 
udgøre Nærluftforsvaret på Fly-
vestation Karup, hvor et reduce-
ret batteri udgjorde den stående 
styrke. I 1974 lukkede Jyske Luft-
værnsregiment i Tønder, og ”Luft-
værnsafdelingerne” blev dermed 

den største luftværnsorganisati-
on. I relation til Jyske Luftværns-
regiment nedlæggelse lyttede 
14. Luftværnsafdeling til Skive og 
”Nørrejyske Artilleriregiment” 
blev dermed landets største regi-
ment med ti afdelinger.

Endnu en ny æra 
begynder i Skive
Den 17. april 1974 indtrådte 3 of-
icerer og 5 oversergenter/sergen-

ter på ”RED EYE-introduktions-
kursus” til 7. maj 1974 ved Hærens 
Ildstøtteskole (HILS).

Den 8. maj 1974 blev 14. Luft-
værnsafdelingens stab forlagt til 
Skive Kaserne med fast garnisone-
ring i Skive fra 16. maj 1974, og det 
befales af Chefen for Hæren, at af-
delingen i fredstid forestår funkti-
onsuddannelsen, grundlæggende 
enhedsuddannelse og administra-
tion af 1. 2. og 3. Lette Luftværns-
raketbatteri (med Luftværnsraket 
M/73, RED EYE).

3. Lette Luftværnsraketbatteri 
(LLVRBT) oprettedes på Skive ka-
serne den 13. maj 1974, og den 
16. maj 1974 mødte ca. 35 kon-
stabelelever (KSE) ved batteriet, 
og en ny æra i luftværnets var be-
gyndt.

Afslutning på første del af ”14. Artilleriafdeling bliver til 14. Luftværnsmissilafdeling”
Det var så den forkortede udgave af Seniorsergent John Martin Christiansens beskrivelse af de godt og 
vel første 40 år med luftværnet i Danmark. Da der fortsat udestår knap 40 højteknologiske år at beskri-
ve, som du kan læse videre i næste udgave af Projektøren.
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

Formand:  582757/63  Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133 / 2120 2221, e-mail: hehein@bbsyd.dk 
Sekretær:  171050/72  John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, e-mail: chrislaf@christiansen.mai.dk 
Kasserer:  140747/68  Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 7526 9480, e-mail: hosvilladsen@mail.dk

HOLDKAPSKYDNING MELLEM 
SOLDATERFORENINGER I DET VESTJYSKE
A  S          

    . 

Af 140747/68 kasserer Hans Ole Villadsen

LAF KEGLESPIL 2014
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, 
så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggelige timer sammen.

D     :
Onsdag den 10. september 2014 Onsdag den 8. oktober 2014  Onsdag den 5. november 2014
Onsdag den 24. september 2014 Onsdag den 22. oktober 2014  Onsdag den 19. november 2014

Onsdag den 3. december 2014 (eventuel julekegler med frokost)

Du kan se mere på vores hjemmeside – www.luftvaernsartilleriforeningen.dk 

Der spilles fra kl. 19.00 – 21.00. 

Det foregår på følgende adresse: EFI-Hallerne, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø

LAF Esbjerg står som arrangør.  Faciliteterne i Alslev 
er i top med fuldautomatisk markering og hæve/
sænkebord m.m. 

Formanden for skytteforeningen Eilif Christensen 
sørgede også i år for, at alle skytter følte sig godt til-
pas og som sædvanlig havde fru Jytte sørget for lere 
slags kager til kaffen.

Gæsterne fra Garderforeningen løb af med sejren 
som de bedst skydende, og fortrængte de ellers su-
veræne Forsvarsbrødre til 2. pladsen. Værterne fra 
LAF Esbjerg afdeling kæmpede bravt, men havde 
ikke ”dagsformen”.
 

Efter skydningen blev der sagt på gensyn i 2015 af 
Eilif, så mon ikke at der også næste år kommer en 
holdkapskydning. 

Vinderne fra Gardeforeningen
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4. MAJ I GRAVLUNDEN I ESBJERG
 
Af 171050/72 sekretær John Martin Christiansen (Chris)

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling deltog med 
fanen og repræsentanter fra bestyrelsen i markeringen af dagen 
med de andre soldaterforeninger og hjemmeværn. 

Det er som altid De Danske Forsvarsbrødre i Esbjerg 
som har arrangeret dagen.

MARKERING AF 150 ÅRET 
FOR KAMPENE VED DYBBØL

F   18.  2014 –  –   150     D , 
           D  .

Af 171050/72 
Sekretær John Martin Christiansen (Chris) 

Dagen ik en særlig dimension, ved tilstedeværelse 
af Hendes Majestæt Dronningen og Prinsegemalen, 
vores statsminister samt en række regeringsrepræ-
sentanter fra Forbundsrepublikken var også til stede 
ved Krigergravene kl. 10.00, her var der en mindece-
remoni med taler, kranselægninger, fane parade og 
æreskommandoer.

 

 
Faneparade på Kongeskansen
(nr. 2 fra venstre Henning Hein) 

Danske Soldaterforeningers Landsraads fane del-
tog i faneparaden ved Krigergravene samt i en ef-
terfølgende stor faneparade (her deltog fanen fra 

Dybbøl Mølle med Kanoner

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling) i 
Kongeskansen som blev koordineret i samarbejde 
med Danske Soldater- og Marineforeningers Fælles-
råd, her var der mere end 60 faner med til at marke-
re dagen.
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STOR OPBAKNING TIL 4. MAJ I MINDELUNDE I VARDE
S     115      2. , 

      V .

Af 171050/72 sekretær John Martin Christiansen (Chris)

NATURPARK VESTERHAVET
FRA SKALLINGEN TIL RINGKØBING FJORD

LAF, E    4.     K

L  . 13.  2014

Start kl. 13.30 ved Hovedindgangen til Oksbøl 
Lejren, Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl. 

Som sædvanlig køres i egne biler, og prisen er 
stadig kun kr. 125,00

Max. 30 deltagere

I år har vi fået major K.F. Nielsen til at vise os 
rundt i Oksbøl Lejren og fortælle om lejrens hi-
storie og nuværende funktion.

Derefter kører vi til Grærup Langsø, 
hvor den medbragte kaffe kan nydes.

Kl. 17.00 serveres der bøffer, pølser 
og salat i Kjærgård Plantage.

Medbring selv drikkevarer og bestik. 

T   . 6. . 2014 :
Hans Ole Villadsen tlf. 40 44 94 80
hosvilladsen@mail.dk

 

Det er første gang en borgmester fra Varde Byråd 
tale og lagde en krans for de syv frihedskæmpere, 
der døde under 2. verdenskrig.

Erik Buhl havde ganske tydelig sat sig ind i historien 
bag Mindelunden og de syv, der ofrede det dyrebare-
ste de havde – nemlig deres eget liv, for at sikre de-
mokratiet. Noget borgmesteren selv kom ind på i sin 
tale, og det var noget som vi satte stor pris på.
 Både Erik Buhl og oberst Birger Mejlholm lagde 
i deres taler vægt på friheden, som er under pres i 
mange lande i verden. Begge pointerede de vigtighe-
den af ikke at tage demokrati for givet, og at det altid 
vil være værd at kæmpe for.
 Ceremonien startede med kl. 20.36 med afspilning 
af BBC’s radiobudskab om tyskernes overgivelse.
 De mange fremmødte sang tre sange akkompag-
neret af musikere fra Vardegarden, inden fanerne 
blev ført ud og ceremonien var afsluttet. 

De deltagende faner med Luftværns-Artilleri-Forenin-
gen, Esbjerg Afdelings fane som nr. 1 fra højre.
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Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand:  707919/66  Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens, tlf. 6479 1353, mobil 62261726, e-mail: riis@it.dk 
Sekretær:  200170/90  Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk, tlf. 6598 2805, mobil 6135 1462, e-mail: osalle@os.dk 
Kasserer:  367277/58  Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev, tlf. 2011 7536, e-mail: joeergen-maansson@webspeed.dk

Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand:  590810/63  Simon Muusmann, Gadegårdsvej 46 A, Lind, 7400 Herning, tlf. 97 22 02 99/30 95 22 79, e-mail: mail@muusmann-oliefyr.dk
Sekretær:  190150/70  Svend Erik Larsen, Kornblomsten 31, 6950 Ringkøbing, tlf. 2046 8931, e-mail: ulla-svend@larsen.mail.dk 
Kasserer:  621285/64  Svend Aage Christensen, Husby, 6990 Lemvig, tlf. 9749 5546, mobil 4231 6636, e-mail: svendbogbus@gmail.com

Af 190150/70 sekretær Svend Erik Larsen

Vi var samlet 68 personer til en tur til Nymindegab 
Lejren fra LAF Midt/Vest samt fra Ringkøbing med-
borgerhus.
 Der blev startet med en brie ing i søljesalen om 
lejren, herefter en tur på kampvognværksted og der-
efter til ruinbyen og senere til skydebanerne samt 
bunkerområdet, hvor vi var en tur nede i den ene, 
hvor der er museum.

Søndag den 6. juli
Blomsternedlæggelse: Slaget ved Fredericia 1849
Kl. 10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet 
ved Falen-Vandværksvej-Ansgar anlæg, litra O
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Fredag den 29. august
Blomsternedlæggelse: Oprøret mod samarbejds-
politikken 1943
Kl. 09.45 på Odense Kaserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, 
OUH
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Lørdag den 30. august
Fugleskydning: 
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense, 
med morgenkaffe, salg af skydelodder, nærmere 
oplysninger og tilmelding (senest 7. august.) Kon-
takt Ole Strunge tlf. 30 32 14 08
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Fredag den 5. september
Flagdag for Danmarks Udsendte 
Kl. 19.00  Mindestenen for Danmarks Udsendte i 
Ansgar Anlæg, Odense.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Tirsdag den 16. september
”De Blå Baretters veteranpolitik og fremtiden for 
foreningen”
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C
Ved oberst Bjarne Hesselberg, De Blå Baretter.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 12. oktober 
De Blå Baretters March 
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sæ-
dekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Fredag den 24. oktober
FN-dagen 
Nærmere om tid og sted i dagspressen.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmernes e-
mail adr. i forbindelse med en forbedret (og billi-
gere) kommunikation, såvel mellem bestyrelsen og 
medlemmerne – som mellem medlemmerne indbyr-
des.

Så hvis du har en e-mail adr. så send din e-mail adr. 
til riis@it.dk, såfremt du ikke allerede har gjort det.

BESØG I NYMINDEGAB LEJREN
D    68     N .

Deltagere møder i Søjlesalen
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BESØG I FRØSLEVLEJREN I PADBORG
L   16.  2014, . 11.00

Der vil være en rundvisning og foredrag i lejren som vil have varighed af ca. 2 timer.
Vi får historien om lejren med billeder i foredragssalen.

Lejren husede de tyske sikkerhedspolitis fanger i Danmark, 
samt deportationerne af fanger til KZ-lejre i Tyskland.

Frøslevlejren er en af Europas bedst bevarede fangelejre fra 2. verdenskrig.

Vi vil prøve på at lave samtransport fra Herning og Ringkøbing

Tilmelding til:
Simon Muusmann, tlf. 30 95 22 79 eller Svend Erik Larsen, tlf. 20 46 89 31

Kampvognsværksted Bunker i lejren

 Vi samledes igen i søjlesalen hvor snakken gik, der 
blev serveret kaffe og brød som Mette fra medbor-
gerhuset havde med.
 2 luftværnsartillerister havde jubilæum som blev 
markeret denne dag, 590693/63 K.A. Testrup ik ud-
leveret diplom og medalje som Æresgubbe for 50 års 
medlemskab af LAF og 621415/64 Peder Iversen ik 
udleveret diplom og nål som Gubbe for 25 års med-
lemskab af LAF.
 Der skal lyde en stor tak til Kaj Jensen som rundvi-
ser kampvognsværksted og Poul Vilholm samt Svend 
Erik Larsen som rundviser i lejren.

590693/63 K.A. Testrup og 621415/64 Peder Iversen
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Jylland Midt Øst Afdeling  oprettet 20. februar 2013

Formand:  506126/61 Jørgen Krabbe, Damtoften 12, 8260 Viby, tlf. 2924 1011, e-mail: jorgenkrabbe@hotmail.com 
Sekretær:  240457/74  Johnny Larsen, Moldevej 29, 2 tv, 7100 Vejle, tlf. 2460 1750, e-mail: mors.navn@jubii.dk
Kasserer:  030252/73  Karsten Vestergaard Nielsen, Dalstrøget 37, 8600 Silkeborg, tlf.8682 0385, mobil 40036 3285, e-mail: nilka@post11.tele.dk

SILKEBORG 
BUNKERMUSEUM
L   17.      

  S  B . 
M      
S      
S  B .

Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen

Det var dejligt vejr, så vi kunne nyde den vidunderli-
ge natur med store skove og søer. Vi var 11 der del-
tog i denne rundvisning, hvor vi så en af de mange 
bunkere der var i området. Bunkeren vi så var med 2 
mandskabsrum, hvor der har opholdt sig 10 mand i 
hvert rum. Lige ved siden af bunkeren ligger Arnak-
kekilden, som leverer kildevand til Carlsberg Kur-
vand.

Lidt om bunkeren:
Museet er indrettet i en tysk bunker på Silkeborg Bad. 
En del at det tidligere tyske militære hovedkvarter i 
Danmark fra 1943-45, hvis hovedopgave var invasi-
onsforsvar i det tysk besatte Danmark.

Bunkermuseet i Silkeborg har eksisteret siden 1994 
og drives frivilligt af foreningen Militærhistorisk for-
ening for Midtjylland.

Efter rundvisningen i bunkeren ik vi noget at spi-
se i cafeen ved kunstmuseet (det tidligere Silkeborg 
Bad). Vi havde en dejlig og spændende dag, og kan 
klart anbefale et besøg på museet. Man kan godt for-
stå, at tyskerne valgte Silkeborg Bad som et af deres 
hovedkvarterer i Danmark, da det er et yderst natur-
skønt område, og tillige havde de badestranden lige 
ved siden af.
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TUR TIL SOK BUNKER, AARHUS
L   4.  2014, . 14.00

LAF Jylland Midt/Øst inviterer til besøg hos Søværnets Operative Kommando i deres operationsbunker 
på Carl Nielsens Vej, Havreballeskoven, Aarhus.

Langt ude i skoven, dybt nede under jorden, omringet af det hemmeligste hemmelige, ligger 
Søværnets Operative Kommando i bunker 1. Herfra overvåges de danske farvande alle døgnets timer. 
Der er ansat 75 mand i alt her i bunkeren fra 2. verdenskrig. Bunker 1 og 2 blev bygget af danskerne 

på tysk foranledning under 2. verdenskrig. Det var meningen, at bunker 1 skulle bruges 
som tysk kommandostation i forbindelse med kontrollen af de danske farvande. 

Kommandostationen skulle hedde ”Admiral Dänemark”. Men det blev ved de vidtløftige planer. 
I 1951 rykkede Krigshovedkvarteret fra Søværnskommandoen ind i bunkeren – frem til 1961, 

hvor det blev til Operationshovedkvarter for SOK, som det er den dag i dag. 
SOK skal dog i nær fremtid lyttes til Flyvestation Karup, men det bliver efter vores besøg.

Vi har arrangeret en tur til Søværnets Operative Kommandos (SOK) bunker i skoven bag Marselisborg Slot. 
Det er muligt at tage sin bedre halvdel med. Besøget vil vare ca. 2 timer i alt.

DET ER IKKE TILLADT AT TAGE BILLEDER, LIGELEDES MÅ MAN IKKE MEDBRINGE MOBILTELEFON!

Program:
Kl. 13.45:  Mødes vi udenfor
Kl. 14.00:  Ankomst til Søværnets Operative Kommando (SOK), Operationscenter.
 Velkomst og orientering vedrørende SOK & JRCC opgaver.
 Fremvisning af SOK O-rum og JRCC efter stabsvagten bestemmelser.
 Afsluttende spørgeperiode.
Kl. 15.30:  Besøg afsluttet.

Der bliver arrangeret en kop kaffe og en tår at drikke.
Pris for deltagelse: 50,00 pr. person.
Maks. antal deltagere: 25 personer.

Vi håber på stor deltagelse.

Tilmelding:
Johnny Larsen på mail: laf.midtoest@outlook eller tlf. 60 47 97 40
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Formand:  100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, e-mail: kurt@jaenicke.dk
Sekretær:  310140/69  Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1 tv, 6300 Gråsten, tlf. 7363 1025, e-mail: gfj@mail.dk 
Kasserer:  250349/69  Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 7467 8711, e-mail: ekildsen@nypost.dk

Jylland Syd Afdeling oprettet 8. september 2010

REFERAT FRA DYBBØL  OG 
CATHRINESMINDETUREN
Vi startede i fantastisk vejr, og der var deltagere 
fra både Midt-Øst og Randers.

Af 310140/69 sekretær Frede Jørgensen, 
foto 240457/74 Johnny Larsen

På Historiecenter Dybbøl ik vi først vist en ilm om 
begivenhederne, der havde ført til krigen, og deref-
ter hele krigens forløb, og det omfatter jo ikke kun 
Dybbøl – der nok var hovedslaget – men både My-
sunde, Dannevirke, Sankelmark og til sidst Als (juni 
1864).

Der var opbygget en tro kopi af en af skanserne med 
kanoner, ammunitionsdepot, beskyttelseshus, køk-
ken, mandskabsbarak, telegrafstation, smedeværk-
sted og stabsbarak.
 I beskyttelseshuset – også kaldet blokhuset – ik 

vi forklaret forskellen på de forskellige typer våben, 
som de stridende parter havde, og vi ik også forkla-
ret forskellene i deres uniformer samt udrustningen 
en dansk soldat havde med til en 3 måneders peri-
ode.
 Derefter gik turen til mandskabsbarakken, hvor vi 
ik oplæst begivenhederne fra en dansk soldats dag-

bog, der jo var noget forskellig fra det, der stod i bre-
vene han sendte til hjemmefronten.
 Der var også forskellige udstillinger at besigtige, 
og lynhurtigt var tiden kommet til frokosten.
 Den blev indtaget under fri himmel i strålende 

Kanon på skansen

Dybbøl Skanse Dybbøl Mølle

Formand:  100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, e-mail: ku
Sekretær:  310140/69  Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1 tv, 6300 Gråsten, tlf. 7363 102
Kasserer:  250349/69  Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 7467 8711, e

nd SydJyllan Afdeling oprettet 8. september 2010

REFER
CATH
Vi startede
fra både M

Af 310140/6
foto 240457/

Kanon på skansen
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sol, og der var i centret rigeligt med borde og bænke 
selv om det store besøgstal en lørdag formiddag var 
overraskende.

Færdig med frokosten kørte vi de ca. 8 km. til Ca-
thrinesminde Teglværksmuseum, der ligger meget 
smukt ved Flensborg Fjord. Teglværket har været i 
drift fra 1782 til 1968, og det var dengang blandt de 
største af i alt 76 teglværker rundt om jorden.

Her kunne vi se de store teglværksmaskiner – oven 
i købet i funktion – når man fyldte en 10ér i en auto-

mat. Vi så den store ovn, der havde brændt stenene, 
og vi ik et indblik i, hvilket ”knokkelarbejde” det må 
have været, at stable stenene - jerne dem igen – sta-
ble dem på tørlageret – for derefter at køre dem på 
trillebøre ud til skibene, der transporterede stenene 
så langt væk som til Vestindien.
 Til sidst besøgte vi nogle arbejderboliger, der var 
indrettet som i 30érne, 50érne og 60érne.
 I den sidste var der mange ting, der genkaldte 
minder fra barn- og ungdommen.

En god tur, der havde fortjent nogle lere deltagere.

Frokost på Dybbøl Banke

Cathrinesminde Teglværk Teglværk i funktion



22 P

Københavns Afdeling oprettet 29. november 2011

Formand:  689706/65  Bent Marchmann, Smedebakken 6, 3490 Kvistgård, tlf. 4913 9106, e-mail: marchmann@hansen.mail.dk 
Sekretær: 228787/54  Peter Pedersen, Edward Greigs Gade 17, 4. th, 2100 København Ø, tlf. 3920 7475, mobil 4017 3085
Kasserer:  606612/64  Lennart Marcussen, Folemarksvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 3050 3129, e-mail: lma.tk@kabelmail.dk

KØBENHAVNER PÅ BESØG PÅ GARDERHØJFORTET
Af Redaktør 171050/72 John Martin Christiansen (Chris), foto Bruno Chylenski

 Der lyttes til kustoden Kustoden fortæller om Garderhøjfortet 

Hej alle københavner her er et par foto fra besøg på Garderhøjfortet den 15. maj 2014, der kommer mere i næ-
ste nummer af Projektøren.

KEGLEKLUBBEN KØBENHAVN
Vi spiller kegle i august og september måneder 2014 således:
HUSK der er lukket i juli måned.
August måned den 1. og 15.
September måned den 5. og 19.

Vi kegler i Grøndal Centret på Hvidkildevej 64.
Vi kegler fra kl. 19.00 til vi ikke kan mere.

Kegleklubben København ønsker alle 
en fortsat god sommer

Med venlig hilsen og på gensyn
Arne Pedersen
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Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

Formand:  241248/68  Paul Erik Wolff Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1249, e-mail: pewolff@klikpost.dk 
Sekretær:  Vakant 
Kasserer:  385097/58  Fritz Broberg, Marienborgvej 66, 8900 Randers, tlf. 8643 0010, e-mail: marienborgvej66@webspeed.dk

POKALSKYDNING
Vores egen pokalskydning, blev som altid i en længe-
re årrække, vundet af Frits Broberg med 633 point. 
Den store stigning i point skyldes at vi er gået over 
til 10 skud i en serie, i stedet for tidligere fem skud.
 Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvir-
kende Soldaterforeninger vandt Pionerforeningen i 
år fremgangspokalen, som det hold som havde haft 
den største fremgang siden sidste år.
 Den ordinære pokal blev igen vundet af Marine-
foreningen.
 Bedste skytte på vores hold var igen Frits Broberg.
 Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. 
mandag i oktober måned 2014.

SOMMERTUR
Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den planlagte sommertur. Den blev afviklet den 
22. maj 2014 i Bjerringbro.
 Laila og Jens Christensen som bor i Bjerringbro 
havde arrangeret en interessant ud lugt i omegnen 
af Bjerringbro. Turen gik til området ved Tangevær-
ketet og fortsatte rundt om den lotte Tange Sø.

Ormstrup Gods (arkivfoto)

Tangeværket (arkivfoto)

Tange søbred ved Ans (arkivfoto)

Turen blev også lagt forbi Ormstrup Gods som ejes 
af Niels Due Jensen fra Grundfos. Godsets enkesæde 
bruges en del i forbindelse med modtagelse af uden-
landske gæster på Grundfos.
 Der blev også tid til en tur forbi de store frilands-
gartnerier, som dyrker lere hundrede hektar med 
gulerødder, porrer og mange andre slags grøntsager.
 Heldigvis var vejret helt med deltagerne i år, sol-
skin og sommervarme. 
 Efter ud lugten blev deltagerne inviteret med 
hjem til Laila og Jens Christensen i Bjerringbro.
 Her sørgede Laila for en god beværtning til delta-
gerne, og selvfølgelig med retter hvor der også kun-
ne drikkes en helsebringende snaps til. Herefter var 
der kaffe og hjemmebagt kage til den efterfølgende 
snak.
 Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christen-
sen fordi i endnu engang sørgede for en interessant 
ud lugt og en hyggelig aften for deltagerne.

KOMMENDE AKTIVITETER
Skydning – vi starter igen den 6. oktober 2014 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30.

Aktivitetskalender
6. oktober Skydning
20. oktober Skydning
3. november Skydning
17. november Skydning
8. december Juleskydning
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Sjællands Afdeling oprettet 16. september 2010

Kontaktperson:  621306/64  Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte, tlf. 45821473, mobil 40426904, e-mail: hp@hpbach.dk 
Kontaktperson:  Vakant
Kontaktperson:  Vakant

LAF S     22.   
  E  S

Af Landsformand 621306/64 Hans Peter Bach 

Ole Falck har her et museum med over sekshundrede 
antikke og historiske skydevåben. Et afsnit af udstil-
lingen omhandler 2. verdenskrig fra perioden 1940-
45. her kan man opleve tyske, engelske og amerikan-
ske soldater. Få indblik i Danmarks frihedskamp. Her 
kan også opleves en westernsamling.

Rundvisningen varede i 2 timer, hvor vi oplevede Ole 
Falck helt på toppen. Han har ikke en ting i samlin-
gen, han ikke kender historien på. At han er utrolig 
god fortæller gør jo ikke besøget mindre værd. Fan-
tastisk hvad han har oprettet siden 1990.

Våbensamlingen er i det han kalder Danmarks 
største våbenskab, 800 m2 med armeret beton og 
ståldøre.

Tak til Jørgen Roed som kom med ideen, men 
også tak til jer der deltog.

BESØG PÅ EGHOLM SLOT
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TRÆF PÅ STEVNSFORTET
Tag din partner, børn og børnebørn med til et afslappet træf på Stevnsfortet.

Lørdag den 9. august 2014
Fortet har åbent fra 10.00-17.00 

Denne weekend er der udstilling af gamle militær biler af forskellig slags.
Du kan tage madkurv med og spise frokost i de dejlige omgivelser, 

du kan også tage en rundvisning i Undergrunden.

 Luftfoto Stevnsfort Nike raketter Tur i undergrund
 (arkivfoto) (arkivfoto) (arkivfoto)

Jeg giver en lille køretur rundt på området 
til alle, der er ifølge med en LAFFER. 

Bagefter giver jeg en øl eller sodavand. 

Der står LAF på min bil.

Prisen er 20,00 kr. for voksne, 15,00 kr. for pensionister. 
Børn under 17 år har gratis adgang.

En rundvisning i Undergrunden koster 110,00 kr. for voksne, 
90,00 kr. for pensionister, 60,00 for børn.

Fortet ligger på Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns.

Du kan få lere oplysninger ved at kontakte:
621306/64 Hans Peter Bach på tlf. 40 42 69 04.

Frk. Olsen (arkivfoto)
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Formand:  582401/69  Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, Dokkedal, 9280 Storvorde, tlf. 4160 0370, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Sekretær:  621503/64  Vakant 
Kasserer:  544753/62  Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, Rørholt, 9330 Dronninglund, tlf. 9884 1627, mobil 2126 1627, e-mail: henningb.olsen1@gmail.com

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

Vi startede på undervandsbåden, der er godt nok 
ikke plads til voksne mennesker, og så har det været 
hjem for 323 personer. Guiden kunne fortælle at han 
selv aftjente sin værnepligt som rorsmand på Sprin-
geren, så det blev en levende beretning om livet om-
bord.
 Rundturen fortsatte med MTB Søbjørnen en ægte 
racerbåd og diverse joller og sejlbåde og en af sø-
værnets gamle Aluette helikoptere.
 Turen gik nu indendørs gennem afdelinger med 
modelskibe i alle størrelser fra små i tændstikæske 
størrelse til meterhøje modeller af sejlskibe.

LAF-deltagere

 Turen afsluttedes med en hyggelig rundbordssnak 
om fortid nutid og fremtidige arrangementer, og en 
specialøl fra Nibe Bryghus kaldet ”Springeren”.

E  : 
”K     ”
Af fremtidige arrangementer talte vi om Garnisions-
museet, Tørvegravning i Lille Vildmose, besøg hos en 
klitfoged på vestkysten, og en heldagstur til Flymu-
seet i Stauning.

 Turen afsluttedes med en hyggelig rundbordssnak
om fortid nutid og fremtidige arrangementer, og en
specialøl fra Nibe Bryghus kaldet ”Springeren”.

E  : 

SPRINGEREN, MARITIME OPLEVELSESCENTER
Torsdag den 8. maj mødtes 6 friske laffer på ”Springeren maritimt Oplevelsescenter”, herher blev vi forenet 
med vor guide Bjørn Sjølin der skulle stå for en rundvisning på stedet

Af formand 582401/63 Bent Osmer Clausen
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FLAGDAG FOR DANMARKS UDSENDTE

Den 5. september er den of icielle lagdag for Danmarks udsendte. 
Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009.

Af 171050/72 redaktør John Martin Christiansen (Chris)

Formålet med lagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt 
på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, 

Folketing eller en minister. Flagdagen omfatter den samme personkreds som 
det nationale monument over Danmarks internationale indsats.

 Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle 
indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens kon liktområder.

G   
Det of icielle Danmark markerer lagdagen for Danmarks udsendte med en mindegudstjeneste 

for Danmarks faldne i Holmens Kirke og en parade for årets udsendte på Christiansborg 
Slotsplads. Folketinget slutter det of icielle program med en reception for årets udsendte. 

Herudover bliver lagdagen højtideligholdt ved 
en lang række lokale arrangementer over hele landet. 

Du kan læse mere i dagspressen, samt på hjemmesiden: 

www.folkogsikkerhed.dk

Faneparade ved Veteranhjem Trekantsområdet, arkivfoto 2010
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FØDSELSDAGSFONDEN
J  2014 
1. 270133/55

Gubbe
Carsten Hjøllund
Kjelstrupvej 6.
9500 Hobro
Tillykke med de 79 år

582744/63
Carl Laugesen
Lærkevej 10
8850 Bjerringbro
Tillykke med de 72 år

010751/72
Bjarne Karl Kastrup
Vesterkobbel 104
6400 Sønderborg
Tillykke med de 63 år

2. 385159/58
Kjeld Kristensen
Grundvigsvej 6
9382 Tylstrup
Tillykke med de 76 år

3. 188254/49
Oberst, Gubbe
Per Svensson
Grøndalsvej 66, st.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 85 år

4. 366907/58
Bent Aage Larsen
Rosenlundvej 11
3660 Stenløse
Tillykke med de 76 år

582416/63
Kristian Anton Madsen
Brobjerrevej 12
8800 Viborg
Tillykke med de 71 år

5. 689706/65
Hædersgubbe
B.E. Marchmann Hansen
Smedebakken 6
3490 Kvistgård
Tillykke med de 69 år

6. 424094/59
Willy Møller Sørensen
Dalsvinget 9
Vrold
8660 Skanderborg
Tillykke med de 73 år

582643/63
Benny H. Carlsen
Vestergjeringvej 23
6715 Esbjerg N
Tillykke med de 70 år

8. 157820/52
Æresgubbe
Poul Thulstrup Bruhn
Aldebertsmindevej 21
7100 Vejle
Tillykke med de 83 år

9. 153646/52 
Æresgubbe
J. Kjelms Petersen
”Sølund”
Ryesgade 18.5.lejl.A510
2200 København N
Tillykke med de 83 år

90758/76
Carl Ejner Friis Lyngsø
Egevangen 2
6800 Varde
Tillykke med de 56 år

10. 978/48
Æresgubbe
Thorvald Højlund Thomsen
Vesterbro 37 C
4660 St. Heddinge
Tillykke med de 87 år

11. 269800/55
Æresgubbe
Erik Caspersen Jensen
Karensmindevej 9, 1. tv.
4300 Holbæk
Tillykke med de 78 år

53217/65
Niels Jørgen Andersen
Bymarken 7
9530 Støvring
Tillykke med de 69 år

12. 692307/66
Dan Carsten Andersen 
Brøndby Alle 9
2660 Brøndby Strand
Tillykke med de 68 år

13. 130754/74
Gubbe
John E. Duncan Hansen
Gækkelundsvej 23 A
4200 Slagelse
Tillykke med de 60 år

14. 575/45
Æresgubbe
Karl E Thorsen
Østerbro 102, st.
9000 Ålborg
Tillykke med de 92 år

40747/68
Hædersgubbe
Hans Ole Villadsen
Bredgade 6 A
6800 Varde
Tillykke med de 67 år

16. 606612/64
Lennart Marcussen
Folemarksvej 31
2605 Brøndby
Tillykke med de 71 år

160758/78
Gubbe
Jens Sauer
Frydebovej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 58 år

18. 58/39
Æresgubbe
Svenn Werner Jørgensen
Niels Hansens vej 6
5700 Svendborg
Tillykke med de 96 år

34697/51
Major, Hædersgubbe
Bent Henrik Slagslunde
Lindevænget 62, 2. th.
2750 Ballerup
Tillykke med de 84 år

590721/63
Gubbe
Eskild Aaen
Agervej 7
9970 Standby
Tillykke med de 71 år

19. 190751/71
Hædersgubbe
Poul-Erik Flemming 
Christensen
Fjordsgade 2 B, 3. tv.
8700 Horsens
Tillykke med de 63 år

230885/54
Jørgen Hansen
Petersborgvej 18
8570 Thustrup
Tillykke med de 80 år

90752/72
Thue Andersen
Gyvelvej 48
7400 Herning
Tillykke med de 62 år

23. 692377/66
Erik Viktor Hansen
Irisvej 1
Kaldred
3493 Eskebjerg
Tillykke med de 68 år

24. 179864/53
Oldgubbe
Kristian Andersen
Gammelbyvej 9
4900 Nakskov
Tillykke med de 82 år

470435/60
Æresgubbe
Bernt Svendsen
Egern vej 3
7470 Karup
Tillykke med de 73 år

26. 260748/70
Hædersgubbe
Niels Erik Gudmundsen-
Vestre
Bengtasvej 2. 2. tv.
2900 Hellerup
Tillykke med de 66 år

27. 708004/66
Knud Erik Rasmussen
Kæmpes Ager 8
6580 Vamdrup
Tillykke med de 68 år

29. 525571/62
Erik Petersen
Galionsvej 20 1.tv.
1437 København K
Tillykke med de 73 år

30. 37207/67
Per Dahlgaard
Dollerupvej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 67 år

A  2014 
1. 010850/71

Rene Bygsø
Mosedalsvej 7
4180 Sorø
Tillykke med de 64 år

385007/58
Ove Lauesen
Bindeledet 10 1th.
2880 Bagsværd
Tillykke med de 76 år

125673/51
Oldgubbe
Helge Lynge Frydenlund
Hvolgården 1
V. Hassing
9330 Dronninglund
Tillykke med de 84. år

582407/63
Knud Helbo
Dejret Bygade 4
8420 Knebel
Tillykke med de 71 år
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2. 737219/67
Gubbe
Bjørn Thomsen
Tved 103 C
6270 Tønder
Tillykke med de 65 år

4. 353789/57
Æresgubbe
Viggo Eggertsen
Kaj Munksvej 2
7441 Bording
Tillykke med de 77 år

5. 621406/64
Gubbe
Niels J. Toktrup Nielsen
Hans Kirks Alle 4
9560 Hadsund
Tillykke med de 71 år

50852/73
Gubbe
Ole P. Larsen
Karlslundevej 2
4990 Sakskøbing
Tillykke med de 62 år

6. 158104/52
Hædersgubbe
Arent Beck Nørgaard
Lødderupvang 28
7900 Nykøbing M
Tillykke med de 83 år

7. 070853/73
Hædersgubbe
Niels Gundersen
Annebergparken 20 B
4500 Nykøbing
Tillykke med de 61 år

8. 181526/53
Æresgubbe
Henri Petersen
Hvedebjergvej 82
8220 Brabrand
Tillykke med de 82 år

470455/60
Æresgubbe
Gerner Trolle
Vesterhavsgade 44
7680 Thyborøn
Tillykke med de 73 år

692450/66
Gubbe
Poul Find Jensen
Sønderås 56
4200 Slagelse
Tillykke med de 69 år

080857/74
Gubbe
Svend Åge Vebel
Gøgevangen 19
3220 Græsted
Tillykke med de 57 år

9. 090852/72
Allan Nielsen
St. Byhavevej 62 st,-3
5700 Svendborg
Tillykke med de 62 år

10. 759/45
Oldgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Poul Lorentzen
Ternevej 102
Odense NV
Tillykke med de 91 år

590839/63
N. Peter Pille
Ovstruplundvej 24
4800 Nykøbing F
Tillykke med de 70 år

12. 181725/53
Kristian Bach 
Vestbyen 9
9640 Farsø
Tillykke med de 82 år

544781/62
Æresgubbe
Mogens Christiansen
Saxovej 220
5210 Odense NV
Tillykke med de 71 år

120863/83
Gubbe
Johan Henrik Kehler
Svejåsen 24
3210 Vejby
Tillykke med de 51 år

126074/51
Aage Bent Hansen
Slagelsevej 6
6000 Kolding
Tillykke med de 82 år

13. 153028/52
Hædersgubbe
Bent Nissen
Skottegården 35, 2. tv.
2770 Kastrup
Tillykke med de 83 år

14. 466538/60
Æresgubbe
Per Terp Jensen
Hattesens Alle 16, st. tv.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 73 år

139174/51
Hædersgubbe
Svend Erik Sørensen
Herkules Alle 34, 1.
2770 Kastrup
Tillykke med de 84 år

15. 299799/56
Hædersgubbe
Werner Brøns 
Vor Frue Kirkevej 14
4000 Roskilde
Tillykke med de 79 år

16. 385027/58
Æresgubbe
Carl Ove Zachariassen
Storegade 41
4780 Stege
Tillykke med de 75 år

17. 134723/51
Herluf Lorentzen
Firehusevej 3
7100 Vejle
Tillykke med de 84 år

354074/57
Gubbe
Niels Erik Vesterager
Gyvelvænget 13
6920 Videbæk
Tillykke med de 77 år

367062/58
Gubbe
Peder Larsen
Snekkerupvej 23
4200 Slagelse
Tillykke med de 76 år

519006/61
Æresgubbe
Erik Chr. Quist
Ndr. Banevej 34 A
3400 Hillerød
Tillykke med de 73 år

20. ???
Nicolai Christiansen
Todsbølvej 21
6360 Tinglev
Tillykke med de 66 år

385150/58
Æresgubbe
Finn O. Lerbæk Pedersen
Ribe-Vejle Landevej 103
6622 Bække
Tillykke med de 76 år

21. 210847/69
Hædersgubbe
Willy L. Hejlesen
Søborghus Alle 21
2860 Søborg
Tillykke med de 67 år

309577/56
Hædersgubbe
Svend Andersen
Ørnekildevej 20
4173 Fjenneslev
Tillykke med de 78 år

22. 479300/60
Gubbe
Herluf Svendsen
Sønder Savstrupvej 5
7500 Holstebro
Tillykke med de 74 år

582440/63
Svend Ove Rasmussen
Gl. Kirkevej 25
8961 Allingbro
Tillykke med de 71 år

23. 3076/47
Gubbe
Harry Ekdahl
Østre Fælledvej 4
4300 Holbæk
Tillykke med de 88 år

26. 262993/55
Gubbe
Gunnar Spindler
Gl. Egumvej 134
7000 Fredericia
Tillykke med de 78 år

479408/60
Hædersgubbe
Orla Amtkjær Pedersen
Griegsvej 51
7500 Holstebro
Tillykke med de 74 år

737007/67
Ebbe Pilgaard
Fårbækvej 5
8990 Fårup
Tillykke med de 68 år

28. 590795/63
Hædersgubbe
Henrik Preben Olsen
Sorgenfrigårdsvej 48, 1.th
2800 Kgs. Lyngby
Tillykke med de 70 år

280846/72
Preben Ladingkær
Tværgade K, 1.
5750 Ringe
Tillykke med de 68 år

30. 544440/62
Frank Nørgaard
Platanvej 44
7700 Thisted
Tillykke med de 72 år

300852/73
Jørgen Kristensen
Markskellet 130
4300 Holbæk
Tillykke med de 62 år

31. 310848/69
Bjarne Jessen
Aavangen 12
6800 Varde
Tillykke med de 66 år

S  2014
2. 707983/66

Harly Olesen
Nørgårdvej 11
7600 Struer
Tillykke med de 68 år

3. 030951/72
Gubbe
Mogens Toft Hansen
Mårvænget 25
5800 Nyborg
Tillykke med de 63 år
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030957/80
Oberst
Birger Mejlholm
Vibevej 104
7439 Ikast
Tillykke med de 57 år

4. 544753/62
Æresgubbe
Henning Bjarne Olsen
Møllebækvej 2
9330 Dronninglund
Tillykke med de 71 år

5. 50948/58
Hædersgubbe
Erling Vargaard Juul
Skolevej 2
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 66 år

6. 171070/53
Gubbe, Guldemblemist og 
Æresmedlem
Kjeld Espersen
Mosekrogen 38
5330 Munkebo
Tillykke med de 79 år

7. 506218/61
Flemming Sørensen
Nr. Felding Kirkevej 3
7500 Holstebro
Tillykke med de 72 år

423872/59
Søren Madsen
Ishøj Bygade 45
2635 Ishøj
Tillykke med de 74 år

181465/53
Gunnar Middelhede
Tolstrupvej 9
8800 Viborg
Tillykke med de 83 år

8. 139481/51
Oldgubbe
Herluf Børge Christiansen
Sneumvej 189
6731 Tjæreborg
Tillykke med de 84 år

270221/55
Gubbe
Helmer Hansen
Parkvej 37, 2. th.
2630 Tåstrup
Tillykke med de 78 år

080956/77
Flemming Jørgensen
Diskovej 22
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 58 år

9. 385057/58
Flemming Viebjerg
Vievabg Alle 10
2610 Rødovre
Tillykke med de 76 år

525523/62
Flemming Veng Skindberg
Stængelrisvej 37
5620 Glamsbjerg
Tillykke med de 71 år

10. 299917/56
Æresgubbe
Verner Frydenberg 
Andersen
Oldfuxvej 19
2400 København NV
Tillykke med de 79 år

12. 416902/59
Gubbe
Erling Friis Rasmussen
Nøddelunden 19
5580 Nørre Åby
Tillykke med de 77 år

385097/58
Æresgubbe
Frits Broberg
Marienborgvej 66
8900 Randers
Tillykke med de 76 år

798844/68
Hædersgubbe
Erik Hvidtfeldt Lorentzen
Elmevej 21
2670 Greve
Tillykke med de 71 år

120952/72
Leif Iver Hansen
Udsigten 29
5500 Middelfart
Tillykke med de 62 år

13. 385173/58
Christian Hansen Friis
Stengårdsvej 126, 2. tv.
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 76 år

14. 506187/61
Ejner R. Nielsen
Degnevænget 12
5270 Odense N
Tillykke med de 72 år

15. 150947/69
Willy Bernberg
Åglimt 35
7200 Grindsted
Tillykke med de 68 år

353753/5
Per Bjarke Fuglsang
Novavej 13, Draby
8400 Ebeltoft
Tillykke med de 78 år

16. 653249/65
Gubbe
Gunnar Nielsen
Ålholmvej 95
7400 Herning
Tillykke med de 69 år

18. 741848/67
Flemming Rasmussen
Spættevej 7, 1. tv.
8210 Århus V
Tillykke med de 68 år

385122/58
Kurt Pedersen
Gl. Aarhusvej 174 B
8800 Viborg
Tillykke med de 76 år

21. 416875/59
Gubbe
Svend Erik Hansen
Viborgvej 19
7160 Tørring
Tillykke med de 75 år

424020/59
Æresgubbe
Hans B. Nielsen
Vassingrødvej 60
3540 Lynge
Tillykke med de 74 år

23. 544810/62
Andreas Johnsen
Markledgade 16
6240 Løgumkloster
Tillykke med de 74 år

134797/51
Carsten P. Lund
Blegen 8, 1. tv
6200 Aabenraa
Tillykke med de 84 år

24. 3623/49
Gubbe
Paul Hansen
Ge ionvej 29
3600 Frederikssund
Tillykke med de 86 år

25. 590717/63
Æresgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Arne Pedersen
Sjørringvej 11
2770 Kastrup
Tillykke med de 71 år

26. 260957/74
Svenning Thyrrestrup
Elmevej 1
Hornum
9600 Års
Tillykke med de 58 år

28. 707947/66
Mogens Jensen
Godske Lindenovs Vej 237
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 68 år

29. 335487/57
Hædersgubbe
Arne Nielsen
Stævnevej 33
5700 Svendborg
Tillykke med de 78 år

30. 300949/70
Koenraad Peter Sijp
Vestergade 24
6520 Toftlund
Tillykke med de 65 år
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Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, 
der viser at du er medlem af foreningen 

(og brug dem):

LAF sælger følgende LAFeffekter, 
og priser er følgende
Herreur med LAF-logo 400 kr.
Øloplukker  100 kr.

Andre LAFeffekter:
Slips 125 kr.
Slipsenåle 125 kr.
Blazeremblem 75 kr.
Regimentsmærker 50 kr.

Regimentsmærkerne er både jydske 
og sjællandske. 

Bestillingen sendes til Arne Pedersen,
Sjørringvej 11, 2770 Kastrup,

Tlf. 3250 9077 eller på e-mail: kipap@get2net.dk

VI SÆNKER FANEN
794134/68
Hans Jørgen Thomsen
Nørremarksvej 82
6800 Varde

385062/58
Kaj Olsen
Mosevej 10
7470 Karup J

181201/53
Kristian Stausholm
Danmarksgade 23
7620 Lemvig

827/45
Erik Middelbo
J. P. Larsens Vej 124, 4
8220 Brabrand

ÆRE VÆRE DERES MINDE



Afl everet til postvæsnet ultimo marts 2014

Afsender »Projektøren«: LAF-kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Ansvarshavende redaktør: Hans Peter Bach

FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT …
Projektøren fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt:

Foto er leveret af 385062/58 Kaj Willy Olsen (Fisker) indkaldt til Jyske Luftværnsregiment (JLVR), Hvorup Kasernen 
1958. (Han gik bort her i det tidlige forår 2014)

 Vagten – Hvorup Kaserne Nye soldater møder 1958 Faneparade JLVR ny fane

 LT Bruno Madsen Kaj Willy Olsen (Fisker) Kanon i stilling

 Venter på radiosignal Vandpassage af kanontraktor (Lorry) Firling i stilling


