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Adresseliste for Landsbestyrelsen

Landsformand Karsten Bendix
798912/68 Tycho Brahes alle 31, 3.tv
 2300 Kbh S
 E-mail: karsten@post.cybercity.dk 
 Tlf.:  3255 7130
 Mobil: 2842 6167

Landsnæstformand Preben J. Sørensen
544498/62 Malkehaven 5
 4330 Hvalsø
 Tlf.:  4640 9012
 E-mail:  ipjusts@mail.dk

Landskasserer Torben Rasmussen
798870/68 Ringstedvej 198, Kvanløse,
 4300 Holbæk
 Tlf.:  5918 3268
 E-mail:  terkv@ofi r.dk
 
 Bankkonto: Danske Bank
 Regstrup afd.
 Reg. 3562 konto 3562134921

Landssekretær Hans Peter Bach
621306/64 Eskemosegårds Allé 25
 3460 Birkerød
 Tlf.:  4582 1473
 Mobil: 4042 6904
 E-mail: hp-bach@post.tele.dk

Landsbestyrelsesmedlem   
130252/72 Jørn Chr. Jessen
 Brendstrupvej 17, 6800 Varde
 Tlf. dag 7695 5459
 Aften  7522 3999
 Mobil 2066 9701
 E-mail: jessen@mil.dk

 Arne Pedersen
 Sjørringvej 11, 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 E-mail:  kipap@get2net.dk

Landsbestyrelsessuppleant 
 John Martin Christiansen
 Hornelund 2C, Horne
 6800 Varde
 Tlf.:  7694 6123
 Mobil: 2966 5123
 E-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk

 Peter Pedersen
 Edward Griegs Gade 17 4. th.

 2100 Kbh Ø
 Tlf.:  3920 7475
 Mobil: 4017 3085

LAF – Kontor Kirsten Pedersen
 Sjørringvej 11, 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 E-mail:  kipap@get2net.dk 

LAF konsulenterne Per Svensson
 Grøndalsvej 66, st., 
 2000 Frederiksberg
 Tlf.:  3886 3594
 E-mail:  p.sv@mail.dk

 Arne Pedersen
 se ovenfor

Webmaster John Martin Christiansen
 se ovenfor

Luftværns – Artilleri – Foreningen
Projektøren – Medlemsblad for »LAF«

Oplag:  1000

Layout og tryk:  WERKs Grafi ske Hus a|s, Højbjerg 

Redaktionsgruppen består af:
798912/68 Karsten Bendix

 Tycho Brahes alle 31, 3.tv
 2300 Kbh S
 E-mail: Karsten@post.cybercity.dk 

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

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

Eftertryk med kildeanvisning er tilladt.

Tekstmateriale modtages i word som doc. eller rft format. 
Billeder sendes i en fi l for sig – ikke i et word doc – 
men i et jpg, eps eller tiff-format.

Adresseændring: 
Husk ved fl ytning – også hvis du kun fl ytter inden for 
samme postdistrikt – at melde adresseændringen til 
LAF’s kontor som ligger i Kastrup på adressen: 
LAF’s Kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

LAF’s Hjemmeside har nu fået et kort navn, så alle kan huske 
adressen. www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

(den kan stadig fanges på den gamle adresse) 
www.123hjemmeside.dk/luftvaernsartilleriforeningen 

Næste nummer af »P« dækker tre måneder, 
januar, februar og marts.

Stof sendes senest den 1. december

Forsidebilledet viser 
en gengivelse af 
Sankta Barbara med tårnet, 
artilleristernes skytshelgen

Det er Sankta Barbaras dag 
d. 4. december.
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Indbydelse til 
en hyggelig dag med pårørende

LAF’s fødselsdag / Julefest

Landsbestyrelsen indbyder hermed til fest i anledning af, 
at det i år er 74 år siden vores forening blev stiftet.

Festen holdes fredag d. 5. december 2008 kl. 18.00
på Druidegården, Gladsaxevej 111, 2860 Søborg.

Man skal huske en lille indpakket ting til 40.00 kr., samt det gode fest- og julehumør.
Har man en sang eller en god historie med, så bliver det bare endnu bedre.

Menu: 
Gammeldags fl æskesteg / brune kartofl er og alt det sædvanlige tilbehør.

Risalamande, samt kaffe med småkager. Der er rød- og hvidvin til maden.

Prisen for mad og vin ad libitum er kr. 200,00.

Er man mere tørstig koster øl, vand og drinks 10.- kr. pr. stk.

Tilmelding senest fredag d. 28. november, 
da indbetaling af beløbet på LAF’s konto hos kassereren (se side 2)

er det samme som tilmelding til arrangementet.

Spørgsmål vedrørende festen kan rettes til Landsformanden Karsten Bendix 
på tlf.: 3255 7130 eller 2842 6167 eller på mail: karsten@post.cybercity.dk

eller til Landskassereren Torben Rasmussen 
på tlf.:5918 3268 eller mail: terkv@ofi r.dk

Med et ønske om 
et rigtigt stort fremmøde 
sender Landsbestyrelsen 

de bedste hilsener til alle LAF’er
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Blomster på Weilbachs grav 

D.S.L.
Landsrådet er administrator af en række fonde, bl.a. Kgl. Hof Flagfabrikant J. Weilbachs 
Fond oprettet i marts 1957. 

Fundatsen fastlægger bl.a. mulighed for tilskud til arrangementer og fl agdekorationer, 
fl aggaver, fl agbord m.v. ved afholdelse af Nordiske Stævner i Danmark. 

I fundatsen bestemmes herudover, at der hvert år den 17. juni lægges en buket blomster 
på Johannes Philip Weilbachs gravsted på 
Frederiksberg Kirkegård. 

Denne bestemmer lever Landsrådet 
selvsagt op til, og præsidiemedlem 
Svend Knudsen lagde på dagen en 

Landsbestyrelsen nedlægger blomster på Kgl. Flag-
fabrikant J. Weilbachs gravsted d. 17/6 2008.
 DSL’s buket ses til venstre og LAF’s til højre for 
stenen.

Om Flagfabrikant Johs. Weilbach og LAF’s Fane står 
der i Projektøren 1. Årgang Nr. 3. Marts 1938: 
 Da foreningen sidste år skulle anskaffe fanen, 
var det ganske naturligt at vi bestilte den hos Flag-
fabrikant Johs. Weilbach, der er stærkt interesseret 
i Soldaterforeningsbevægelsen, og som nyder stor 
anseelse såvel inden for sin egen forening, Fæst-
ningsartilleriforeningen, hvor han er bestyrelses-
medlem, som udenfor.
 At Hr. Weilbach også var interesseret i vor for-
ening, beviste han straks ved at fremkomme med et 
meget billigt tilbud, men – som den beskedne mand 
Hr. Weilbach er – med den tilføjelse, at han ikke øn-
skede dette omtalt uden for vor forening.
 Hr. Weilbach skulle imidlertid berede os en end-
nu større glæde. Da vi hentede fanen, udtalte han: 

 ”Fanen giver jeg! I har sikkert meget andet at bru-
ge pengene til!”
 At Hr. Weilbach og hans frue var indbudt til fa-
neindvielsen er en selvfølge. Her bragte formanden 
ham en varm og hjertelig tak, efterfulgt af forsam-
lingens kraftige hurraråb. - Også en bordfane til for-
manden og den bordfane, der var udsat til præmie 
til den, der solgte fl est lodder i Fanelotteriet, skæn-
kede Hr. Weilbach!
 Ved generalforsamlingen omtalte formanden alt 
dette, og da vi nu – i modsætning til tidligere – har 
et medlemsmiddel, der kun bliver spredt blandt 
vore egne medlemmer, fi nder vi det naturligt, at Hr. 
Weilbach’s godhed over for vor forening bringes til 
alle medlemmers kundskab.
 Vi vil samtidig her rette endnu en tak til Hr. Weil-
bach for den udviste interesse og gavmildhed.
 Hr. Weilbach’s navn vil altid være knyttet til vor 
fane og dermed til foreningen.
 På fanestangen er anbragt en Faneplade med føl-
gende ordlyd: ”Skænket af vor gode kammerat, Johs. 
Weilbach, 29. 3. 1937.”
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LUFTVÆRNS-ARTILLERISTENS-DAG 2009 
på Varde Kaserne

HUSK: 
Årgangsmødet bliver lørdag den 21. marts 2009 

på Varde Kaserne med åbent hus.

Det er årgangene 1934, 1939, 1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 
1989, 1994, 1999, 2004.

Program og pris vil følge i næste udgave af PROJEKTØREN, og husk så, at har du en solda-
terkammerat som ikke er medlem af LAF, men som har været i LUFTVÆRNSARTILLERIET så 
slæb ham med og få en god dag.

Mindehøjtidelighed på Rindsholm Kro 

Af Sven-Erik Bolt Magnussen 

Den 4. juli var det 159 årsdagen for slaget ved 
Rindsholm Kro i 1849, og kroens værtspar Hanne 
og Frode Hansen havde i den anledning indbudt 
repræsentanter fra de 3 værn og beredskabet til at 
deltage i mindehøjtideligheden. Der var mødt faner 
op fra hele Midtjylland, og de var med til at danne 
en faneborg i den smukke krohave. Her har kroens 
værtspar fået indrettet en lille mindepark, som er 
fl ankeret af 3 kampvogne. Sidste efterår blev der af-
sløret en mindesten af De Blå Baretter. 

Værtsparret har nu fået skabt en ny mindesten i rød 
granit med følgende tekst: 
Danske Soldater til ære. Minde over faldne og så-
rede på krop og sjæl. Soldater fra alle værn har 
gjort en forskel overalt i verden i fredens tjeneste 
for NATO, OSCE, EU og FN. I har gjort os stolte af 
at være danske. TAK FOR JERES INDSATS. 

Taknemmelige danske rejste denne bautasten 
2008. 
 Afsløring af stenen blev foretaget af chefen for 
Dragonregimentet, oberst Kurt Mosgaard på vegne 
af Forsvarsministeren, der var på rejse til USA. Ober-
sten lagde også en krans på vegne af Forsvaret. 
 Sven-Erik Bolt Magnussen, præsidiemedlem i 
Danske Soldaterforeningers Landsråd, lagde en bu-
ket for ”Den danske soldat”. 

Der var også deltagelse af De Jydske Landsoldater, 
der gav opvisning med deres gamle håndvåben og 
kanon. Dette var med til at gøre dagen ekstra histo-
risk. 

Efter afsløringen og demonstrationen af de gamle 
våben blev deltagerne i højtideligheden inviteret på 
frokost i den historiske kro. 
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Raketstillingerne

 
Stillingerne bestod af to fysisk adskilte områder - et 
ildlederområde (radarområde) og et afskydnings-
område.
 I afskydningsområdet var raketterne opstillet i tre 
separate områder.
 I begyndelsen var det ene af disse områder omgi-
vet af et dobbelthegn, og det var her man i påkom-
mende tilfælde kunne udskifte raketternes konven-
tionelle sprænghoveder med atomsprænghoveder. 
De datidige doktriner forudså brug af atomvåben 
mod enten store formationer af fjendtlige fl y, i stor 
højde, eller mod en invasionsfl åde.
 Dansk sikkerhedspolitik forbød opbevaring og 
brug af atomar ammunition på dansk grund, men 
havde den danske regering villet det så, og havde 

Luftværnsraketforsvaret i Danmark, 1959-1983

Indledning
Den første danske luftværnsraketenhed så dagens lys den 2. februar 1959 på Fort Bliss, 
i El Paso, Texas. Den nye raketafdeling blev dannet af 10. Luftværnsafdeling, der var en del 
af Sjællandske Luftværnsregiment.
 Nedenstående beretning bygger i al væsentlighed på Kilde 1.

NIKE Hercules og Ajax
 

NIKE Hercules og NIKE Ajax (bagerst).       Fra Kilde 1

Afdelingens materiel bestod af amerikanske luft-
værnsraketter af typerne NIKE Hercules og den lidt 
ældre NIKE Ajax. Raketterne blev leveret som en 
del af den amerikanske våbenhjælp.

Afdelingen blev organiseret i en stab og fi re batteri-
er, som efter endt uddannelse rykkede til Danmark.
Batteriernes hovedopgave var at forsvare Køben-
havn mod fjendtlige luftangreb.

Materiellet var opstillet i foråret 1960, og i april 
samme år blev batterierne erklæret for operative, 
hvorefter de indgik i luftforsvarsberedskabet sam-
men med Flyvevåbnets jagerfl y.

Afdelingen fi k hjemsted i Avedørelejren og de fi re 
batterier blev opstillet rundt om København.
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amerikanerne været enige heri, så kunne raketterne 
være udrustet med atomare sprænghoveder.
 I ildlederområdet var der fra starten tre radarer 
– en søgeradar, en målfølgeradar og en raketfølge-
radar. De to sidstnævnte var koblet til en analog-
computer, som kunne udregne træfpunktet, sende 
styrekommandoer til raketten og bringe den til eks-
plosion på det rette tidspunkt.
 Batterierne blev operativt ledet fra en raketope-
rationscentral, der var placeret i Ejbybro Bunkeren 
(ved Vestvolden). Herfra var der et tæt samarbej-
de med Flyvevåbnets radarstationer, hvis billede af 
luftsituationen blev plottet på store tavler. Desuden 
havde man forbindelse med det samlede luftforsvars 
kommandocentral i Karup, hvorfra ordrer om be-
redskabsændringer m.v. tilgik raketluftforsvaret.

I 1960 gennemførte batterierne deres første Annual 
Service Practice i Mc Gregor skydeterrænet i USA. 
Hvert batteri afskød to Ajax raketter og en Hercules 
raket – alt fungerede perfekt!

NIKE Hercules Fra Kilde 2

Raketterne
NIKE Ajax var en to-trins raket, hvor det første trin 
havde fast brændstof, mens andet trin havde fl yden-
de brændstof og anvendte rød, rygende salpetersyre 
som iltningsmiddel. Rakettens rækkevidde var cirka 
45 km og dens tophastighed var 2,8 gange lydens 
hastighed.

NIKE Hercules var også en to-trins raket. Dens første 
trin var sammensat af fi re startraketter fra Ajax. Mo-
toren i hovedraketten var med fast brændstof, ræk-
kevidden over 100 km, og tophastigheden mere en 
tre gange lydens.

Raketbatterierne overføres til Flyvevåbnet
Den 25. september 1961 blev det besluttet pr. 2. juli 
1962 at overføre 10. Luftværnsafdeling fra Hæren til 
Flyvevåbnet. Offi cerspersonellet fi k valget mellem 
at blive overført sammen med raketterne eller forbli-
ve i Hæren. 10. Luftværnsafdeling havde siden sin 
omdannelse til raketenhed haft et så tæt sammen-
hold, at mere en 98% af offi cererne valgte at blive 
overført til Flyvevåbnet.
 10. Luftværnsafdeling blev omdøbt til Luftværns-
gruppen. Stabsbatteriet blev til Flyverdetachement 
530 og batterierne blev benævnt henholdsvis Rake-
teskadrille 531, 532, 533 og 534.

HAWK indføres
Med sine faste stillinger var de tunge raketbatterier 
ubeskyttede mod lavtgående fl yangreb og det blev 
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besluttet at tage imod endnu til tilbud om ameri-
kansk våbenhjælp, denne gang i form af 4 batterier 
med HAWK luftværnsraketter.

De første offi cerer og specialister påbegyndte deres 
uddannelse i USA i august 1963, og den 8. august 
1964 blev der oprettet fi re nye raketeskadriller – 
541, 542, 543 og 544. Efter afsluttet uddannelse, 
herunder afprøvning af materiellet med affyring af 
raketter mod fjernstyrede mål, vendte de fi re eska-
driller tilbage til Danmark i januar 1965.

Efter en række midlertidige opstillinger blev batte-
rierne opstillet på Middelgrundsfortet, Afl andshage 
og ved Højerup og Svælgsgård ved Tune.

HAWK eskadrillerne
En HAWK eskadrille har to søgeradarer, hvor spe-
cielt den ene er velegnet til at opdage mål i lav høj-
de. Desuden har eskadrillen to belysningsradarer, 
som kan låse fast på hvert sit mål, hvorefter HAWK 
raketterne kan affyres og styre efter de radarstråler, 
der refl ekteres fra målenes overfl ader.

 
HAWK Fra Kilde 2.

Endelig har eskadrillen en afstandsradar, som træ-
der til, hvis målet udsender støj for at forstyrre be-
lysningsradarens afstandsbestemmelse.

Hver eskadrilles afskydningsudstyr består af seks 
ramper med tre raketter på hver. Dertil kommer et 
antal ekstra raketter, som hurtigt kan placeres på de 
tomme ramper.

Sidst, men ikke mindst, er hele HAWK systemet 
ikke blot mobilt, men hver eskadrille kan deles op 
i to geografi sk adskilte enheder, der begge kan en-
gagere fjenden. Dette både forøger de operative an-
vendelsesmuligheder og reducerer samtidig enhe-
dens sårbarhed betydeligt.

I 1975-78 gennemgik HAWK systemet en omfat-
tende modifi kation (levetidsforlængelse), som også 
gjorde det modstandsdygtigt overfor elektroniske 
forstyrrelser. Systemet blev herefter betegnet Impro-
ved HAWK, eller IHAWK.

NIKE systemet moderniseres
I 1964 fi k Eskadrille 534 en High Power Acquisiti-
on Radar og en Target Ranging Radar, hvorved sy-
stemet ikke blot fi k en stærkt forøget rækkevidde, 
men også blev i stand til i et vist omfang at engage-
re fjendtlige ballistiske missiler.

Ajax raketterne blev udfaset i 1969.

I 1970 fi k de tre øvrige NIKE eskadriller en Target 
Ranging Radar, som yderligere gjorde dem mod-
standsdygtige over for elektroniske forstyrrelser.

Luftværnsgruppens stab fl yttede i 1971 fra Avedøre-
lejren til Flyvestation Skalstrup, ved Tune.

Som led i en omfattende modernisering af Flyvevåb-
nets Kontrol- og Varslingssystem i 1971, blev Fly-
verdetachement 530 samt raketoperationscentralen 
i Ejbybro nedlagt, og funktionerne blev integreret i 
kontrol- og varslingstjenesten i Vedbæk.

Afslutning
For at tilvejebringe midler til leje af materiel til yder-
lige to HAWK eskadriller, blev det, som en del af 
Forsvarsforliget i 1981, besluttet at nedlægge NIKE 
raketeskadrillerne. Eskadrille 531 og 532 blev ned-
lagt i 1981, mens Eskadrille 533 og 534 blev ned-
lagt pr. 1. marts 1983.
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Det lykkedes at leje materiel til fi re nye HAWK eska-
driller, og de nye eskadriller blev tildelt de nedlagte 
raketeskadrillers numre. Pr. 1. september 1988 var 
de nye eskadriller på plads i deres fredstidsopstillin-
ger - 531 og 532 ved Højstrup (Odense), 533 på Fly-
vestation Skrydstrup og 534 på Flyvestation Karup.

Læs mere om den senere udvikling i Kilde 1.
 Hermed sluttede en kort æra i dansk militærhi-
storie. Trods systemets kapacitet, så var tiden ved at 
løbe fra de faste, og dermed meget sårbare, opstil-
linger af luftværnsraketter.

Kilder
1.  Det danske Flyvevåben af Hans A. Schrøder, Tøj-

husmuseet, København 1992, ISBN 87-89022-
24-6. 

2.  Grundbog for Flyvevåbnets Menige, Chefen for 
Flyvevåbnet, Vedbæk 1972. 

På Federation of American Scientists hjemmesi-
de fi ndes yderligere oplysninger om NIKE Ajax og 
NIKE Hercules systemerne.

Per Finsted

B. møde i Landsbestyrelsen

Den 3.september holdt Landsbestyrelsen møde hjemme hos 
Sekretæren. På mødet blev bl.a. diskuteret et forslag fra Dan-
ske Soldaterforeningers Landssammenslutning om et monu-
ment for Danske udsendte soldater. Der har været diskuteret, 
om dette monument også skal indeholde navne på de solda-
ter, der er faldet i fremmed tjeneste. Vores holdning til dette 
var, at det skal være et monument, der hædrer alle de danske 
soldater, der har været i tjeneste for fredens skyld, så derfor 
skal det ikke være et mindesmærke om faldne soldater, det 
mener vi hører hjemme et andet sted.

Et andet emne som blev diskuteret på mødet var indkaldel-
se til til møde om opstart på ny af Fyns afdeling, når du læser 
disse linjer har mødet været afholdt, og du kan læse om det 
et andet sted i bladet.

I 2009 har LAF 75 års fødselsdag, det arbejder vi på at fejre, 
så til dette arrangement er der netop nedsat et udvalg, der ar-
bejder med sagen
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. April 1949

Formand 582757/63 Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, Tlf. 7516 0133, Mobil 2120 2221
Sekretær 171050/72 J.M. Christiansen, Hornelund 2 C, 6800 Varde, Tlf. 7694 6123, mobil 2966 5123, chrislaf@christiansen.mail.dk
Kasserer 794138/68 H.O. Villadsen, Bredgade 6. A, Alslev, 6800 Varde, Tlf. 7526 9480

LAF-Keglespil 2008

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

Der spilles på følgende dage:
... i perioden 19.00 – 21.00:
• 8. og 22. oktober 2008
• 5. og 19. november 2008
• 3. december 2008

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

HUSK TAG EN 
LUFTVÆRNSARTILLERIST MED

John Martin Christiansen (Chris), 
sekretær

Tildeling af Mindelegat

Major Lars Buur, Luftværnsafdelingen, Hærens 
Ildstøtteskole er 1. september 2008 blevet tildelt 
”Oberst, Direktør T.V. Hegelunds Mindelegat”.

Som motivation for tildelingen skal nævnes:

Major Lars Buur har igennem sit virke som sagsbe-
handler ved Luftværnsafdelingen ved Hærens Ild-
støtteskole udvist en energi og kreativitet ud over 
det almindelige. Hans entusiasme og begejstring for 
Hærens Luftværn har i stor grad været den medvir-
kende årsag til den heldige og succesrige afslutten-
de implementering af systemet.

Majoren har desuden med stor iver kastet sig ud i 
nye udfordringer for luftværnet og især indenfor C-
RAM, hvor han i dag vel nok besidder landets stør-
ste viden inden for dette nye område.

Majoren er altid hjælpsom og går ikke af vejen for at 
påtage sig nye og andre opgaver. Majoren har såle-
des i fl ere omgange været stærkt engageret i Dansk 

Artilleri-Tidsskrift, hvor han i perioder har været fun-
gerende redaktør.

Majoren er altid positiv og seriøs, og hans arbejde 
er højt værdsat såvel i som udenfor Hærens Ildstøt-
teskole.

Majoren har således gennem sit virke været et po-
sitivt aktiv ikke kun for Hærens Luftværn, men for 
hele det danske artilleri.

Chefen for Hærens Ildstøtteskole, oberst Werner P. 
Kahle overrakte diplom og check ved en mindre 
sammenkomst.

LAF ØNSKER TILLYKKE!
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Luftværnsmissilafdelingen 
på adventure training i Tjekkiet

Af SG Allan Nymark, 1. Luftværnsmissilbatteri/Luftværnsmissilafdelingen

Solen er ikke stået op, da soldaterne fra Danske divi-
sion stiller til appel 0500 mandag 11. august. Spæn-
dingen har nok været for meget for nogle af solda-
terne da de livligt fortæller at de end ikke har lukket 
et øje om natten, men det har nok nærmere været 
udsigten til en køretur på seksten timer i busser til 
dette års adventure training som foregår i Tjekkiet. 
Til formålet var der hyret to civile busser, foruden 
fi re bus, let, til at transportere hele LVMA gennem 
Tyskland. Den tyske autobahn indbyder i hvert fald 
for nogle til at få sig en lille lur på turen og det blev 
også fl ittigt benyttet.

Der var i ugen forinden blevet briefet om hvad der 
skulle foregå på dette års AT tur så aktiviteterne var 
kendte i forvejen. For nogle ville det blive rutine 
men for andre, jeg selv inklusive, var udsigten til 
at rappelle 55 meter ned i en kløft, nok til at give 
en lille klump i halsen. Men menneskets indbyg-
gede trang til at prøve grænser overtrumfer i den 
grad frygten så med sommerfuglene kækt baksen-
de i mellemgulvet bliver turen nærmest et urimeligt 
langt forspil.

Landskabet begynder allerede at ændre sig da vi 
når det sydlige Tyskland. De fl ade kornmarker bli-
ver langsomt afl øst af først smukt rullende, bølgen-
de bakker for derefter at gå over mere dramatiske 
klipper og bjerge. Her i præ Balkan, på denne tid, 
er klimaet lækkert, landskabet frodigt og indbyden-
de men om vinteren er det er førsteklasses skisports-
sted. Spindlerûv Mlûn hedder byen hvor vi indkvar-
teres på henholdsvis et vandrehjem og et hotel. Alt 
sammen i rimelig standard henset til, at vi jo ikke 
var kommet for at sove men for at prøve grænser 
og styrke, det i forvejen stærke, sammenhold i en-
heden.

Aktiviteterne skulle afvikles over tre dage med to ak-
tiviteter pr dag. Lidt hurtig hovedregning så giver det 
i alt seks aktiviteter som alle spændte over hårde, 
sjove, udfordrende og grænseoverskridende. Folke-
ne var på forhånd blevet fordelt i seks grupper som 

var godt og grundigt blandet på tværs af graderne 
således, at alt lige fra civilt ansatte til konstabelele-
ver til seniorsergenter og major dystede på ligefod. 

Dag 1: 
Grænser overskrides
For min gruppes vedkommende startede dag et med 
en lille køretur i det smukke solslikkede landskab ud 
til en historisk interessant borg, Hruba Skala, hvor 
dagens første aktiviteter skulle starte. Hruba Skala 
er fra starten af det forrige årtusinde og har en inte-
ressant historie som bolværk mod den svenske kong 
Carl’s hærgende horder da disse morede sig med at 
nedbrænde borge og plyndre området i starten elle-
vehundredtallet. Allerede der fi nder vores guider og 
os lidt fælles fodslag. Dagens første aktivitet er tre-
delt med rappelling ned i en kløft 40 meter nede, et 
såkaldt death slide som er en stålwire spændt over 
førnævnte kløft og en reb bro. Der var en del højde-
skræk der skulle overvindes da man kaster sig over 
kanten på death sliden men suset af overvindelse og 
adrenalin erstatter lynhurtigt skrækken for at wire 
og seletøj skulle knække og man hører sig selv sige 
”Can i try again?” efter man nærmest har løbet halv-
treds meter over reb broen. Rappeling var en ny ting 
for undertegnede. Mange i LVMA har prøvet det på 
tidligere adventure training ture men denne omgang 
var over dobbelt så lang som det vi havde prøvet på 
bl.a. Bornholm. Ca. 40 meter ned i kløften. Heldig-
vis var sværhedsgraden sådan, at nybegyndere hav-
de forholdsvist nemt ved, at overvinde frygten for at 
læne sig ud over ”afgrunden”. Samme rus af spæn-
ding, adrenalin og overvindelse æder fuldstændig 
frygten for at styrte til jorden og ikke engang turen 
op af middelaldertrappen fra bunden af kløften kan 
afholde en fra at tigge om at få en tur til.

Dagens næste udfordring skulle have været river 
rafting men de ti kilometer der skulle raftes blev, 
desværre for nogle, nok nærmere lig en kanotur på 
Skjern å. Nuvel så gav det tid til at nyde landska-

>
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bet som er fortryllende smukt både med udsigt til 
de frodige bjergsider og springende sorte egern og 
isfugle. Smeltevandet var løbet ned fra bjergene på 
dette tidspunkt så vandet var grundt og fl ere gange 
måtte man ud af båden da vandet ikke kunne bære 
vægten af fem luftværnsartillerister på en gang. Da-
gen afsluttes med en dukkert ved endestationen og 
retur til hotellet hvor der nydes en kold pivo og hyg-
gesludres med de andre grupper der har haft andre 
aktiviteter.

En rigtig dejlig dag bliver desværre skæmmet af et 
grimt uheld for SG H. H. Laursen der styrter på ned-
kørslen på en cykeltur og må en tur på hospitalet for 
at blive lappet sammen igen. Gudskelov skete der 
ikke skader på tænder eller brud på knogler og det 
må siges at være billigt sluppet trods alt.

Dag 2: 
Sjov og spas
Dagens aktiviteter byder først på klatrevæg og end-
nu en death slide der dog er væsentlig længere end 
dagen forinden. Det indre legebarn genkender øje-
blikkeligt formålet med svævebanen som barndom-
mens traktordæk svævebaner fra legepladsen. Ene-
ste forskel her er, at man ikke sidder i traktordæk 
men derimod må stole på seletøj, karabinhager, 
stålwire og at guiden i bunden sørger for at stoppe 
en før man kysser stolpen i bunden af bakken med 
lidt for høj hastighed. Trods alle disse ”Faremomen-
ter” er det de fl este der løber i pendulfart mellem 
klatrevæggen og svævebanen for at kaste sig ud og 
indtage diverse positurer under turen. Superman-
den, mågen og ”the running man” var nogle af de 
foretrukne denne formiddag. Klatrevæggen var igen 
en aktivitet som undertegnede stiftede bekendtskab 
med og det bliver ikke sidste gang. Fuldt sikret mod 
at falde ned mønstrer man en del mere mod til, at 
bestige de tyve meter op og med blod på tanden 
bliver de forskellige sværhedsgrader også udforsket. 
Dagens hurtigste man var SG Christian Hagen, for-
syningsbefalingsmand fra kontrol- og varslingsbat-
teriet (KVBT) med 28,5 sekunder. Det skal dog siges 
at Christian har klatret en del før, hvorfor vi andre 
amatører med rette kunne kaste anklager om do-
ping i hans retning.

Eftermiddagen blev brugt på bobslædebanen i 
Spindlerûv Mlûn. Det skal retfærdigvis nævnes at 
bobslædebanen var af metal med små enmands (El-
ler hvis man ikke var for stor, tomands) slæde med 
en håndbetjent bremse til de af os der ikke har et 

unaturligt fartbehov at tilfredsstille. Men hvem har 
dog ikke et sådan? Tre gratis ture var blevet booket 
pr mand og dette var langt fra nok for de fl este så 
for 300 tjekkiske korona kunne man købe adgang 
til yderligere fem ture. Jeg skulle hilse og sige at hvis 
man ønskede fart så ville selv de største adrenalin-
junkier få stillet deres lyst denne eftermiddag.

Dag 3: 
Iltapparat og tjekkisk kulturaften
Formiddagens program tager os op til forlystelsen der 
hedder ”Monkey park”. En slags forhindringsbane i 
træerne med en masse balanceøvelser, forsvarligt 
sikret af karabinhager og sikkerhedsseler naturligvis. 
Banen der strækker sig over fi re hundrede meter vir-
ker harmløs men balancemusklerne kommer virkelig 
på prøve. Selvom man aldrig følte sig i fare så vil dele 
af hjernen ikke stole på karabinhager og wire og det 
kan mærkes i led og muskler bare på halvvejen. Alle 
led var i hvert fald godt og grundigt smurte før vi sti-
ger op på den sidste aktivitet på vores tur.

Fire grupper havde nu været igennem cykelturen og 
alle som en havde sagt at den var rigtig hård at kom-
me igennem og på tredje dagen blev det min grup-
pe der skulle ud og kæmpe med de tjekkiske bjerge. 
Hæmatokritværdien for et par lavlandsdanskere er 
næppe særlig imponerende. Særligt når man ser vo-
res guider som begge tydeligvis er født på en cykel-
saddel og så let som ingenting forcere bakker som 
selv Carlos Sastre ville stå af og trække op ad. Nuvel 
alle andre havde jo været igennem og man havde 
da også set frem til at prøve kræfter med en anden 
topografi  end hvad det fl ade vindblæste Vestjylland 
kan tilbyde. Turen starter med en opkørsel af hvad 
der bedst kan betegnes som Kallesmærskvejen (før 
den blev repareret) med en ni procents stigning. I 
tre kvarter går det op og op og op. Ikke små fl ade 
stykker hvor man kan stoppe op og samle lungerne 
op kunne det skånselsløse bjerg unde os. For at føje 
spot til skade så kører vores kære guide op af ned 
af stigningen for at holde øje med at alle kommer 
med. Hvis ikke fordi det var irriterende at se den 
slags overskud så ville man være svært imponeret af 
vores tjekkiske guides evner. Gevinsten for al vores 
slid kommer dog på toppen af stigningen. Her oppe 
får man det fulde overblik over Spindlerûv dalen og 
ser hvor smukt her egentlig er. Nedkørslen var væ-
sentlig sjovere end opkørslen men alle holder lidt 
igen med tanke på det grimme uheld vores kollega 
havde haft et par dage forinden. 

>
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Vores sidste aften i Tjekkiet bliver der budt på tjek-
kiske specialiteter på vores hotel. Personalet disker 
op med alt det gode fra det tjekkiske køkken. Knö-
del, suppe, and og meget meget mere i en stor, læk-
ker, velduftende buffet. Men ingen tjekkisk kulturaf-
ten vil være komplet uden øl da tjekkerne (I skarp 
konkurrence med danskerne) er det mest øldrikken-
de folkefærd i Europa. En absolut vellykket aften af-
sluttes med godt humør og en velskænket pivo, før 

vi går i seng og er klar til hjemtransport fredag mor-
gen klokken 0630. 

Tjekkiet har vist sig fra sin, vejrmæssigt gavmilde 
side denne uge og det er alt sammen meget godt da 
vi tager afsked med Tjekkiet for denne gang at vi bli-
ver vinket farvel af et monsunlignende regnvejr. Tak 
for denne gang og håber snart at stedet igen. Måske 
til skitur til vinter.
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Fyn Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand  Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens. Tlf. 6226 1726. E-mail: riis@it.dk 
Næstformand/sekretær Vakant
Kasserer  Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev. Mobil 2011 7536. E-mail: joergen-maansson@webspeed.dk

Ny LAF Fyns 
afdelingsbestyrelse

Onsdag den 17. september var fi re medlemmer fra 
Landsbestyrelsen taget til Odense med det formål at 
få genstartet LAF Fyns afdeling.
 Alle LAF medlemmer på Fyn var inviteret, der var 
også et pænt fremmøde. 

Formand Karsten Bendix startede mødet med et lille 
indlæg om målet med mødet, og hvorfor Landsbe-
styrelsen ønsker lokale afdelinger.
 Efter et par indlæg, lidt snak og måske også lidt 
pres, fi k vi valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer, der 
vil prøve at genstarte Fyns afdeling.

Den nye bestyrelse konstituerede sig efter mødet, så 
bestyrelsen for Laf Fyn, ser således ud

Formand Folmer Riis, kasserer Jørgen Månsson og 
bestyrelsesmedlem Max Jensen.

Landsforeningens bestyrelse håber nu, at alle fynske 
Laffer vil bakke op om den lokale afdeling.
  

Fyns afdeling

Arrangementer sammen med de andre 
soldaterforeninger:

12. oktober: 
De Blå Baretters March
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, 
Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 

24. oktober: 
FN-dagen
Nærmere om tid og sted i dagspressen

11. november: 
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard
”Utidig og ukyndig indblanding”
Hitlers idelige udskiftning af højere militære chefer 
var en af grundene til, at det gik galt for tyskerne på 
Østfronten.
Foredragsholder: Overlæge Arne Skipper
Entre kr. 25.00 for ikke medlemmer af Fyns 
Historiske Samling (HISAM)

11. november: 
Blomsternedlæggelse
De Allieredes Grav
Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre 
for hovedindgangen fra Heden, litra BD

14. november: 
Slaget ved Nyborg 1659
Kl. 13.30 mindehøjtidelighed i Kirke. Herfra til min-
desten, nedlæggelse af krans, videre op på volden 
til kanonerne. Herfra til Nyborg Slot med afslutning 
her.
Faner møder kl. 13.15. 
Nærmere om program sendes pr. mail.

16. november: 
Det store julebanko på Dannevirke. 
Sdr. Boulevard.
Spillet begynder 19.30. præcis.
Med mange fi ne gevinster. Husk at møde i god tid. 

 

Hej LAF Fyn

LAF-kontoret ønsker tillykke til den ny bestyrelse på 
FYN.
 Kontoret hjælper gerne med oplysninger om med-
lemmerne, eller andre ting der har interesser for den 
nye bestyrelse.
 Send en mail og jeg vil forsøge at hjælpe.

LAF-kontoret får sikkert ny mail adresse inden for 
kort tid, men der sendes en meddelelse ud til de 
mailadresse som jeg kender.

Med venlig LAF-hilsen
Kirsten I Pedersen
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Den 29. august markeret landet over 

I år var 29. august 65-års dagen for det tyske angreb 
på det danske forsvar, og dagen blev markeret ved 
højtideligheder landet over. 

Den fl otte mindehøjtidelighed i Mindelunden i Kø-
benhavn er beskrevet på side 23. 

Landsrådets præsidiemedlem på Fyn, Leif Christen-
sen, beretter, at man også der markerede dagen ved 
blomsternedlæggelse ved aktuelle mindesteder i 
Odense og Nyborg. 

Ved Nyborg Strand blev der lagt blomster ved en 
mindesten for faldne fra Prinsens Livregiment, der 
i 1943 lå ved Nyborg. Her omkom en kaptajn og 2 
menige den 29. august ved det tyske angreb. 

Huskedage 
i sidste kvartal af 2008:

1. november 1932 oprettedes 
 Hærens Luftværnsartilleri           
 76 år siden i år
1. november 1937 oprettedes 
 13. og 14. Luftværnsafdeling         
 71 år siden i år (efter 1937-ordningen)
6. november 1942 oprettedes Århus afdeling 
 – ville være blevet 66 år i år
13. november 1951 oprettedes Horsens distrikt 
 – ville være blevet 57 år i år
28. november 1952 oprettedes Ålborg afdeling 
 – bliver 56 år i år 
1. december 1971 oprettedes Thy/Mors distrikt 
 – ville være blevet 37 år i år
4. december Sankta Barbara’s dag, 
 bør fejres af alle artillerister. 
7. december 1934 oprettedes 
 Luftværns Artilleri Foreningen 
 – bliver 74 år i år
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Randers Afdeling oprettet 25. April 1964

Formand 794902/68 Poul Erik Wolff, Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, Tlf. 7483 1249
Kasserer 385097/58 Fritz Broberg, Marienborgvej 66. 8900 Randers, Tlf. 8643 0010  

Bowling
 

Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den planlagte anden og sidste bowlingaften i 
denne sæson. Den blev afviklet den 29. maj 2008 
på bowlingcenteret i Bjerringbro.
 Der var mødt 5 personer som kunne spille og 3 
damer som ikke kunne. Vi bowlede i en time som 
vanligt.

Efter bowlingen blev deltagerne inviteret med hjem 
til Jens og Laila, som siden sidst er fl yttet fra Løvskal 
til nyt hus i Bjerringbro,

Vejret var også i år med os og vi havde dejligt som-
mervejr. Mændene gik, med Jens som guide, først 
en lille tur i et tidligere moseområde i udkanten af 
Bjerringbro. Området var tidligere moselodder, som 
gennem en længere årrække var blevet opkøbt af 
en privat person. Således at det fortsat kunne få lov 
til at henlægge som naturområde. Ejeren havde for-
skellige steder i området plantet kolonier af rhodo-
dendron og andre surbundsplanter i mange fl otte 
farver. Vandreturen gennem området var en fl ot na-
turoplevelse. Damerne, som ikke kunne bowle, var 
kørt i forvejen og havde gået turen forinden med 
Laila som guide.
 
Efter hjemkomsten fi k vi som vanligt drøftet hvad 
der var sket siden sidst, af små og store begivenhe-
der og aktuelle emner i bestyrelsen. Bagefter blev vi 
kaldt til bords.
 Laila sørgede her for den store beværtning af del-
tagerne. Sild, lune frikadeller og leverpostej, oste-
anretning med gl. ost fra Mammen mejeri, på hjem-
mebagt brød. Naturligvis en lille snaps til silden og 
osten.
 Herefter nød vi kaffen, medens snakken som al-
tid gik livligt.

Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christensen 
fordi i endnu engang sørgede for en god og hyg-
gelig afslutning på denne, vores sidste spilleaften i 
denne sæson.

Besøg på Stenalt Gods

Foreningen var inviteret til et spændende virk-
somhedsbesøg på Stenalt Gods nær Ørsted på det 
nordlige Djursland. Godset drives med økologisk 
planteavl og en større besætning af malkegeder. 
Godsejeren forestod selv orienteringen om og rund-
visningen på bedriften.

Deltagerne fi k først en orientering om godsets histo-
rie, den nuværende ejers overtagelse og overvejel-
ser omkring den fremtidige drift af godset. Herunder 
hvorfor det blev til økologi og noget så usædvanligt 
som malkegeder. Herefter var der rundvisning i stal-
dene og nærliggende folde.
 Efterfølgende serverede Garderforeningen øl og 
vand for deltagerne. 

Virksomhedsbesøget som var arrangeret af Garder-
foreningen, fandt sted den 3. juni 2008, kl. 19:30 og 
fra Randers afdeling deltog kassereren og forman-
den.
 Tak til Garderforeningen for et interessant arran-
gement, som absolut var køreturen værd.

 

Kommende aktiviteter 
Skydning – vi starter igen den 6. oktober 2008 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19:30. 

Aktivitetskalender 
06.10.2008 Skydning.
20.10.2008 Skydning. 
03.11.2008 Skydning.
17.11.2008 Skydning.
08.12.2008 Juleskydning.

Med venlig hilsen
P. E. Wolff
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Sjælland Afdeling oprettet 29. November 2005

Formand 621384/64 Bruno Chylenski, Damhusdalen 67, 2610 Rødovre, tlf.: 3670 1993, mobil 4040 3802
Næstformand/sekretær Peter Pedersen, Edward Griegs Gade 17, 4.th., 2100 Kbh Ø, tlf.: 3920 7475, mobil 2845 1025
Kasserer 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarsvej 31, 2605 Brøndby, mobil 4062 2947  

Soldatens-og Orlogsgastensdag
På Frederiksberg Rådhus

Onsdag den 8. oktober 2008

Program

kl. 1800  Dørene åbnes
kl. 1830   KSS fane føres ind, der synges

”Kong Christian stod ved højen mast”
kl. 1835   Velkomst ved Frederiksberg Rådhus
kl. 1840   Praktiske oplysningen ved KSS´s formand 

Per Küster
kl. 1845   Underholdning ved Musikkorps Roskilde
kl. 1915        Festtale ved Danske Soldaterforeningers 

Landsråds Præsident 
Generalmajor Jan Brun Andersen

kl. 1930  Pause
kl. 2000  Optimisterne
kl. 2020  Danske Livregiments Soldatersangkor
kl. 2045       Musikkorps Roskildes tambourkorps
kl. 2110       MusikkorpsRoskilde
kl. 2130        Afslutning ved KSS’s formand Per Küster

Der synges:
”Skuld gammel venskab rejn forgo”

KSS’ fane føres ud

Ret til ændringer forbeholdes

Programmer kan bestilles hos jeres formand

Forsvaret opbygger lejr til Kulturnatten 

Den traditionsrige ”KULTURNAT” i København ar-
rangeres i år den 10. oktober, og i år tilføres kultu-
ren en ny interessant dimension – Se en lejr, som de 
danske styrker har i Afghanistan. 

Det er Forsvarskommandoen, der står bag initiati-
vet, og lejren opbygges i Forsvarskommandoen og 
vil være åben i tiden kl. 17.00 til midnat. Man kan 
sejle mellem Amaliehaven og Søarsenaløen og Ny-
holm. 
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København 

Kegleklubben København
Kegleresultater for perioden 6. juni – 15. august 2008

Navn: 06.06.08 20.06.08 01.08.08 15.08.08

Damer:
Rigmor Hueg 141 144 139 143
Jytte Christensen 138 132  132
Bente Lassen 113 108  
Kirsten Pedersen 138 136 126 126
Britta Jensen 134 136 132 133  
Susanne Jørgensen 126 135

Herrer:
Jørgen Eriksson 116 131 115 106
Jørgen Hueg 113  105 
Arne Pedersen 150 141 152 144
Torben Lassen 145
Rune Jørgensen  149
Mads Lassen  109    
   

Der spilles i oktober måned den 3. og 17., november den 7. og 21., december 5. og 19.

Den 21. november 2008 afholdes der generalforsamling i Kegleklubben København. 

Generalforsamlingen holdes på keglebanen med efterfølgende spisning. 
Tilmelding derfor nødvendig til Arne Pedersen senest den 16. november 2008.
Den 5. december 2008 afholder LAF fødselsdagsfest, de der ønsker at spille kegler er velkommen.

Alle ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.
      Arne Pedersen

Torsdag den 9. okt. 2008 kl.19:00
Foredrag af oberst Bjarne G. Bagge:
Italien 1943-45 – Det nødvendige felttog. 

Oberst Bjarne G. Bagge er kendt af mange, for 8 
år som præsident for Danske Soldaterforeningers 
Landsraad
 Efter foredraget er der kammeratligt samvær!

Mandag den 24. nov. 2008 kl.19:00
Andespil

Program senere

Begge arrangementer afholdes i 1. reg. Danske Liv-
regiment Soldaterforening’s lokaler, Laksegade 32, 
1. Kbh. 
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Vi sænker fanen

181435/53 Jens Peter Morten 
  Jørgensen
  Diskovej 22
  9210 Ålborg SØ

3285/49 Flemming Petersen
  Belvederevej 20, st. th.
  3000 Helsingør

Landsbestyrelsesmøde den 17. juni

Ålborg Afdeling oprettet 28. November 1964

Formand 544753/63 H.B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, Tlf. 9884 1627, Fax. 9884 1627
Sekretær 621503 Jørgen Andersen, Hvedevænget 32, Bjergby, 9800 Hjørring, Tlf. 9897 1587, mobil: 2857 0722, mail: ja@has.dk 
Kasserer 262998/55 Bent Jensen, Lemvigvej 60, 9220 Ålborg Øst, Tlf. 9815 7037 

Landsbestyrelsesmødet startede med den årlige 
blomsternedlæggelse på fl agfabrikant Johs. Weil-
bach’s grav på Frederiksberg gl. kirkegård, i anled-
ning af Weilbach’s fødselsdag.

Læs om blomsternedlæggelsen og hvorfor vi fast-
holder den tradition andet steds i bladet.

B. mødet blev holdt i M.G.Pedersens’s familiehave 
på Frederiksberg,

Formanden berettede om en henvendelse han hav-
de fået fra Danske Soldaters Landforening, om vores 

interesse for at få egne lokaler et sted i Forsvarets lo-
kaliteter, vi giver et positivt svar tilbage.

Der blev også berettet om en mulighed for at etab-
lere en ny Fyns afdeling, det arbejdes der med i skri-
vende stund.

Vi har også fået en henvendelse fra LV 4 i Sverige, 
som ønsker et tættere samarbejde på tværs af græn-
sen, det ser vi positivt på.

På næste bestyrelsesmøde starter vi på planlægnin-
gen af LAF, s 75 års fødselsdag, der vil blive afholdt 
i 2009

181637/53 Chr. Villumsen
  Højgårdsparken 8
  7600 Struer
   
 

Æret være 
deres minde
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Frihedskæmperne sagde farvel og tak … 

Af Claus Arboe-Rasmussen 

– Tilhængerne af samarbejdspolitikken anfører, at 
modstand mod den tyske overmagt var nyttesløs. At 
samarbejdet med besættelsesmagten skånede den 
danske befolkning. Mit synspunkt er kort og klart. 
Hvis resten af verden havde tænkt som samarbejds-
politikerne i Danmark, så ville Hitler have vundet 
krigen og Europa være nazistisk. 

Så markant talte statsminister Anders Fogh Rasmus-
sen til de gamle frihedskæmpere i Mindelunden, da 
han den 29. august under overværelse af Hendes 
Majestæt Dronningen markerede 65 året for begi-
venhederne i 1943. 

Under en blå himmel og en augustvarm sol samt 
en gennemsnitsalder på 87 år, takkede de gamle 
frihedskæmpere i Frihedskampens Veteraner af og 
overlod de fremtidige markeringer af 4. maj og 29. 
august til ceremonimester Christian Eugen-Olsen, 
formand for Frihedskampens Frednings- og Minde-
fond. Det var nemlig sidste gang, at organisationen 
Frihedskampens Veteraner var på plads. Gennem 
årene er det svundet drastisk i medlemsantallet, og 
som formanden Jørgen Barfod udtrykte det, så ville 
man sige farvel med manér, mens man stadig kan 
fremtræde med værdighed. 

Mange unge til stede 
Det blev en meget vemodig, men samtidig opløften-
de dag for de gamle frihedskæmpere og de mange 
gæster. Glædeligt var det at se de mange unge, der 
også havde fundet frem til ceremonien. De fl otte fa-
ner fra soldaterforeningerne prydede højre side af 
det store gravfelt, hvor 121 frihedskæmpere ligger. 
Tre detachementer fra hær, søværn og fl yvere dan-
nede baggrund, og N. Zahles pigekor sang ”Friheds-
sangen”, så ikke et øje var tørt. 

Veteranernes formand, den nu 90-årige Jørgen Bar-
fod, sagde i sin korte og meget følelsesladede tale, 
at han var glad for, at traditionerne omkring den 29. 
august i Mindelunden nu kan fortsætte. Blot er jeg 
stadig ked af, at dagen endnu ikke er blevet natio-
nal fl agdag, sagde han. En bemærkning man nikke-
de til over alt, for den 29. august 1943 er den ene-
ste dato fra besættelsen, som er fundet værdig til at 
sætte i den historiske kanon. Med udgangspunkt i 
den dato kan man omfatte alt, som har betydning 
for besættelsen. 

Den 29. august 1943 er en dato, som også Folk & 
Forsvar har beskæftiget sig meget med. Vi har udgi-
vet skolepakker og lavet særlige velbesøgte hjem-
mesider, og datoen har fået stor betydning for det 
danske selvværd. Den 29. august 1943 ophør-
te samarbejdspolitikken, og modstandsbevægel-
sen tog over. Den danske fl åde blev modigt sænket 
for næsen af tyskerne, og der blev kæmpet omkring 
vore kaserner. De gamles frihedskæmpere og krigs-
sejlerne var medvirkende årsag til, at Danmark igen 
blev en allieret ven og kunne vise sig i det pæne 
selskab. Alt sammen med direkte rødder tilbage til 
modstandsbevægelsen. 

Derfor var der også stor opbakning til det minderige 
engagement, hvor man så fl ere regeringsmedlem-
mer, såsom undervisningsminister Bertel Haarder, 
kulturminister Brian Mikkelsen, integrations- og kir-
keminister Birthe Rønn Hornbech, chefen for For-
svarsstabschefen Bjørn Bisserup og Søværnets chef 
Niels Wang samt den amerikanske ambassadør i 
spidsen for de deltagende ambassader. 
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FØDSELSDAGSFONDEN

Oktober 2008

1 158240/52 Knud Gravsen
  Toftelundsvej 125
  6760 Ribe
  Tillykke med de 77 år

1 269753/55 Hædersgubbe
  Andreas Hansen
  Bygaden 44
  4520 Svinninge
  Tillykke med de 72 år

1 590693/63 Gubbe K.A. Thestrup
  Skibbildvej 40
  7400 Herning
  Tillykke med de 65 år

1 11050/71 Mogens Vibeke
  Sporegangen 5, 1 tv
  3000 Helsingør
  Tillykke med de 58 år

2 3431/50 Æresgubbe Ove Ungstrup
  Bauneporten 3, st. tv.
  2800 Konens Lyngby
  Tillykke med de 79 år

2 21055/76 Lars H. Rasmussen
  Skagavej 144, 9990 Skagen
  Tillykke med de 51 år

3 31050/71 Søren Kildehave Andersen
  Strandhaven 38
  4400 Kalundborg
  Tillykke med de 58 år

8 269871/55 Jørgen Hofmand Roed
  Gl. Skovvej 73
  4390 Vipperød
  Tillykke med de 73 år

8 81049/69 Gubbe Ole Henrik Dam
  Gamlevældevej 22
  Østerlars, 3760 Gudhjem
  Tillykke med de 59 år

8 81054/77 Gubbe
  Niels Flensburg Riess 
  Saltværksvej 130
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 54 år

8 367277/58 Jørgen Leo Månsson
  Bondemosevej 48
  5540 Ullerslev
  Tillykke med de 69 år

10 389686/58 Oberstløjtnant
  Knud-Anthon Knudsen
  Dysseager 17
  2720 Vanløse
  Tillykke med de 72 år

10 621227/64 Hædersgubbe A.D. Eriksen
  Håndværkervej 2
  Ulbjerg, 8832 Skals
  Tillykke med de 67 år

10 1697/72 Arne H. Pedersen
  Tjørnevej 10
  8620 Kjellerup
  Tillykke med de 57 år

11 234566/54 Æresgubbe
  J. Louis E. Rasmussen
  Benløseparken 37, 2 th
  Benløse, 4100 Ringsted
  Tillykke med de 75 år

11 525363/62 Hædersgubbe
  H.P. Christensen
  Rosengården 117
  3250 Gilleleje
  Tillykke med de 66 år

12 121050/71 Gubbe Jørn Fjord Sørensen
  Torvegade 26, 1
  6700 Esbjerg
  Tillykke med de 58 år

13 776/45 Oldgubbe Arne Jespersen
  Østre Ringvej 35
  5750 Ringe
  Tillykke med de 85 år

13 384832/58 Eske Eskesen
  Havmarken 12
  Søvind, 8700 Horsens
  Tillykke med de 70 år

13 544498/62 Hædersgubbe
  Preben Sørensen
  Malkehaven 5
  4330 Hvalsø
  Tillykke med de 66 år

14 799010/68 Birger Persson
  Skullerupvej 20
  4330 Hvalsø
  Tillykke med de 60 år

15 590691/63 Gubbe F.E. Engelgaar
  Egegårdsvej 23
  2610 Rødovre
  Tillykke med de 68 år

16 256150/55 Gubbe Enoch Hansen
  Oldebjerggård
  Topshøjvej 87
  4180 Sorø
  Tillykke med de 74 år

17 171050/72 Gubbe og Guldemblemist
  John Martin Christiansen
   (Chris)
  Hornelund 2 C, Horne
  6800 Varde
  Tillykke med de 58 år

17 171057/78 John Lyngsø Nielsen
  Rindsholmvej 81
  Aimind
  8800 Viborg
  Tillykke med de 51 år

18 228621/54 Gubbe Ole Bonn
  Doktor Willesvej 10
  2650 Hvidovre
  Tillykke med de 74 år

18 181052/72 Gubbe Carsten Pedersen
  Grønvangen 112
  5550 Langeskov
  Tillykke med de 56 år

19 708103/66 Vagn Tandebæk Kristiansen
  Grønningen 92
  6230 Rødekro
  Tillykke med de 61 år

19 ?/69 Poul Erik Johansen
  Mågevej 25 A, 7100 Vejle
  Tillykke med de 59 år

21 1458/47 Æresgubbe Erik Clausen
  Søndergade 13
  6870 Ølgod
  Tillykke med de 83 år

21 523909/62 Hædersgubbe Kaj Faber
  Bakkesvinget 22
  2760 Måløv
  Tillykke med de 66 år

21 544795/62 Gubbe Peder M. Steiniche
  Mosagervænget 46
  8464 Galten
  Tillykke med de 65 år

21  Hanne Børgesen
  Grønnevej 33
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 56 år

22 Oberst Æresmedlem Jørgen Bjerre
  Møllegade 83 E
  7800 Skive
  Tillykke med de 88 år

22 416910/59 Gubbe
  Arly Kristensen Sundahl
  Sandbjergvej 2
  Hersnap, 5370 Dalby
  Tillykke med de 69 år

22 424061/59 Henning Thomsen
  Grønnegade 6
  4983 Dannemare
  Tillykke med de 68 å

22 741833/67 Gubbe
  Finn Due Hansen
  Brombærhaven 15
  2680 Solrød Strand
  Tillykke med de 62 år

23 385029/58 Bent Laursen
  Dunhammervænget 7
  5250 Odense SV
  Tillykke med de 70 år

24 367304/58 Gubbe Bent Hansen
  Mølletoft 10
  Ravsted
  6372 Bylderup Bov
  Tillykke med de 69 år

24 Major P. Nicolaysen
  Stjernedalen 7
  Fløng, 2640 Hedehusene
  Tillykke med de 67 år
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26 544489/62 Gubbe Knud E. Larsen
  Nygårdsvej 41 A, 1. 0001
  6700 Esbjerg
  Tillykke med de 68 år

26 582479/63 Peter Ulrik Petersen
  Podøjvej 30
  Vidstrup, 8860 Ulstrup
  Tillykke med de 65 år

28 416770/59 Gubbe Jørgen Vester
  Ringtoften 77, st. tv.
  2740 Skovlunde
  Tillykke med de 69 år 

29 262796/55 Gubbe Aage Møllebjerg
  Skibhusvej 418 D 
  5000 Odense C
  Tillykke med de 73 år

30 525514/62 Knud Larsen
  Strandmarksvej 16, 9. tv
  2650 Hvidovre
  Tillykke med de 63 år

30 301062/79 Torben Berenth
  Fjeldstedvej 48
  2650 Hvidovre
  Tillykke med de 46 år

31  Arne Petersen
  Hørupvej 4
  Hørup, 3550 Slangerup
  Tillykke med de år

November 2008

1 157987/52 Erik Tang
  Herborgvej 16
  Finderup, 6900 Skjern
  Tillykke med de 77 år

1 564070/63 Gubbe Knud Aage Olsen
  Lundebjerg 16, 1 A
  2740 Skovlunde
  Tillykke med de 65 år

1 11156/74 Bent Holt Pedersen
  Elsebetsvej 13
  Lyngså, 9300 Sæby
  Tillykke med de 52 år

1 11169/89 Lars Christensen
  Codanvej 12, 4600 Køge
  Tillykke med de 39 år

3 270234/55 Jes Bang-Thygesen
  Majalle 3, 8700 Horsens
  Tillykke med de 73 år

3 344595/57 Hædersgubbe
  Jørn Karlo Ingolf Hansen
  Eriksvej 26, 3700 Rønne
  Tillykke med de 72 år

4 41143/67 Henning Davidsen
  Inderhave 3, Fynshav
  6440 Augustenborg
  Tillykke med de 65 år

5 384981/58 Max Becher Pedersen
  Åbyhøjgård 5, 1. tv
  8230 Åbyhøj
  Tillykke med de 72 år

5 384803/58 Hædersgubbe
  Ove Johansen
  Skyttevej 12, 6760 Ribe
  Tillykke med de 71 år

6 250281/55 Gubbe Ejler Jacobsen
  Gilbjergvej 18
  Gilbjerg, 7250 Hejnsvig
  Tillykke med de 72 år

6 353860/57 Valdemar Borggård
  Revet 25
  Tunø, 8300 Odder
  Tillykke med de 70 år
  
6 621233/64 Hædersgubbe
  Verner Thune
  Skovvænget 56
  Vonsild, 6000 Kolding
  Tillykke med de 64 år

6 653139/65 Gubbe H.C. Nielsen
  Ved Slotsbakken 22
  6270 Tønder
  Tillykke med de 63 år

7 708116/66 Hædersgubbe
  Erik Johan Dunker
  Forssavej 15, 7600 Struer
  Tillykke med de 62 år

Kære medlemmer!
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
Øloplukker     100 Kr.
Polo-Shirt 165 Kr.
T-shirt 90 Kr.

Polo-Shirt og T-shirt fi ndes i følgende str.:
L, XL, XXL og XXXL.

Andre LAFeffekter:
Slips 125 Kr.
Slipsenåle 125 Kr.

Blazeremblem 75 Kr.
Regimentsmærker 50 Kr.

Regimentsmærkerne er både jydske og sjællandske.
Med hensyn til Polo-Shirt kan der være nogen leveringstid, 
så ring eller skriv nu.

Bestillingen sendes til Arne Pedersen,
Sjørringvej 11, 2770 Kastrup,
Tlf. 3250 9077 eller på E-mail: kipap@get2net.dk
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7 71151/72 Bjarne Hansen
  Skelvangsvej 89, st. tv.
  8900 Randers
  Tillykke med de 57 år

8 343333/57 Gubbe Hans Strange
  Stranges Alle 1
  Kraghave
  4800 Nykøbing F
  Tillykke med de 71 år

9 590832/63 Gubbe Preben T. Nielsen
  Gl. Nyrupvej 53
  4400 Kalundborg
  Tillykke med de 64 år

9 653207/65 Gubbe Poul Lindgaard
  Skæring Hedevej 146
  8250 Egå
  Tillykke med de 63 år

10 794134/68 Hans Jørgen Thomsen
  Hjertegræsvej 41
  Slukefter
  5210 Odense NV
  Tillykke med de 60 år

11 840/45 Peder Christian Pedersen
  Ringgade 79, 1. tv
  7600 Struer
  Tillykke med de 83 år

11 111151/71 Jens Michael Mortensen
  Byggebjerg 22
  6534 Agerskov
  Tillykke med de 57 år

12 423925/59 Hædersgubbe
  Kaj Kærgård Nielsen
  Musvågevej 10
  9700 Brønderslev
  Tillykke med de 68 år

14 366904/58 Niels Rasmus Egede
  Lille Egedevej 30
  Lille Egede
  4220 Korsør
  Tillykke med de 70 år

14 741825/64 Leif S. Petersen
  Hovmarken 3
  4623 Lille Skensved
  Tillykke med de 62 år
  
14 141151/72 Knud Hansen
  Hønsehavevej 29
  Lunde, 5771 Stenstrup
  Tillykke med de 57 år

14 141151/73 Gubbe
  Benny Jean Ingemansen
  Lundby Hovedgade 142
  4750 Lundby
  Tillykke med de 57 år

15 953/43 Æresgubbe
  Aage Valdemar Semler 
  Fortvej 19 1. sal 14A
  2610 Rødovre
  Tillykke med de 86 år

15 179953/53  Hædersgubbe
  Aage Nielsen
  Frisersvej 6 A, 2. th
  2920 Charlottenlund
  Tillykke med de 74 år

15 544636/62 Major, Gubbe
  Flemming Nissen
  Byvænget 6
  6800 Varde
  Tillykke med de 68 år

16 544512/62 Ole Bent Knudsen
  Højvænget 14
  Landro Bjergby
  9800 Hjørring
  Tillykke med de 66 år

23 301388/56 Gubbe Bent Pedersen
  Kornvænget 8
  5471 Søndersø
  Tillykke med de 72 år

23 54404/62 Gubbe Benny Hansen
  Lyngfeldvænget 23
  Skovby 8464 Galten
  Tillykke med de 66 år

24 470147/60 Mogens Arno Larsen
  Øvej 11, 3550 Slangerup
  Tillykke med de 69 år

24 737237/67 Gubbe Jørn Steffensen
  Poppelvej 18, 7470 Karup
  Tillykke med de 62 år

25 231139/54 Hædersgubbe
  Friedrich Thomas
  Frilands Alle 5, 2500 Valby
  Tillykke med de 74 år

25 708060/66 Hædersgubbe
  Ingvard Petersen
  Klosterhøj 30
  8840 Rødkærsbro
  Tillykke med de 62 år

28 582757/63 Gubbe Henning Hein
  Solbjergvej 19
  6705 Esbjerg Ø
  Tillykke med de 65 år

28  Finn Henning Christensen
  Flarupvej 17, 8830 Tjele
  Tillykke med de 56 år

29 833/45 Hædersgubbe
  Orla Pedersen
  Ådalsvej 15, 8832 Skals
  Tillykke med de 84 år

29 499972/61 Jens Kristensen
  Enggårdsvej 45
  Sdr. Nærå, 5792 Årslev
  Tillykke med de 67 år

29 544668/62 Hædersgubbe
  Ole V. Willumsen
  Degnevænget 9
  Ørum, 8830 Tjele
  Tillykke med de 65 år

29 544792/62 Gubbe Bjarne Johansen
  Lathyrusvej 13
  7000 Fredericia
  Tillykke med de 65 år

29  Leif Jørgen Pedersen
  Hørvænget 10
  3650 Ølstykke
  Tillykke med de 62 år

29  Steen Asger Erlang
  Kolstrup Bygade 11
  6070 Christiansfeld
  Tillykke med de 61 år

December 2008

2  Oberstløjtnant 
  Bruno Madsen
  Kogsvej 17, 6270 Tønder
  Tillykke med de 78 år
 
2 229048/54 Hædersgubbe
  Bengt Henriksen
  Harekrogen 10
  2740 Skovlunde
  Tillykke med de 75 år

5 601/45 Æresgubbe
  Kjeld Christiansen
  Nordahl Griegs Vej 74
  2860 Søborg
  Tillykke med de 84 år

6 228835/54 Hædersgubbe
  Knud Møller
  Bytoften 10, st tv
  2650 Hvidovre
  Tillykke med de 75 år

6 500271/61 Hædersgubbe
  Jørgen P. Jensen
  Smidstrupvej 90
  3230 Græsted
  Tillykke med de 66 år

7  Oprettes Luftværns-
  Artilleri-Foreningen
  Tillykke med de 74 år

8 1811/48 Major, Gubbe
  Orla Nielsen
  Erantisvej 2, 9870 Sindal
  Tillykke med de 81 år

9 741813/67 Gubbe J. Kjær
  Mosevej 10
  8900 Randers
  Tillykke med de 63 år

10 256368/55 Hædersgubbe
  Jørgen Nielsen
  Baggesens Have 81
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 73 år

10 707990/66 Jens Anton Nielsen
  Juelsbovej 18
  8723 Løsning
  Tillykke med de 62 år
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11 262992/55 Erland Stenberg Jensen
  Knudsgade 82
  9700 Brønderslev
  Tillykke med de 73 år

11 111270/90 Jørn Christiansen
  Poppelvej 3
  6800 Varde
  Tillykke med de 38 år

12 ?/? Helge B. Würts
  Højdiget 7, 2730 Herlev
  Tillykke med de 60 år

15 3093/48 Æresgubbe
  Knud Herluf Hansen
  Toften 8
  Torsted, 8700 Horsens
  Tillykke med de 81 år

15 151248/69 Gubbe John E. Poulsen
  Hedegade 66
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 60 år

16 416831/59 Aksel Pedersen
  Gammel Bøvlvej 22
  7260 Sdr. Omme
  Tillykke med de 69 år

17 270255/55 Helge Johansen
  Lønkildevej 16
  Lindelse
  5900 Rudkøbing
  Tillykke med de 72 år

17 270379/55 Æresgubbe
  Bent Overgaard Jensen
  Elmevej 28 A
  5450 Otterup
  Tillykke med de 72 år

18 621318/64 Hædersgubbe
  Kurt Christiansen
  Laveskov Alle 404
  3050Humlebæk
  Tillykke med de 64 år

20 299802/56 Gubbe Juul Ettrup
  Rimmens Alle 111, st
  9900 Frederikshavn
  Tillykke med de 72 år

20 646270/57 Hædersgubbe
  Johannes G. Larsen
  Vestergårdsvej 28, st th
  2600 Glostrup
  Tillykke med de 71 år

21 269848/55 Æresgubbe
  Kurt Søndergaard Sørensen
  Engblommevej 10
  4600 Køge
  Tillykke med de 72 år

22 153574/52 Gubbe Arne Brandt
  Ingstrup Alle 47
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 77 år

22 1969 Kristen Dam Foged
  Bjerrebyvej 115
  Bjerreby, 5700 Svendborg
  Tillykke med de 59 år 

23 582777/63 Gubbe Villy Schmidt
  Vistoriavænget 10
  6270 Tønder
  Tillykke med de 62 år

23 606452/64 Jørgen Malmer
  Fiolgade 11 D, 1. tv
  3000 Helsingør
  Tillykke med de 64 år

24 798912/68 Karsten Almgren Bendix
  Tycho Brahes Alle 31, 3. tv
  2300 København S
  Tillykke med de 62 år

24 241248/68 Gubbe Poul Erik Wolff
  Danetoftevej 7
  6520 Toftlund
  Tillykke med de 60 år

24 241248/73 Gubbe Carl P. Sørensen
  Valdemarsvej 6
  Baarse, 4720 Præstø
  Tillykke med de 60 år

24 241253/74 Lars Busk
  Haraldstedvej 4
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 55 år

25 139283/51 Gubbe Palle Thorsen
  Kløvervej 5, 6650 Brørup
  Tillykke med de 78 år

27 653098/65 Gubbe
  Iver Andersen Jensen
  Sankt Hansvej 23
  6261 Bredebro
  Tillykke med de 63 år

27 708086/66 Hædersgubbe
  Villy Søndergaard
  Arsenalvej 83
  9800 Hjørring
  Tillykke med de 62 år

28 179343/53 Gubbe
  Jacob Hastrup-Nielsen
  Jyllandsgade 26, 9600 Års
  Tillykke med de 76 år

28 708079/66 Hædersgubbe
  Jens Evald Madsen
  Langtoften 8
  Lind, 7400 Herning
  Tillykke med de 62 år

29 262647/55 Gubbe Erik Jeppesen
  Heibergsvænge 7
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 73 år

29 309699/56 Hædersgubbe
  Henning Johansen
  Esbern Snaresvej 23
  8900 Randers
  Tillykke med de 72 år

30 301259/79 Torben Nissen Snitkjær
  Halkvej 70
  6100 Haderslev
  Tillykke med de 49 år

31 590862/63 Hædersgubbe
  Vagn Poulsen
  Fuglekongevej 10
  4930 Maribo
  Tillykke med de 64 år

31 311252/72 Gubbe John E. Lassen
  Egehegnet 26
  2850 Nærum
  Tillykke med de 56 år

   

 
  

Alle ønskes hjerteligt tillykke
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Afsender »Projektøren«: LAF-kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Fg. ansvarshavende redaktør: Karsten Bendix

Kære 
LAF-MEDLEMMER

Kontoret er blevet anmodet om at fremkomme med en anmodning til alle medlem-
mer, som har mulighed for at modtage ”P” på mail’en. Foreningen sparer mange 
penge ved at sende den på mail og så slette modtagerne fra postlisten.

Anmodningen er hermed givet videre. 

De medlemmer, som ønsker Projektøren tilsendt på mail, skal rette henvendelse til 
kontoret, enten på mail eller telefon, husk medlemsnummer.

Afslutningsvis vil jeg takke alle medlemmer for et godt samarbejde og ønsker Jer 
alle og jeres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nyt LAF 
år i 2009. 

Med venlig hilsen
LAF – kontor

Kirsten I. Pedersen
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