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Forside: HKIC  Hærens Kamp- og Ildstøttecenter,  

MÅNED    AKTIVITET DATO 

2016 

Artilleristen udkommer 
Julegløgg KAR  
Sct. Barbara Hygge og Gløgg Midtsjælland 
Mindehøjtidelighed Århus 
Sct. Barbara  KAR 
Skydning julefrokost Nørrejyske  
Skydning julefrokost Nordjylland  

28. NOV 
28. NOV 

2. DEC 
2. DEC 
4. DEC 
9. DEC 

19. DEC 

JANUAR 

Deadline Artilleristen  
Skydning Nørrejyske  
Skydning Nordjylland  
Bowlingaften Fyn 
Generalforsamling Sønderjyske 
Skydning Nørrejyske  

6. JAN 
12. JAN 
16. JAN 
18. JAN 
19. JAN 
26. JAN 

FEBRUAR 

Artilleristen udkommer 
100 års Jubilæum Midtsjælland 
Skydning Nørrejyske  
Generalforsamling Nordvestsjælland 
Skydning Nordjylland  
Generalforsamling Sydsjælland 

1. FEB 
4. FEB 
9. FEB 

10. FEB 
20. FEB 

MARTS 
Generalforsamling Helsingør 
Generalforsamling KARS 
Generalforsamling FYN 

4. MAR 
6. MAR 

10. MAR 

Dansk artilleri - status og udvikling 
Chefen for Ildstøtteafdelingen ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, oberst-
løjtnant Søren Høst, søger med denne artikel at udbrede forståelse for våben-
arten ildstøtte som bidrag til en forventeligt tiltagende debat forud for det 
kommende forsvarsforlig. 
Hvad er ildstøtte? 
Ildstøtten er den samlende betegnelse for den koordinerede indsættelse af de 
samlede land-, sø- og luftbaserede ildstøttemidler, som i en given operation 
er til rådighed for landstyrkens indsættelse med det formål at opnå en given 
effekt på modstanderen. 
Artilleriet omfatter traditionelt rør- og raketartilleri og er således én af flere 
rådige ildstøttemidler.  
Ildstøtten skal reelt betragtes som et system bestående af observatører, der 
har indsigt på målet, enten direkte eller understøttet af diverse sensorer, et 
ildstøttemæssigt føringsled, hvor bekæmpelse af identificerede mål priorite-
res og hvor der vælges ildstøttemiddel, samt et eller flere affyringssystemer, 
der leverer ilden. 
Det feltartilleristiske virkningssystem består dertil af tre grundlæggende ele-
menter; Målet, Ildledelse og Skydeledelse. Målet handler om evnen til at 
kunne identificere og stedfæste mål.  
Ildledelse handler om den taktiske ledelse af ilden og evnen til at kunne prio-
ritere mål og bekæmpe disse med det mest optimale ildstøttesystem og her-
under opnå præcist den ønskede effekt overfor et givent mål. 
Skydeledelse handler om den tekniske ledelse af ilden og er således evnen til 
at kunne bringe ilden til virkning i målet. 
 
Fortsættes med endnu et afsnit på  bagsiden 
Resten af artiklen kommer i de kommende numre 

Men kan du ikke vente, så læs hele artiklen på  
https://www.krigsvidenskab.dk 
/dansk-artilleri-status-og-udvikling 
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Lederen 

Året går på hæld i en tid hvor vi måtte træffe beslutning om bladets og ikke mindst forenin-
gens fortsatte eksistens. Vi nåede frem til et godt resultat på repræsentantskabsmødet og vi 
skal nu til at implementere de nye beslutninger i 2017. Den første synlige ændring bliver an-
tallet af blade. Som tidligere omtalt fortsætter vi med 4 blade årligt og det betyder, at udgi-
velserne er passet til efter de kendte parametre for lokalforeningerne og forhandlet på plads 
med trykkeriet. Første nummer udkommer som vanligt den 1. februar 2017 og de øvrige 
deadlines og udgivelser kan i se andetsteds i bladet. Vi håber alle bliver tilfredse med denne 
løsning – vi i bestyrelsen og redaktionen vil bestræbe os på, at levere det samme gode infor-
mationsniveau som tidligere. 
 

Året har budt på mange gode arrangementer og jubilarstævner landet over, så selvom vi desværre bliver færre, 
så er der da stadig liv i de gamle artillerister. Vi har også kunnet fejre 100 års jubilæer i 2016 for både Nord-
vestsjællands Feltartilleriforening samt Feltartilleriforeningen for Nordjyllands Amt, en sjældenhed i dagens 
Danmark. Stort tillykke til begge foreninger. Næste år er det så Midtsjællands tur til at fejre deres jubilæum og 
det glæder os alle, at der stadig er liv i de gode gamle foreninger. 
 

Jeg retter en tak til alle i lokalforeningerne, der yder en kæmpe indsats for kammeratskabet og soldaterfor-
eningssagen. Sagen er jo ikke uddød, den har bare taget en anden men desværre ligeså aktuel opgave på sig, 
nemlig støtte til vore veteraner. Vi skal huske på, at soldaterforeningerne stammer fra de første våbenbrødrefor-
eninger, der havde til formål bl.a. at yde støtte til efterladte og fysisk ramte veteraner. Det var datidens 
”sygeforsikring” – i dag er det et spørgsmål om, at anerkende og støtte vore veteraner og deres pårørende, så 
alle kan få et godt liv efter de har ydet en indsats for Danmark i det fjerne. De fleste vender hjem styrkede op 
mere modne, men der er en lille gruppe, der kræver særlig hjælp. Denne hjælp er ved at komme på plads – 
mange nye tiltag har bedret vilkårene, men vi kan stadig blive bedre, så får i mulighed for at deltage i nogle af 
de forskellige arrangementer, så vil jeg opfordre jer til, på denne måde, at anerkende deres indsats. 
 

Skydningen er stadig en af vore store aktiviteter og i år kunne NJFAF tage sejren i Danske Soldaterforeninger 
Landsraads landskydning på 15 m. samt bryste os af en 2. plads individuelt til 
Ejvind Jakobsen, Nørrejyske. Stort tillykke. Jeg vil her lige nævne, at alle vore foreninger bør deltage i denne 
landsskydning, der koster kr. 50,- pr. deltager. NJFAF deltog med 2 hold og andet holdet tog en flot 4. plads i 
konkurrencen. Så kære skytter – mand jer nu op og deltag i næste års skydning, der løber af stablen først i det 
nye år. 
 

I redaktionens sidste minutter indløb den nye rapport vedr. Selvmord blandt veteraner. Denne undersøgelse 
viser, at der er ikke er større risiko for veteraner end blandt den øvrige befolkning dog undtaget et par enkelte 
årgange af missioner på Balkan. Følg med i pressen og ret gerne spørgsmål til undertegnede hvis der er ting der 
behøver en udredning. 
 

Til slut vil jeg takke for mange hyggelige stunder rundt om i landet og ønske alle artillerister og deres familie, 1 
Danske Artilleriafdeling og øvrige samarbejdspartnere en rigtig God Jul og et lykkebringende Nytår 2017. Vel 
mødt i det nye år. 
 

Preben Sloht 
Landsformand. 

Beklagelse. 
I artiklen om Artilleriet efter 2. 
Verdenskrig var der desværre 
faldet et billede ud, hvilket afsted-
kom, at billedet af 155 mm Hau-
bits M/51 blev ledsaget af teksten 
203 mm Haubits. 
Redaktionen beklager fejler og 
iler med at bringe et billede af 203 
mm HB M/55. 
Den afbillede 155 mm Haubits er 
en type benævnt M14/39 der er 
modificeret med et langt Bofors 
rør mhp. at øge rækkevidden til 30 
km 
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Fortsat  fra sidste nummer Hæren havde indtil 1962 graden Kaptajnløjtnant, og 
man havde ikke graden Major. En KL havde to femtak-
kede stjerne og en tretakket stjerne som gradstegn. Kap-
tajnen havde tre femtakkede stjerner. I 1962 blev det 
ændret, da KL egentlig er en søofficersgrad, og man har 
stadig graden i Søværnet. Så kom graden Major ind i 
billedet, og gradstegnet blev så en sekstakket stjerne, 
hvad der jo er naturligt, da den manglede i 
“stjernerækken. KL blev til Kaptajn med tre femtakke-
de stjerner, og den tretakkede stjerne forsvandt i nogle 
år.  
Pladsforhold - Sofielundlejren  
Man havde kort efter 
krigen fået lidt bedre 
plads, idet man havde 
importeret Sofielundlej-
ren fra Sverige. Lejren 
var blevet stillet op på 
den nærmeste del af 
Store Fælled i det, der 
den gang var et område 
et godt stykke uden for Holbæk, og den kunne rumme 
ca. 400 mand, så nu havde man plads til 1.000 mand i 
garnisonen uden større besvær.  
I min tid kaldte man den altid for “Sofienlundslejren” 
og det har jeg altid troet den hed. Man kan imidlertid på 
den sten, som nu er det eneste minde om lejren, se, 
hvad det rigtige navn var.  
Sofielundlejren havde været Den Danske Brigades ho-
vedkvarter i Sverige, og den kom så til Danmark. Hvor-
dan og hvad man betalte for det, ved jeg ikke. Jeg har 
desværre ikke kunnet finde ordentlige tegninger eller 
billeder fra lejren, hvor jeg selv har været rekrut, og 
hvor jeg også har haft soldater, men jeg har da en teg-
ning, som jeg efter en rensning godt kan vise frem.  
Det var et herligt sted at forrette tjeneste - om somme-
ren altså. Vinteren var knap så dejlig.  
Lejren skulle egentlig kun have holdt i 10 år, men det 
blev til 31 år, men så kunne den heller ikke mere.  
I tidens løb har den rummet enheder fra KAR og fra 
STRR og ikke mindst fra SAR, og den har været et godt 
og funktionsdygtigt supplement til Holbæk Kaserne.  
Enheder ved SAR - efter 2. Verdenskrig  
Indtil ca. 1960 uddannede man soldater til de enheder 
man havde materiel til, og som enten var i stående styr-
ke eller som var mobiliseringsenheder.  
Dvs. man uddannede artillerister til lette, middeltunge 
og tunge AA. Det var der ingen ben i, og det gik stry-
gende.  
Så blev det besluttet, at man skulle have Honest John 
raketter - og så gik alle amok. Amerikanerne forlangte 
meget - mente man - så Artilleriet blev støvsuget for 
officerer og øvrige befalingsmænd, som man mente var 
dygtige nok til at falde i amerikanernes smag. De blev 
så sendt til Tyskland for at lære om dettte enestående 
våben, som man mente HJ var. Jeg var i et HJ-batteri i 
1961, hvor vi om morgenen stillede 38 befalingsmænd. 
Som 5 år gammel løjtnant var jeg stuekommandør sam-
men med en oversergent. Det var lidt “overkill”!  
Det var da sikkert godt nok - jeg forrettede tjeneste ved 
HJ-batterier i flere år, men HJ var altså kun noget værd, 

Tiden efter 2. Verdenskrig  
Krigen sluttede, og tiden var inde til at arbejde med sol-
daterne på en sådan måde, at vi var bedre forberedte til 
en evt. ny krig. Forholdsordren skulle bl.a. hjælpe til 
med, at vi kunne få lov til at forsvare landet på trods af 
inkompetente politikere - for ikke at kalde dem forræde-
riske.  
Kasernen kunne ikke bruges lige med det samme, da den 
en tid var tysk lazaret, men det varede kun kort, og efter 
en istandsættelse, hvor der bl.a. blev lagt nye gulve over 
alt, blev den taget i brug, og denne gang kun som artille-
rikaserne. Infanteriet rykkede ud og kom aldrig tilbage.  
Artilleriets Befalingsmandsskoler - ABS - forblev på 
kasernen, og havde hele Artillerikasernen, indtil skolerne 
i 1952 flyttede til Ringsted.  
SAR fik som enheder 4 AA, 5 AA, 22 AA, 32 AA og 35 
AA (Tungt Batteri)  
Man uddannede desuden Regimentstabsbatteri som sene-
re omdøbtes til Stabsbatteri LAF og Pejlebatteri, som 
efter grunduddannelse kom til Artillerivejs Kaserne, hvor 
man i hovedsagen arbejdede for Artilleriskolen eller Ar-
tilleriskydeskolen som den hed den gang.  
22 AA hed tidligere 11 AA og 32 AA hed tidligere 12 
AA.  
12 AA blev også til artilleridelen af Bornholms Værn, 
idet man uddannede til BV i 12 AA en række år. Først 
efter rekruttiden kom soldaterne til Bornholm indtil om-
kring 1952.  
Udbygning af kasernen  
Hestene var nu afskaffet som trækkraft for kanoner, og 
enhederne var blevet motoriserede. Det stillede nye krav 
til kasernen, hvor der på det hidtidige område ikke var 
plads til køretøjer og til de noget større kanoner man hav-
de fået.  
Der blev derfor bygget et garageanlæg, som med lidt god 
vilje kunne rumme materiel til en AA. Men så skulle 
viljen faktisk også være god. Hertil kom der et regi-
mentsværksted på 3 ECH-plan, så man var velforsynet 
med vedligeholdelsesmuligheder.  
I 1951 var der kommet en ny hærordning, og der var no-
genlunde facon på sagerne. Man manglede dog en hel del 
faste befalingsmænd, og der var normalt kun 3 eller højst 
4 pr. batteri, resten var værnepligtige SG og KP. Men det 
gik faktisk glimrende.  
Normalen på det tidspunkt var En KL som BC, en LT el. 
PL som NK med lidt held en FN som KDOBM og resten 
var så VPL BM.  

Sofielundlejren 
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såfremt man kunne bruge det til atomvåben. Konventio-
nelle raketter kunne man ikke skyde med dem, når træf-
sikkerheden var ca. 200 meter fra det mål man sigtede 
efter - hvis man var heldig altså.  
Det var så det store dyr i åbenbaringen i nogle år, men i 
1967 besindede man sig da, og begyndte igen at uddanne 
rigtige artillerister, og man fik nu selvkørende 155 mm 
haubitser til 5 AA, der hidtil havde ført en hensygnende 
tilværelse. Den blev på ret kort tid vækket til live og kørte 
med to batterier og et stabsbatteri. 3/5 AA var et trukket 
BT, som var i mobiliseringsstyrken.  
Desuden uddannede man på 203 mm haubits (Tungt Bat-
teri), hvor mandskabet uden større vanskelighed kunne 
håndtere 155 mm kanon, som en del prøvede at arbejde 
med ved mønstringer - indtil 155 mm kanon blev sendt til 
Jylland.  
I begyndelsen af 1970'erne blev HJ sendt retur til ameri-
kanerne med tak for lån. Dette intermezzo var højst be-
synderligt for Danmark, men det var et herligt sted at 
forrette tjeneste for en ung officer, da man fik lov til en 
masse uden BC eller NK blandede sig. Jeg havde i hvert 
fald en dejlig tid.  
Så nærmede 80'erne sig, og vi fik den chokerende mel-
ding, at regimentet skulle lægges sammen med KAR!!  
Nu skal jeg være et pænt menneske og undlade at sige 
noget om, hvad vi helt kontant mente om det, men sagt på 
en pæn måde, var vi ikke særlig begejstrede - for at sige 

hvert år et stort antal gamle artillerister til årgangsju-
bilæum, så SAR er ikke helt død endnu. 

det mildt. Det blev gen-
nemført på en ualminde-
lig klodset facon, der 
skabte megen modvilje.  
Det var der så ikke noget 
at gøre ved, men det 
skabte i en længere år-
række et meget dårligt 
klima i forbindelse med 
mønstringer og rådig-
hedstjeneste for reserve-
officerer, men det blev da 
vist nok bedre efter nogle 
år. Nu var der da også 
indtil flere regimentchefer 
i Sjælsmark, som var 
“født” i Holbæk, og det 
hjalp da lidt på sagen.  
Den 30. juli 1982 kl. 1530 
blev flaget for sidste gang 
strøget fra den store flag-
stang på Holbæk Kaserne. 
En epoke på 68 år for 
SAR var slut.  
Holbæk var ikke længere 
garnisonsby.  
Der er dog den lille krølle 
at føje til denne kendsger-
ning, at Nordvestsjæl-
lands Feltartilleriforening, 
der er soldaterforening for 
SAR, er landets største 
soldaterforening for artil-
lerister, og den samler 

Honest John Foto Carlo Pedersen 

 155 mm Kanon under direkte skydning  
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Feltartilleriforeningen for Helsingør  
og Omegn  
Svend Aage Olsen, Sdr. Strandvej 14, 3000 Helsingør 
Tlf. 20 48 40 83 

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening 
J.O. Larsen 
Ådalsparkvej 49 1.tv. 2970      Hørsholm  
Tlf. 45 86 05 18, mobil. 29 78 84 06 
E-mail: 2970jo@gmail.com Hjemmeside: www.kars.dk 

Husk 
Julegløgg! 

Mandag den 28. november 2016 kl. 1500 

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening 
Ønsker alle medlemmer, og deres familie. 

En Glædelig Jul samt et godt og lykkebringende 
Nytår 2017, med tak for året der svandt og på 

gensyn i det nye år. 
 

p.b.v. 
J.O. Larsen 

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening til hest 
 

Under en strålende efterårssol, den 13. september – 
hvor luften dirrede omkring de 30 grader – havde en 
lille skare fra Kongens Artilleriregiments Soldaterfor-
ening - KARS - sat hinanden stævne på Antvorskov 
Kaserne. 
 

Formålet var at aflægge Hesteeskadronen et besøg.  
Præcis kl. 10:00 – som aftalt  - blev vi budt velkom-
men af Seniorsergent Anne-Grete Gade.  
 

Efter en kort velkomst, blev vi overdraget til Menig 
Faaborg, som viste os rundt i Eskadronens faciliteter, 
såvel inde som ude, og blev grundig indført i Eska-
dronens dagligdag og de ceremonielle arrangementer. 
Han kunne bl.a. fortælle, at man på mange områder, 
har et tæt forhold til England. Er der noget englænder-
ne er gode til, er det ceremonier, men alligevel står 
den danske hesteeskadron ikke tilbage for vore venner 
på den anden side af Nordsøen. 
Også Sverige udveksles der erfaringer med. Faaborg 
skulle inden længe på besøg hos de svenske heste.  
 

Jeg glemte, at vi naturligvis også fik lejlighed til at ae 
(nej, jeg tror det hedder ”klappe”) de af de smukke 
heste, som var i staldene. En del var ”på øvelse”. 
 

Af Anne-Grete, var vi blevet udstyret med et kort 
over kasernen, så vi efterfølgende kunne finde den 
”Historiske Samling”. Garderhusarregimentet har en 
imponerende samling klenodier fra regimentets lange 
historie. Samlingen blev med interesseret studeret og 
beundret. 
 

Tankevækkende er det, at det vi alle har arbejdet med 
i vores aktive tjeneste, nu er at finde på et museum – 
hmmm! 
 

Herefter var det tiden at aflægge cafeteriet et besøg. 
Her kunne vi plyndre en righoldig frokost buffet. Det 
kunne konstateres at soldaterne – som vi i øvrigt ikke 
så mange af – ikke lider nød på Antvorskov  Kaserne. 
 

Endnu en god tur med Kongens Artilleriregiments 
Soldaterforening. Der var plads til mange flere – husk 
det næste gang vi kalder! 
 

Mogens Hansen 

Generalforsamling 2017 
Kongens Artilleriregiment soldaterforening 
Afholder den ordinære generalforsamling 2017 
mandag den 06. marts 2017 i lokalerne på 
Sandholmgård. Ellebækvej nr. 11 
Generalforsamlingen stater kl. 1500 
 
 

Med dagsorden ifølge lovene 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen (den 28. februar). 
Se mere i blad nr. 1  2017 

Feltartilleriforeningen for Helsingør og Omegn 
ønsker vore medlemmer med familie samt vore 
naboforeninger en god jul og et godt nytår. 
 

På bestyrelsens vegne 
Sv. Aage Olsen  formand 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Feltartilleriforeningen for Helsingør og omegn 
afholder ordinær generalforsamling  
 

lørdag d. 4. marts 2017 kl. 1600  
hos formanden  

på Sdr. Strandvej 14 Helsingør. 
 

Dagsorden: i henhold til vedtægterne. 
Forslag skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Efter generalforsamlingen  
mødes lokalforeningens medlemmer med damer 
kl. 1815 til spisning.  
 

En tur der varer hele aftenen og koster 
Kr. 200,-pr. deltager. 
 

Tilmelding nødvendig senest d. 20. februar 2017 
til formanden  
Sv. Aage. Olsen tlf: 20 48 40 83  

REGION ØST 
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Årgangsjubilæum 2016 
Lørdag i uge 38 er passeret igen, og det betyder at 
dette års ca. 60 veloplagte, feststemte og tidligere 
feltartillerister kunne tage hjem efter begivenheden i 
et godt humør, mætte og tilfredse. Et velafprøvet kon-
cept, som medlemmerne synes at befinde sig godt 
med, og så er der vel ingen grund til at lave om på det.  
Bestyrelsen gør hvert år alle vores medlemmer op-
mærksomme på, at alle årgange er meget velkomne, 
men når nu arrangementet hedder, som det gør – År-

Lokal- og RegionsNyt  

KARS forårstur - 2017 
 

Tro mig om du vil! 
Det bliver forår igen! 
Om det bliver varmere, ved jeg ikke! 
Men det bliver forår igen! 
 

Det betyder også, at vi skal på vores vanlige for-
årstur. 
 

Denne gang skal vi besøge 
 

 Ejby Bunkeren  
Jyllingevej 303, Rødovre. 
Datoen er den 8. maj 2017 

Tidspunkt: Kl. 09:45 
 

Og det er i øvrigt den dag, jeg har bestilt godt 
vejr! 
 

Prisen for medlemmer er (650,- for rundvisning 
samt entre 40,- for pensionister) – d.v.s. 20 perso-
ner: kr. 75,00 pr. person. 
 

Efterfølgende er der frokost, for egen regning,  på 
et – endnu – hemmeligt. 
 

Tilmelding til Mogens Hansen, mail. 
mog@hansen.mail.dk eller tlf. 21 47 97 70 inden 
1. maj. 
Så gør det nu – så du ikke glemmer det. 
 

Vi ses! 
Mogens Hansen 

Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
   Aage Alfast 
   Rævebakken 15, 4400 Kalundborg 
   Tlf.: 5950 8899 • Mobil: 2513 7085 
   E-mail: aage.alfast@holbaek-artilleristen.dk 

                         Hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk 

gangsjubilæum, så er det jubilarerne, der kommer i 
fokus, og det sker som de fleste ved hvert 5. (femte) 
og hvert 10 (tiende) år. Sammensætningen af frem-
mødte og antallet er af samme grund heller ikke det 
samme år for år. Vi er derfor meget tilfredse med at 
gense en betydelig mængde ikke-jubilarer, som især i 
år var med til at fylde op i lokalerne, hvor vi med-
lemsmæssigt havde det laveste antal jubilarer.  
Efter denne korte status gik dagen efter planen:  
Møde mellem mange af medlemmerne, der hilser på 

gamle kendinge, og betaling for dagens mad og 
drikke afvikles – det kammeratlige samvær kan der 
ikke sættes beløb på. Træfpunktet er ved bygnin-
gen, der tidligere dannede rammen for rådhuset – i 
dag holder Borgerservice med flere til på stedet.  

Som arrangør er det herligt at se, hvorledes "gamle" 
artillerister leder efter og finder årgangsfæller.  
Skulle det ikke lykkes i første forsøg, kunne man 
forhøre sig ved indregistreringen, som i nogle hel-
dige tilfælde kunne oplyse, at den eftersøgte kam-
merat allerede har meldt sig – så han er her et sted.  

Holbæk Garden spillede op til skæg og ballade i ven-
tetiden, indtil vi fik styr på tropperne og dermed 
afmarch mod kasernen til mere afpassede melodier.  

Velankommet efter en flot march i det fineste vejr til 
Artillerikasernen og dertil hørende velkomsttale af 
vores formand, Aage Alfast, blev Holbæk Garden 
givet "frit lejde" til endnu lidt uhøjtidelig musice-
ren, der altid kan få en fod til at vippe i takt og et 
smil til at godkende deres optræden.  

Holbæk Garden og jubilarer ankommer til kasernen  

Klar til dagens ret  

Fortsættes på side 10 

Oberst Leif Pedersen  



 

 Nyt fra Hærens Kamp– og Ildstøttecenter 

De tre kandidater er: Nexter, der byder ind med Caesar, som den-
ne gang tilbydes på en 8x8 Tatra lastvogn. Hanwha Techwin by-
der ind med deres K9 – Thunder. Denne gang med renoverede 
systemer  modsat det forrige udbud, hvor der blev budt ind med 
helt nye systemer. Som den sidste byder Elbit ind med ATMOS 
på en 8x8 MAN lastvogn med enkelte småjusteringer i forhold til 
forrige udbud. 
Primo 2017 verifikationstester FMI de tre kandidater – støttet af 
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC). I marts måned forven-
ter FMI at have en anbefaling klar til Forsvarsministeriet, hvoref-
ter det er op til politikerne at træffe den endelige afgørelse. 
Samtidig med anskaffelsen af artillerisystemer er Hæren også 
langt fremme i processen med at anskaffe nye aytonome 120 mm 
mortersystemer, der skal indbygges i Piranha 5. Der forventes 
anskaffet 15 mortersystemer. 
I dette projekt er der kun to udbudsgivere tilbage: RUAG byder 

NYT ARTILLERI OG TUNGE MORTERER 

Artilleriprojektet er nu inde i en afgørende fase, hvor de 
tre tilbudsgivere er i dialog med Forsvarets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse (FMI) om det endelige indhold af de en-
kelte tilbud. 
Af MJ Michael Johnsson,  
Chef for Skytssektionen i Ildstøtteafdelingen. 

Nexter Caesar 

K9 Thunder l3 



 

 

ind med Cobra, der også er solgt til den svejsiske hær. 
Det andet system er Cardom 10 fra Elbit, der er en 
videreudvikling af den Cardom, der kendes fra den 
israelske hær og fra US Stryker Brigaden. Begge sy-
stemer er fuldt autonome og er dermed ikke afhængi-
ge af indmåling ved stillingsindtagelse, men kan 
”shoot and scoot” i samme høje tempo som artilleri-
pjecerne – måske endda hurtigere. 
Der gennemføres verifikationstest og evaluering ulti-
mo, ligesom anbefalingen fra FMI forventes at ligge 
klar til politisk afgørelse inden årsskiftet. Dette er med 
håbet om, at der kan indgås kontrakt i marts 2017. 
Om alt går vel, modtager vi nye artillerisystemer i 
2019 og 120 mm mortersystemer  i 2020. 

  
Atmos 1 

Un Elbit Cardom 

Cobra 120 mm Morter 2 
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Fortsat  fra side 7 

Artillerikasernen har gennemgået en større moderni-
sering, hvilket også indebærer, at der nu også fore-
findes en elevator, som nogle deltagere havde god 
hjælp af. Således velankommen i artilleristuen fin-
der dagens gæster sig hurtigt til rette med nogle 
kammerater og lidt væske til at klare stemmerne 
med. Et par bestyrelsesmedlemmer benyttede mu-
ligheden for at sælge skydekort til Fugleskydnin-
gen i 2017, og det vel modtaget med et godt resul-
tat til følge.  

Efter halvanden times tid er der sceneskift til kostfor-
plejningen, hvor jubilarerne naturligt nok er place-
ret efter årgang.  

Velkomst ved foreningens formand samt oplæsning af 
Kongehusets svartelegram efterfulgt af den særlige 
skål for H.M. dronningen.  

Vor mangeårige leverandør af de gule ærter med til-
behør svigtede os heller ikke i år mht. tilberedning 
og mængde. Serveringen stod som vanligt vores 
gæve "artilleriner" for, dvs. ægtefæller til de fleste 
af bestyrelsesmedlemmerne – i år suppleret med et 
par nye hjælpere. Som det er hændt før leverede 
oberst Leif Pedersen med tidligere tilknytning til 
Holbæk Kaserne en engageret tale adresseret til vor 
forening.  

Tidligere præsident for DF (Danske Feltartillerister), 
Arne Stenfors Larsen uddelte efter sin tale til for-
samlingen tre hæderstegn for tro medlemskab og 
interesse for vores forening til:  

Jørgen Arnam-Olsen: 10 år  
Ernst Flemming Jensen: 40 år  
Henning Kristensen: 50 år  

Traditionen tro blev medlem Jørn Michelsen's popu-
lære Artillerisang sunget og det udsolgte amerikan-
ske lotteri med vingevinster afviklet i forbindelse 
med indtagelsen af pandekager med is og kaffe.  

Hermed sluttede dagens program efter mange gode 
timers samvær, og vi er som arrangører glade for at 
se en stille udsivning af deltagere efter en – synes 
vi i bestyrelsen vellykket dag. Mange vil gerne om 
muligt få snakket færdigt for denne gang: Der jo 
næsten et helt år til Årgangsjubilæet 2017, hvor vi 
får muligheden for at ses igen! Det ser vi frem til.  

Alle billeder fra dagen kan ses på vores hjemmeside 
www.holbaek-artilleristen.dk under fanebladet 
'Billedmateriale' og derefter 'Fotos og Videoer'.  
 

Søren Eikers / sekretær  

Glædelig jul og godt nytår. 
Nordvestsjællands Feltartilleriforening ønsker 

alle medlemmer og deres familie samt venner af 
foreningen en glædelig jul samt et godt og lykke

- 

bringende nytår 2017 med tak for det svundne år 
og på hyggeligt gensyn i det nye. 

  

På bestyrelsens vegne 
Aage Alfast 

Modtagerne af hæderstegn  

45 års jubilarerne  

65 års jubilarerne  

55 års jubilarerne  
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Husk 
Hygge-Gløgg Fredag den 2 december kl.18,00 

 
Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
indkalder herved til generalforsamling 

fredag 10. februar 2017. 
 

Generalforsamlingen afholdes i vores foreningslo-
kale med opgang i østfløjen i ”Artillerikasernen”. 
Indkørsel fra Anders Larsensvej, hvor der er gratis 
parkering ligesom i gården ved kostforplejningen. 
NB: I Artillerigården afkræves der P-afgift. 

 

Vi starter med spisning kl. 18.30. 
Her vil der blive serveret en sildemad efterfulgt af 
en varm ret. Dertil en øl/vand og en snaps til en 
samlet pris af kr. 140,-. 

 

Tilmelding til spisningen skal ske via vores 
hjemmeside:  www.holbaek-artilleristen.dk 
Vælg efterfølgende: Kontakt os.. 
eller til: 
Jørgen Bille  • Telefon: 5926 6131 
E-mail: j-bille-c@post.tele.dk 
senest onsdag 1. februar 2017. 

 

Kl. 20.00 starter generalforsamlingen med 
følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning af det forgangne år 
3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede 
 regnskab til godkendelse 
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
5 Valg af revisor og suppleant 
6 Fastsættelse af kontingent for 2017 
7 Indkomne forslag -  skal være formanden i 
 hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 
8 Eventuelt 
 

På bestyrelsens vegne 
Aage Alfast / formand 

Midtsjællands Feltartilleriforening  100 år 
Ved 4 regiments flytning fra København til Ringsted i 
1914 der var et resultat af hærloven 1909, havde den 
nedsatte forsvarskommission tiltænkt Ringsted en 
strålende fremtid. 
Efter forslaget skulle der garnisoneres en divisions-
stab, en brigadestab, to fodfolksregimenter med ialt 
otte bataljoner, et artilleriregiment og flere mindre 
enheder. 
Hermed ville Ringsted være blevet landets største 
garnisonsby. 
Et antal kaserner skulle bygges i en kreds uden om 
byen, og der skulle bygges 100 befalingsmandsboli-
ger. Men i takt med lovforslagets behandling svandt 
den planlagte garnison ind til kun at omfatte en artille-
riafdeling, Til gengæld blev også Slagelse, Roskilde, 
Holbæk og Vordingborg garnisonsbyer. 
Ringsted kaserne stod færdig i sommeren 1913 netop 
som storkrigen i Europa brød ud, og den 15 august i 
1914 rykkede 4 artilleriregiment ind i sit nye domicil, 
ikke med den normale fredsstyrke men med 650 mand 
og 400 heste. 
Denne garnisonering var derfor også medvirkende til 
oprettelsen af artilleriforeningen den 4 februar i 1917 
(Stiftelse omtalt i oktober) 
Den sidste årgang artillerister blev indkaldt på Ring-
sted kaserne i 1951. I 1952 flyttede Artilleriets Befa-

Midtsjællands Feltartilleriforening 
Curt Andersen, Sjællandsgade 26. 4100 Ringsted 
Tlf. 57 61 04 61 



 

 

lingsmandsskoler fra Holbæk til Ringsted kaserne, og 
Østre Landsdelskommando og et par andre enheder 
var også flyttet ind på kasernen, så der var stadig stor 
aktivitet, men med flytningen af A.B.S. til Varde i 
1974 var mange af kasernens belægningsstuer blevet 
tomme, og i 1977 ved Midtsjællands Feltartillerifor-
enings 60 års jubilæum fik foreningen overdraget et af 
disse lokaler på kasernen, og vi havde herefter lokaler 
på kasernen i 34 år indtil der blev Veterancenter. Alt 
dette kunne selvfølgelig også mærkes i vor forenings 
medlemstal, men selv om regimenter nedlægges er 
der dog endnu nogle trofaste artillerister tilbage der 
kan fejre foreningens 100 års jubilæum Lørdag den 4 
februar 2017. Se program for dagen. og, byd fruen 
med  til en god og fornøjelig dag med en flot 3 retters 
festmenu med diverse vine i det hyggelige Tvin-
delstrup Forsamlingshus Tvindelstrupvej 68.      
Kære medlemmer kom og vær med til at fejre forenin-
gens 100 års jubilæum. 

Lokal- og RegionsNyt  
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Ryes Brigade  
 

Det var ned stor sorg vi modtog meddelelse om  
vort medlem gennem 50 år   

 

Verner Amsgaards  
Eksercerpladsen 57  

4100 Ringsted bortgang. 
 

Verner aftjente sin værnepligt i 1960  
som Nr.468010 ved 4.A.A.1.Bt. 

Verner har været i foreningens bestyrelse i 26 år,  
og var dekoreret med 

Fortjensttegn: D.F. sølv,  
D.S.L. bronze og D.S.L. sølv 
Bisættelsen foregår i stilhed 
Æret være Verners minde 

På foreningens vegne 
 

Curt Andersen 

Feltartilleriforeningen for  
Sydsjælland &  Møn-Bogø 
Hans E. Pedersen, Fredensvej 6 Bårse 
4720 Præstø, Tlf: 55 99 02 09 

Adventskoncert. 
Søndag den 27.  november 2016 kl. 14.00 i musikstal-
den på Grønnegades kaserne i Næstved, har Sydsjæl-
lands Soldaterforeninger Samvirket, arrangeret ad-
ventskoncert, hvor Hjemmeværnets Musikkorps Vest-
sjælland kommer og spiller igen i år. Har du ikke tid-
ligere været til denne Adventskoncert, så skylder du 
dig selv og familien denne oplevelse som start på jule-
måneden. Det er en tradition, som mange har taget til 
sig. Her får man to timers gratis musikunderholdning 
med et meget underholdende og oplagt orkester. Før-
ste halvdel af koncerten er en afdeling meget i øre-
faldende militærmusik og marcher. Anden halvdel er 
en samling af julens populære melodier. Alle er vel-
komne, men kom i god tid for der kommer mange. Øl 
- kaffe - gløgg og æbleskiver kan købes til høkerpris 
 
Generalforsamling. 
Generalforsamling for medlemmer og damer bliver i 
Bårse Samlingshus lørdag den 25. februar 2017 kl. 
13.00. Dagsorden ifølge lovene. Mere orientering i 
næste blad. 
P.B.V. Poul Ellehøj 
Sekretær 

NYTÅRSHILSEN. 
Feltartilleriforeningen for Sydsjælland, Møn & 
Bogø ønsker vore medlemmer og deres familie 
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt 

nytår, med tak for året der gik. 
P.B.V. Hans E. Pedersen 

 

Midtsjællands Feltartilleriforening 
ønsker Medlemmer og familier 
Venner og samarbejdspartnere 

en glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår 

med tak for det alt i det snart svundne år 
 

P.f.v 
Curt Andersen 

 

Midtsjællands Feltartilleriforening 
Jubilæumsprogram 

Lørdag den 4. februar 
 

Kl. 12,00 Bydes der Velkommen 
der serveres et Velkomstglas 

 

Kl. 12,30 Vi går til bords 
Fanen føres ind 

 

3 retters festmenu serveres 
med diverse vine 

Senere bliver der serveret kaffe 
med småkager og et lille glas 

 

Pris pr. Kuvert:   200,00 Kr. 
 

Tilmelding skal ske senest: den 14. januar til: 
Formand Curt Andersen tlf. 5751 0461 eller til 

Kasserer Leif Pedersen  tlf. 2210 0756 
 

Curt Andersen 
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Mandag den 19. december julefrokost + skydning i 
kælderen under svømmehallen på Gl. Lindholm skole. 
Vi mødes kl. 17.30. Vi starter med at spise,  
pris for mad 85,- kr. pr. person,  
hvorefter vi skyder, og aftenen slutter med kaffe og 
lotteri. 
  
Vi starter atter skydningen i januar 2017 mandag den 
16. kl. 19.00 samme sted. 
Og mandag den 20. februar kl. 19.00 skydning samme 
sted. 
  
M.V.H.  Jørgen Jensen Aalborg 

 ARTILLERIFORENINGEN FOR 
 NORDJYLLANDS AMT 
 Jørgen Jensen, Frejagade 31, 9000 Aalborg 
 Mail: familien-jensen@stofanet.dk Tlf.: 98 12 21 27 

NØRREJYSKE FELTARTILLERI -
FORENING 
Preben Sloht, Frilandsvej 15, 7800 Skive 
Tlf.: 23 95 23 70 Email: preben.sloht@gmail.com 

REGION VEST 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
Foreningen sender alle medlemmer og deres 

nærmeste vores ønske om en 
Glædelig Jul 

samt de bedste ønsker for et 
Godt og Lykkebringende 2017. 

Kalenderen  
1. december kl. 1900 – 2100 Skydning i Skyttecentret 
9. december  kl. 1800 – ? Skyttecentret – Klublokalet 
  Julefrokost m/damer og bestyrelsen 
15. december  kl. 1930 - ? DFB Skyttelaug Lotteri
  spil og juleafslutning - se opslag 
2017 
12. januar  kl. 1900 – 2100 Skydning i Skyttecentret 
20. januar  Hancock skydning kl. 19.00 
26. januar  kl. 1900 – 2100 Skydning i Skyttecentret 
9. februar kl. 1900 – 2100 Skydning i Skyttecentret 
10. februar Besøg på Hancock kl. 1800,  
  nærmere tilgår. 
NB! Aktiviteter i kursiv er arrangementer hvor medlem-
mer af DFB Skyttelaug kan deltage. 
 
Stort TILLYKKE til Søren Peter Andersen. 
Mandag den 14. november fyldte Søren Peter Andersen 
75 år. Søren blev indkaldt til 34 AA 1 BT. 
Bestyrelsen beklager forglemmelsen og sender de bed-
ste ønsker om en god fødselsdag. 
 

Preben Sloht 
Formand 
 
Juleskydning og julefrokost 
Fredag den 9. december afholdes Juleskydning og fro-
kost med damer. Vi mødes kl. 1800 og starter traditio-
nen tro med skydning og hygge. Kl. 1900 ca. går vi til 
bords og nyder en lækker julefrokost, snak, sang og 
hygge. Der vil blive solgt amerikansk lotteri med gode 
præmier. 
Pris  kr. 225,- alt incl. for voksne, børn gratis. 
Seneste tilmelding aht. køkkenet vil blive  
den 1. december. 
Vel mødt. 
 
P.Sl.V. 
Ejvind Jakobsen 
 
Kontingent 
Kontingentopkrævning vil blive udsendt ultimo novem-
ber og kontingentet for 2017 bedes indbetalt senest den 
31. december 2016. Hvis du af forskellige årsager ikke 
ønsker at forny dit  medlemskab, skal udmelding ske til 
formanden senest den 15. december aht. bladet. 
 
Pbv. 
Preben Sloht 
Formand/Sekretær 

Foreningen har passeret 100 år i 2016.  
Lagkagen var i den anledning lavet af en af vore damer 

Foreningen ønsker alle medlemmer med familie 
en rigtig glædelig jul  

samt et godt og lykkebringende nytår. 
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Her er aktiviteterne for de første måneder i det nye år. 
Jeg håber I møder talrigt op så vi kan få nogle hygge-
lige aftener. 
 
Bowling. 
Foreningen afholder bowlingaften onsdag d. 18 jan 
2017 i Middelfart Bowlingcenter. 
Vi mødes kl. 17.30 og gør klar til at begynde bowling 
kl. 1800.  
Vi spiller i 2 timer, som vi plejer fra kl. 18-20 hvoref-
ter vi spiser en dejlig buffet og hygger os. Bowling - 
spisning og leje af sko koster i alt 250,00 pr prs. Til-
meldingen er bindende, Sidste tilmeldingen er  søndag 
d. 7. jan på tlf. 40350177. 
 
Generalforsamling. 
Foreningen afholder sin årlig generalforsamling fre-
dag d. 10 marts 2017 kl. 1800 på Danevirke Soldater-
hjem i Odense. E.V.T. emner som skal diskuteres på 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest onsdag d. 1 marts. 
Til damerne. Husk  at medbringe en pakke til pakke-
spil værdi 20-30 kr. Sidste tilmelding til generalfor-
samlingen er søndag d.26 feb.2017 på tlf. 40350177. 
 
Mail adr. 
Jeg mangler endnu nogle mail adr. for at jeg kan sen-
de nyhedsbreve ud til alle medlemmer. 
 

PBV. Nicolai 
 

P.s. Husk  skydning hver mandag aften kl. 19.00 i 
Balslev forsamlingshus. 

ARTILLERIFORENINGEN FYN 
Ejler Nicolaisen, Mosevænget 5 
5500 Middelfart Tlf. 64 41 31 18 

SØNDERJYSKE FELTARTILLERI-
FORENING VARDE 
Bjarne I.S Odgaard - Sneppevej 23 - 6851 Janderup 
Tlf: 51 23 19 47 -  Mail: 00165969@mil.dk 

Jul  2016 i Sønderjyske Varde. 
Vi ønsker vore medlemmer og deres familie  

må få en rigtig glædelig jul samt et godt helse 
og lykkebringende år 2017. 

 

Bestyrelsen. 

Artilleriforeningen Fyn 
Ønsker alle medlemmer samt deres familie  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår  
med tak for året der svandt,  
og på gensyn i det nye år. 

Husk Generalforsamlingen  
den 19. Januar 2017 på Artillerimuseet. 

Mindehøjtidelighed 
Mindehøjtideligheden for Jernbanesabotørerne 
fra Langå-gruppen er den 2. december kl. 11.00 
på Skæring Hede ved Mindestenen. 
Arrangør Århus Samv. Soldaterforening. 

Den 12. december  
Fylder foreningens tidligere bestyrelsesmedlem  

 

269148-1955-2BT-4AA 
Hugo Sørensen 

Langenæs Allé 26-3 
8000 Århus C 

80 år 
 

Hugo Sørensen blev indmeldt i 1957 og blev i 
1963 valgt til bestyrelsessuppleant og 2 år efter, 
blev han foreningens kasserer, som han var til 
1971, fra 1981 og til 1986 var han revisorsupple-
ant, hvorefter han i 1986 blev foreningens sekre-
tær, som han var til 2004. 
Han har ligeledes i 1992-1993 været Århus 
Samv. Soldaterforeningers kasserer. 
 

Hugo har modtaget D.F´s fortjensttegn i sølv, 
ved foreningens generalforsamling i 2005 fik han 
af D.F´s landsformand overrakt Danske Feltartil-
leriforeningers Æresplakette for det store arbejde 
igennem alle årene i soldaterforeningen. 
 

Foreningen ønsker hjertelig tillykke med den 
runde dag. 
Bestyrelsen 

Feltartilleriforeningen for Århus  
og Omegn  
Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1 B,  
8260 Viby J,  Tlf. 86 11 09 55, mobil 40 30 09 55 
ellemose@mail.tele.dk  

Jule og nytårshilsen 
FAF Århus og omegn sender hermed de bedste  
ønsker om en glædelig jul. Samt et godt nytår til 

vore medlemmer og deres familier  
samt i det øvrige land 
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November 
75 år 
14. november  
Søren Peter Andersen 
? – 1 BT/34 AA 1961 
Nørregade 6 
8670 Låsby 
 
December 
90 år 
10. december 
Niels Christoffer  
Pedersen 
8AA 3BT  1947 
Bryghusvej 2  lejl. 207 
5700 Svendborg 

85 år 
2. december 
Uffe Marinus Jensen 
141785 STBT 4AA 1952  
Vænget 12 
Vorup 
8940 Randers SV 
 
3. december 
Bent Ingeberg 
141614 2BT 4AA 
Platanvej 6  2. 
1810 Frederiksberg 
 
80 år 
4. december 
Viggo Juel 
269726 
Kornvang 11 
6520 Toftlund 
 
6. december 
Holger Egemose 
6 AA 3BT 1955 
Liljevej 4 
5750 Ringe 
 
12. december 
Hugo Sørensen 
269148 2BT/4AA 1955 
Langenæs Alle´ 23 3th. 
8000 Århus C 
 
15. december 
Eskild Holst Jensen 
309466 2BT 22AA 1956 
Østrupvej 26 
4350 Ugerløse 
 
25. december 
Niels N. Christensen 
297156 
Møllevangen 4 
6800 Varde 
 

75 år 
7. december 
Kjeld Pedersen 
32 AA 2BT  1961 
Lindøhoved 13 
5400 Bogense 
 

15. december 
Egon Christensen 
468279 2BT 4AA 1960 
Skårhøjvej 23 
Heltborg 
7760 Hurup Thy 
 

70 år 
2. December 
Ole Christian Nystrup 
1 AA 1BT  1967 
Lærkeparken 7b 
5800 Nyborg 
  
4. december 
Per Steenstrup Pedersen 
707303 1BT 4 AA 1966 
Lindenborgvej 152 
Gevninge 
4000 Roskilde 
 

65 år 
16. december 
Jan Dyrstrøm 
TBT ? AA 1971 
Ventedgårdsvej  24, 
Knabstrup 
4440 Mørkøv 
 

19. december 
Ernst Nielsen 
191251 – STBT/3AA 1971 
Nr. Søbyvej 14 
7850 Stoholm 
 

60 år 
14. december 
Steen Olsen 
224 1BT 1AA 1974 
Hovedgaden 71 
4520 Svinninge 
 

2017 
Januar 
85 år 
6. januar 
Aksel Mousing 
? – 3 BT/8 AA 1953 
Emilievej 12 
7800 Skive 
 

80 år 
1. januar 
Kaj V. Jensen 
299519 1BT 2AA 1953 
Kamstrupvej 66 
4000 Roskilde 

8. januar 
Helmer Hagensen 
350790 2BT 6AA 1957 
Hjelmvej 7, Mogenstrup 
7800 Skive 
 

75 år 
3. januar 
Arne Jensen 
509544 1BT 4AA 1961  
Karinevej 32 
6800 Varde 
 
4. januar 
Vagn Scheffmann 
509534 1BT 4AA 1961 
Ejlstrupvej 22 
4390 Vipperød 
 
8. januar 
Finn Larsen 
509488 1BT 4AA 1961 
Skovlyvænget 38 
2970 Hørsholm 
 
14. januar 
Harry Poul Jensen 
Fredensgade 39 b 
5591 Gelsted 
 
28. januar 
Marius Pedersen 
509569 STBT 32AA 1961 
Sasserup Vænge 11 
4300 Holbæk 
 

65 år 
3.januar 
Hardy Wang Jacobsen 
210 2BT 1AA 1972 
Toftevej 4 
3450 Allerød 
 
18. januar 
Flemming K. Jensen 
BT 5AA 1972 
Industrivej 5 
4450 Jyderup 
 

Februar 
95 år 
27 februar 
Svend Åge Jørgensen 
363 1BT 11AA 1945 
Brogade 15  2.tv. 
4100 Ringsted 
 

85. år 
24. februar 
Frank Willy Nielsen 
150100 
Engtoften 22 
7361 Ejstrupholm 

75 år 
14. februar 
Jens Erik Pedersen 
509660 1BT 4AA 1961 
Dambækvej 4 
4450 Jyderup 
 
18. februar 
Kristoffer Hersinger 
376822 MAJ 1958 
Gelstrupvej 2 G,  
Egebjerg 
4500 Nykøbing SJ 
 
19. februar 
Hans Jørn Grün 
540509 
Majgaards Alle 21  
Andrup 
6705 Esbjerg Ø 
 
19 februar 
Erik Schmidt Hansen 
515610 
Blomstervangen 48  
Jægum  
6840 Oksbøl 
 
21. februar 
Knud Erik Jensen 
515607 
Smørpøtvej 20 A 
7650 Bøvlingbjerg 
 
24 februar 
MJ-R Hans R. Hansen 
519103 2BT 12AA 1961 
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved 
 

70 år 
7. februar 
Anders Aa. Juhr Laier 
755610-2BT 33AA 1967 
Demstrupvej 19 
8800 Viborg 
 
12. februar 
Iver Krebs 
788295 1BT 5AA 1968 
Brorsonsvej 21 
4500 Nykøbing 

Plan for Artilleristen 2017 

Nr Deadline Udkommer 

1 6. januar 1. februar 

2 31. marts 1. maj 

3 26. juni 1. august 

4 5. oktober 1. november 



 

 

Nyere historie 
Artilleriet (senere ildstøttevåbnet) har undergået en lettere omtumlet, men entydig tilvæ-
relse, der gradvist og sikkert har ført til reduktioner og nedlæggelse af regimenter og 
kapaciteter. I nyere tid kan nævnes nedlæggelsen af Kongens Artilleriregiment, Nørre-
jyske Artilleriregiment, Dronningens Artilleriregiment og slutteligt Danske Artillerire-
giment, der samtidigt markerede nedlæggelsen af artilleriet som selvstændig tjeneste-
gren i foråret 2014, ved oprettelsen af Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl. Kapa-
citeter er tilsvarende blevet nedlagt, herunder Hærens Luftværn (ultimo 2009), Raketka-
stere (Multiple Launch Rocket Systems) (ultimo 2005) og Artilleripejleradare (ultimo 
2010).ii Kapaciteter, der var med til at komplementere artilleriet – og som igen efter-
spørges i dag. 
Af forskellige årsager var rene danske artillerienheder, indeholdende affyringssystemer 
i større stil, ikke indsat i Irak eller Afghanistan, og ildstøttevåbnet formåede ikke at til-
egne sig en plads i historiebøgerne, endsige føje den særlige dimension til sin identitet, 
som det f.eks. har været tilfældet med kampvognsvåbnet. Men netop den langvarige 
indsættelse i Afghanistan førte til, at ildstøttevåbnet indledte en signifikant udvikling, 
der endnu ikke er fuldendt. En udvikling, der har føjet flere dimensioner til, rokket ved 
de gængse opfattelser af rådige ildstøttemidler på de forskellige niveauer og på sin vis 
flyttet fokus fra nationalt at råde over selve våbenplatformen (f.eks. artillerisystemer) 
som vores raison d’etre, til nu et større fokus på evnen til at koordinere indsættelsen af 
ildstøttemidler i et Joint og Combined miljø – på alle niveauer. 
Indsættelse i oprørsbekæmpelse i rammen af en koalition har drevet udviklingen af 
ildstøttevåbnet herhjemme og ved vore allierede indenfor doktrin, organisation, teknolo-
gi og uddannelse. Fravær af en lufttrussel og en garanteret egen dominans i luftrummet 
betød en hidtil uset og uhindret anvendelse af luftbårne effektorer og sensorer, der igen 
sikrede en næsten real timesituationsforståelse og evne til at bekæmpe modstanderen 
overalt på kamppladsen. En næsten nul-tolerance overfor civile tab og utilsigtet skade 
og deraf følgende krav om præcision, hastighed og eliminering af menneskelige fejl, 
førte til krav om digitalisering af kapaciteterne og integration i netværk, samt et krav om 
anvendelse af præcisionsvåben. Krav om beskyttelse af egne soldater førte til tungere 
køretøjer beskyttet mod bl.a. vejsidebomber. En omfattende (Joint og Combined)palet 
af rådige ildstøttemidler og sensorer affødte et krav om doktrinær og teknisk interopera-
bilitet med relevante samarbejdspartnere. Det skal dog fremhæves, at på trods af massiv 
luftstøtte, viste klassisk rør-artilleri sin klare berettigelse i oprørsbekæmpelse med hur-
tig, præcis, afpasset og vejruafhængig støtte til operationerne.   
Hvor den skitserede udvikling har ført til et signifikant løft af forståelse, kompetencer 
og doktrinær nytænkning, så førte det også til en uundgåelig fokusering mod krigsførel-
se på de lavere taktiske niveauer (deling, kompagni og bataljon) mod en ikke-ligeværdig 
modstander. Konsekvenser har bl.a. været, at Hæren har måttet acceptere fravær af ka-
paciteter, der enten ikke viste sig afgørende i det aktuelle scenario, eller blev stillet til 
rådighed af koalitionspartnere. Tilsvarende gennemgik Hæren en organisatorisk og ka-
pacitetsmæssig tilpasning med et entydigt fokus på bataljonskampgruppen. 
Den seneste udvikling, eksemplificeret ved konflikten i Ukraine og Ruslands smagsprø-
ver på effektiv konventionel manøvrekrigsførelse, har nu trukket fokus hos vestens hære 
tilbage i retning af den klassiske manøvrebaserede krigsførelse mod en ligeværdig mod-
stander. Fokus er ikke længere begrænset til kompagni og bataljonsniveauet, men inklu-
derer igen troppeenheden. 
Den kollektive udfordring består således i at udlede og anvende de rigtige erfaringer fra 
de seneste års indsættelser i oprørsbekæmpelse og overføre dem til en ny (genfødt) kon-
tekst. Udfordringen består ikke mindst også i at håndtere de capability shortfalls, som 
de fleste af de vestlige hære står overfor – også den danske, og herunder dansk ildstøtte. 


