Medlemsblad forår 2017

Formandens klumme
Hvad man dog erfarer efter sensommerbladet udkom: Børge Møller har også rundt de 75 år i år
samt haft guldbryllup. Ligeledes bliver Christian Jessen 75 år, Robert Peel og Peter Willumsen
bliver 70 år. Et kæmpe stort tillykke skal lyde fra os alle og vi beklager at vi ikke har været bedre
opdateret fra den lokale Efterretningstjeneste.
Søndag drog en sluttet skare på 6 FIA medlemmer af sted til Hanstholm Kanonmuseum. Tidlig
afgang og hjem 11 timer senere, med mange nye og spændende indtryk fra dette flotte museum i
den fantastiske natur højt mod nord. Finn Pedersen og Svend-Erik som chauffører og som
passagerer på den lange strækning var Mads Larsson, Finn Bjerre, Stefan Vogt samt formanden.
Vi fik set de imponerende kanoner udenfor og alle de spændende effekter og billeder indendørs.
Turen ned af det gamle jernbanespor og ind i det store bunkerkompleks. Forbi rummene til
klargøring af 38 cm. granaterne, vognene til transport af do, den mægtige kanonbrønd,
indkvartering, maskinrum og vaskefaciliteter. Meget flot præsenteret og læseligt beskrevet.
Efter nogle timers inspektion inde og ude, trak de sultne maver os til havnens gode (og eneste
åbne) spisested, hvor vi bare ikke kunne finde noget at klage over omkring den lækre frokost!
På returvejen gjorde vi lige holdt i det store Batteri Hanstholm bunkeranlæg syd for byen, som
ligger flot placeret med sine 19 bunkers i et total uberørt stykke vestjysk natur. Ser man ind fra
søsiden på vej syd på, ligger de 4 kanonstillinger og afstandsmåler billedligt smukt placeret i de
meget kuperede klitter.
Mange tak til alle som deltog. Godt vi gennemførte turen og fik den oplevelse med!

ÅRET DER GIK.
Foredraget på Varde Kaserne samt rom smagning blev desværre aflyst, da vi var for få deltagere.
Men en god rom kan man jo altid selv nyde og fordybe sig i ved passende lejlighed.
Onsdag d. 19 oktober 2016 var vi 11 medlemmer, der besøgte Victorias Palace på efterårets første
mødeaften. Et par hyggelige timer med en gode Fanø øl, hygge snak omkring bordene og en tur i
kælderen for lige at gå denne igennem, især for dem der ikke har været der før.
I starten af julemåneden afholdt vi en bunkerrundvisning med kontraktansatte fra Forsvaret. Det
gav anledning til at vi senere modtog materiale fra en udsendt Efterretningsrapport fra 1947 samt
noget vedr. kanonbatterierne på Fanø. Spændende læsning og billeder. Noget var nyt og noget
kendt fra tidligere.
Lørdag d. 21 Januar blev den meget traditionsrige julefrokost afholdt i Marineforeningens smukke
lokaler. Atter en succes med 23 fremmødte og festklædte medlemmer, til kammeratlig snak, god
mad & drikke, et helt urimeligt pakkespil og hygge på højt professionelt plan. Bestyrelsen takker
alle fremmødte.
På medlemsmødet d. 15 februar blev der snakket om løst og fast om orienteret lidt om T-Force. Se
hele den spændende artikel Peter Willumsen har med i dette blad.
Søndag d 12/3 var 10 af foreningens medlemmer taget til Gilleleje Gruppens Viden Center for at se
denne fantastiske samling og udstilling. Stor tak til Henrik Mortensen, som meget vidende,
snakkende og underholdende fik os igennem hele området. Der så meget at kikke på, at man
kunne have brugt dage og ikke blot de 2½ time der var afsat. Men efter turen kunne vi blot
resonere, at vi alle var betaget af de detaljer og materielgenstande der var blevet bevaret i så
intakt og originalt. Kampvogne, motorcykler, våben, en komplet Messerschmidt 110 natjager,
uniformer, udstyr , operations og tandlægestue osv.

Formanden har valgt at forlade pandekagebranchen og har pr. 1. april solgt huset til et rigtig sødt
lokalt par fra Fanø, der vil drive den dejlige forretning videre. Da det endnu er ret nyt for os alle,
har vi ikke nået at fået snakket detaljer vedr. fremtidlig brug af lokalerne på 1. Salen, men det er
noget som sikkert vil komme plads her i foråret. Læserne vil hører nærmere, så snart
Overkommandoen har udstukket befalingen. Men generalforsamlingen d. 19. april bliver som
tidligere annonceret stadig på 1. Salen. Vel mødt alle!
Årets mange kommende guide ture for besøgende er også ved at være på plads. Vi mangler blot

det sidste koordineringsmøde, som vi forventer at afholde inden Påske. Herefter vil det igen være
Hans Egebo der styrer planlægning med gæster, guider og Turistbureau mv.

Ulrike betager her de besøgende med sin viden og charme!

Generalforsamling 2017
Hermed indkaldes til den ordinære Generalforsamling i FIA. Den afholdes som vanligt i
mødelokalet i Pandekagehuset i Nordby den 19. april 2017 kl. 19.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt
Der vil blive serveret kaffe, kage og måske en lille skarp!!!
Eventuelle forslag bedes tilsendt formanden senest 8 dage for GF.

Kommende arrangementer
Søndag d. 30. April kl. 10.00 mødes vi til forårsoprydning ved Stilling Nord, medbringende praktisk
fodtøj, lommelygte, skov og kost. Så gør vi de 5 bunkers klar til en ny sæson med mange gæster i
stillingen. Der vil være drikkevarer med til at skylle støvet ned med J
Foreningen har meldt sig ind i Visit Fanø og bliver herved mere eksponeret fra såvel
turistbureauet, de mange portalstandere der er opsat på øen, hjemmesiden, brochurer mv.

Knald på havbunden.
I starten af vinterferien i år, afsøgte Søværnets Minørkorps området vest for stranden, for
eventuelle miner fra tidligere krige. Området blev ryddet i 1945-46 og igen kontrolryddet i 1951 af
en tysk mineeskadre, for at finde eventuelle ”glemte” KMA miner fra det minefelt der var udlagt i
1944. Feltet indeholdt 675 af slagsen. For blot et par år siden, afsøgte en ROV (ubemandet
fjernstyret undervandsdrone) så atter havbunden ude fra Hornsrev 3 og ind under kysten på Fanø.
Det var under denne afsøgning at man fandt 8 tomme minestole udlagt på en snorlige række.
Vores forening modtog én til museet fra SUB, som havde opgaven på afsøgning. Se beskrivelsen i
et tidligere medlemsblad. Sidste år blev der så atter ude ved Hornsrev fundet 2 hornminer og en
LMB mine. Sidstnævnte en af de få miner der er lavet i aluminium og indeholdende 1 tons
sprængstof.

LMB mine.
Strækningen i februar i år atter afsøgt med et magnameter af Søværnets dykkere og her dukkede
så de sprængfarlige emner frem begravet under en del sand. Den ene mine lå på 18 meter vand og
var en engelsk forankringsmine (stødstangsmine) fra Anden Verdenskrig . Sprængstofmængden
der var tilbage skønnes til at have været 60-80 kg. Den blev straks bortsprængt .
Den anden mine var ligeledes en engelsk WW2 mine, hvor der i mineskallen stadig lå en mindre
mængde sprængstof. Da tændmekanisme, detonater og forladning ligger i denne del af minen,
blev den sprængt uden nærmere eftersyn, da større rust og metaldele blev frigjort fra minen ved
spulearbejdet!

SKANDALEN!
Victorias Palace fik søndag d. 13/11 en vandskade – endnu større end de 2 tidligere vandskader. Et
2 tommer varmtvands rør sprang læk hen over det midterste af butikken. Mange udstillede
effekter og varer blev varigt vandskadet. Andre ting blev sendt til affugtning i Esbjerg for senere at
blive leveret til restaurering, reparation mv. Kun grundet en hurtig indgriben, blev skaden
begrænset, så vandet ikke fandt vej ned i FIA´s kælder og alle de mange fine ting vi her har
udstillet. Håndværkere har nedrevet lofter, gulve, vægge og installationer og skulle have været i
gang med en flot opbygning, men i 2 omgange her i marts, blev der konstateret yderligere
skimmelsvamp i nogle af de gulve og lofter, der ligger længere væk fra byggeområdet. Hvor stort
dette omfang er og hvad præcis det ender op med, kendes pt. Ikke, men det vil have store og dyre
konsekvenser for alle.
Havde bestyrelsen for Servicebygningen taget de 2 første vandskader alvorligt og rettidigt fået
undersøgt omfanget af de gamle tærede rør i hele bygningen, så have Paladset, Gitte Thiessen,
alle samarbejdspartnerne og ikke mindst forsikringsselskabet været tilfredse, trods skaderne. Men
nu er fremtiden uvis for alle!
De måneder Paladset har været lukket har forening haft begrænset adgang til kælderen. Men intet
er så skidt at det ikke er godt for noget. FIA har brugt vinteren til at trimme udstillingen i
kælderen, Peter Willumsen har lavet ny PR blad for foreningsaktiviteter og vi har fået genoptrykt
den røde bog på dansk. Hjemmesiden står også for en snarlig opdatering med tekst og nye
billeder. Så når den sidste håndværker (engang) har forladt bygningen, starter vi så op på en
kærkommen og tiltrængt hovedrengøring af hele kælderen.

Nedbrydningen er i gang.

Atlantvoldsmøde
I weekenden 1.-2. april afholdes møde for alle med interesse for Atlantvolden i Danmark. Som
medlemmerne måske vil huske blev mødet holdt på Fanø for et par år siden arrangeret af FIA.
I år bliver det i Esbjerg. Lørdag bliver der afholdt diverse indlæg af deltagere, samt byttet
”frimærker”. Søndag er afsat til besigtigelse af diverse interessante ting i Esbjerg og omegn
Skulle nogle af medlemmerne have lyst til at deltage, skal man kontakte Torben Thorsen på telefon
20 21 25 56 hurtigst muligt for at høre om der er flere ledige pladser. Husk at meddele, at I kommer
fra FIA.
Biblioteket
Skulle medlemmer have lyst til at låne nogle af de mange bøger vi har i biblioteket er de altid
velkommen til dette. Der er kommet rigtig meget nyt til siden sidst! Kontakt arkivar eller formand.
Dan Mouritzen har udgivet en rigtig flot og spændene bog om Silkeborg Bad. Den kan erhverves
som e-bog ved henvendelse til museet i Silkeborg.
Nyttig Viden
At der til én kubikmeter færdigbeton anvendes (iflg. Tyske specifikationer): 400 kg. alm. Portland
cement, 670 kg. sand, 310 kg. grus, 370 kg. småsten og 460 kg. skærver.
Hærdnings tiden er godt 3 uger og totalhærdning opnås først omkring de 70 år!
Dette er altid fantastisk paratviden, såfremt at ens borddame til et fint selskab skulle komme til at
spørge!
Vi slutter med et billede af formandens julegaveønske. Tror dog at selv Google må give op her!
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