Nyhedsbrev Støtteforeningen for
Sikringsstilling Nord.

Kære medlemmer, med generalforsamlingen vel overstået,
og bestyrelsen genvalgt og konstitueret uden ændringer, er
det blevet tid til kort at berette, hvad der sker i og omkring
Sikringsstilling Nord.
Fondsgave
Som det fremgår
af bestyrelsens
beretning har
foreningen på
ansøgning fra et
menigt medlem,
Carl Erik Christensen, modtaget en pengegave fra
Brandkasseforeningen SydVest. Det drejer sig om
20.000 kr, der er blevet anvendt til indkøb redskaber til
brug ved rydningen og vedligeholdelse af adgang til
bunkerne og en trailer til at transportere redskaberne i.
Batteriet ved Skovby
Sidste år i juni blev der ryddet ved den nordligste kanonstilling i batteriet ved Skovby. Et lille
dækningsrum med loft af bølgeblik og et håndmagasin blev frilagt for vegetation, desuden blev der
etableret stier og opsat skilte. Et andet håndmagasin, som også skulle have undgået sprængning blev
ikke fundet. I det tidlige forår lykkedes det at lokaliserer det. Det ligger ganske tæt ved de to andre
konstruktioner, og der forestår nu et større arbejde med at få den frilagt.
Betonportaler i Kalby Plantage
De nyerhvervede redskaber har allerede været benyttet
dels til almindeligt vedligehold rundt omkring i stillingen,
dels ved etablering af adgang til to betonportaler i Kalby
Plantage ved Skærbæk. Portalerne stammer fra et
tømmerrum af halvdelingsstørrelse, dvs. ca. 36 mand. Af
selve tømmerrummet er intet tilbage, kun betonportalerne
og et stort hul i terrænet vidner om, hvor det har ligget.

I modsætning til betonrummene, var der her let at
komme til det jern, der indgik i den svære
tagkonstruktion, og det gode egetømmer har man også
godt kunne bruge. Ud over rydning af området
omkring portalerne blev der opsat skilte, så man nemt
kan finde vej fra parkeringspladsen ved landevejen.
Betonportalerne har ikke tidligere været formidlet, og
selvom der findes et lignende par i Allerup Skov, er der
altså tale om en bunker-nyhed.

HUSK RYDNINGSDAG LØRDAG DEN 14. JUNI
Som meddelt ved udsendelsen af referatet fra generalforsamlingen, afholder foreningen
rydningsdag lørdag den 14. juni. I år gælder det rydning omkring flankeringsbunkeren i Gøttrup
vest for Toftlund. Ved sidste års rydning var vi i alt seks personer, forhåbentlig bliver vi lidt flere i
år. For bedre at kunne planlægge arbejdet og eventuelt forberede rydning andre steder, beder vi de
interesserede om på forhånd at give tilkende, om de ønsker at deltage. Tilmelding kan ske til Dan
Obling på do@sikringsstillingnord.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

