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    hjv.erik@yahoo.dk 

Skydeudvalgsformand/FOUAT: 

Translatør, major Gregers Djørup 
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 3251 3333 
 gdjoerup@hotmail.com 

 

Redaktion: 

Kaptajn Bjarne Skov Jensen 
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Kommende numre: 
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Landspræmieskydningen – Resultater 2013 
 

STORSTRØMS KREDS  NORDJYSKE KREDS 

     

Kredsen nedlagt.  Kredsen duellerer 

Se under  inden for bowling-sporten 

Midt- og Vestsjællands Kreds    

     

     

          Skydningen er ikke afholdt. 

 

FYNS KREDS  MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. 

MJ Leif Mosegaard 223  Erik Olsen 218 

SSG Gert Riber Schultz  223  Helle Jürgensen 211 

PL Anders Frimuth 
Kristiansen 

211  Hans Erik Andersen 200 

KN Erik Lykke Petersen 207  Kurt Hasselby Jensen  197 

MG Peder Mogensen  202  Mogens Røgind 187 

Total 1066  Total 1013 

Antal skytter: 9  Vejr: sol m. skyer  Antal skytter: 9 Vejr: Sol/Let skyet 

 

KØBENHAVNS KREDS  SYDJYSKE KREDS 

OL Birger Hoff  219    

StLg A. Schou-Jensen 205  Banerne er 

OB Erling Flebbe  202  under ombygning 

LT Søren A. Jensen 201    

MJ Jørgen H. Nielsen 197    

Total 1024    

Antal skytter: 13  Vejr: Sol/letskyet  Skydningen er ikke afholdt. 

 

 

Præmiefordeling: 
 

OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 
Leif Mosegård, Fyns Kreds, med 223 points (deraf 51 p. på 25m). 

 

KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 
Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 221 points (deraf 50 p. på 25m). 
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KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 
OL Birger Hoff, Københavns Kreds, med 219 points. 

 
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 

Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 218 points. 

 
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 

Fyns Kreds med 1066 points. 
 

 
Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted ved 
repræsentantskabsmødet (årsmødet) i 2014. Sidste års vindere bedes drage 

omsorg for, at præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede 
eller i det mindste medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes 

start. I begge tilfælde bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i 
velpudset/ajourført stand. 
 

Skydeudvalgsformanden siger tak til alle for godt samarbejde i 2013 og ser 
frem til en god sæson i år 2014.  

 
                                                                                                             GREGERS DJØRUP 

Skydeudvalgsformand 
 

 

 

LEGATER 

 
UNDERSTØTTELSESFORENINGEN FOR HÆRENS FASTE OFFICERER OG 

LIGESTILLEDE  
       

Foreningen har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer 

af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter 
disse. 

 
Legater uddeles efter motiveret ansøgning og trang og kan f.eks. ydes som 

hjælp ved sociale forhold, posttraumatiske lidelser, hjælpemidler ved 
invaliditet, begravelseshjælp, uddannelse m.m.  

 
Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær. 

 
Foreningens sekretær 

Major Jørgen Larsen 

Digterparken 76 

2750 Ballerup 

E-mail: jalars@larsen.mail.dk 

 
NB: Alt andet lige vil medlemskab af foreningen ved modtagelse af flere ansøgninger give fortrinsret! 
           

 

 
 

 
 

mailto:jalars@larsen.mail.dk
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Københavns Kreds 
 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV. 

 4431 2624  2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød. 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  

Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre. 

 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. 

Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 

 
 
Dødsfald 


Bestyrelsen har modtaget underretning om følgende dødsfald:    

          Major Søren Louis Thomsen (LUI) 

          (2. august 1943 – 13. august 2013)  

 

LUI’s medlemskab af FOUAT betød meget for ham. 

Hans gode humør, personlighed og faglighed gjorde 

ham afholdt i kredsen. Der er en del af os øvrige 

medlemmer, der vil komme til at savne ham, hans vid 

og hans altid underfundige og morsomme historier. 

Han var værd at være sammen med. 

 

                              Major Jens Olaf Skov-Madsen (JOS) 

         (21. september 1941 – 17. august 2013) 

JOS var meget kyndig i militærhistorie og blev flittigt brugt 

som konsulent i forbindelse med oversættelse af en række 

bøger om disse emner. 

JOS har blandt andet beriget FOUAT’s Københavnskreds 

med foredrag om decimering som straf i de romerske 

legioner. JOS holdt af at komme til FOUAT’s foredrag, men 

et svigtende helbred gjorde, at vi ikke så meget til ham de 

senere år. 

Æret være Søren Louis Thomsens og Jens Olaf Skov-Madsens minde. 


Berigtigelse 
 

I forbindelse med udtalte mindeord for journalist Per Amby bragt i MEDDELELSER Nr. 
191 har familien henledt opmærksomheden på Per Ambys engagement i 

modstandsbevægelsen samt hans uddannelse med udnævnelse til løjtnant. Dette var 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:raae1@mail.tele.dk
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adkomsten til medlemskab af FOUAT. Kilden (jl) til de refererede mindeord har gjort 
afbigt direkte over for familien. 

 


 
Kredsskydninger 2012 i Københavns Kreds 

 

Det vindende skydehold i 2012 er her fotograferet på Sjælsø skydebanerne den 26. 

september 2013. Fra venstre mod højre: Erling Flebbe, Erik Trandberg-Hansen, Arne 

Schouw-Jensen og Birger Hoff. Fraværende var Bengt Laier. Skydeholdet vandt 

kredsskydningen i 2012 med en samlet pointsum på 1027. 

Erling Flebbe 


Foredragssæson 2013-II 

 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. 

Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris 

á kr. 150. Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid 

og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 

 

Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. 

 

Bemærk: Grundet forhold om sikkerhed, som FOUAT Københavnskredsen og andre 

brugere af Kastellet må indordne sig under, er det fremover pålagt brugere af 

lokalerne at tilsikre, at yderdørene til Kastellets bygninger holdes lukkede om aftenen. 

Derfor er vi nødsaget til at sætte en dørklokke op på porten ind til gennemgangen ved 

Hestestalden i Nordre Magasin. Venligst ring på, når du vil lukkes ind, subsidiært må 
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du ringe på det telefonnummer, som er opslået på porten ved siden af knappen til 

dørklokken. Ved fælles hjælp og lidt imødekommenhed skal det nok lykkes at få 

gennemført en sikker indpassage af alle deltagere til arrangementerne.  

FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 2013 

på følgende datoer: 
 

8. og 24. oktober, 7. og 21. november samt 5. december. 
 

Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og 

øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne 
fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT 

dispositioner. 


 
Dronerne er her!  

Torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 19:00 vil lektor Anders Henriksen belyse 

baggrunden for den aktuelle brug af droner og skitsere fronterne i debatten.  

Anders Henriksen, der er leder af Centre for International Law and Justice (CILJ) ved 

Københavns Universitet, har sammen med lektor Jens Ringsmose, Institut for 

Statskundskab ved Syddansk Universitet udarbejdet en ny rapport for Dansk Institut 

for Internationale Studier (DIIS). Rapporten peger på, at dronerne på den ene side 

ikke udgør et radikalt brud med de seneste årtiers våbenteknologiske udvikling, men 

på den anden side rejser en række strategiske, retlige og etiske udfordringer. 

Forfatterne peger på et aktuelt – for ikke at sige akut – behov for at også de danske 

politikere forholder sig til fremkomsten af denne nye våbentype. 

 




 

11. september 2001 – og hvad det førte med sig 

Torsdag, den 7. november 2013, kl. 19:00 vil tidligere forsvarschef, general 
Jesper Helsø give sine personlige observationer og betragtninger om følgerne for 

vore soldater og Danmark. 

General Jesper Helsø sad – om man så må sige – på en ”lun stol” i 2001 som Chef for 

Forsvarsstaben og senere fra 2002 i den ”varme stol” med indsigt i de mange facetter, 
som landets internationale engagement medførte. Og efter pensionering har 
generalen været engageret i hele veteranområdet, herunder afdækning af ”hvem var 

det, der drog ud”, ”hvorfra kom de”, ”hvad skete der med dem” m.m. – en arv og 
læring, som skal tages med ind i fremtiden. Også selv om de næste missioner ikke vil 

kunne bygges på fortiden alene, for der kommer aldrig en situation helt magen til. 
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Torsdag, den 21. november 2013, kl. 19:00 vil kommandør Bent Fabricius, 

formand for Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD) foredrage om 

Forsvarets personelsituation set i HOD’s optik.  

 

Det burde være en kendt sag, at der med det seneste forsvarsforlig er lagt op til en 

gennemgribende omstrukturering af de ansættelsesmæssige forhold, som Forsvarets 

personel skal tjene under i fremtiden. Blandt andet synger tjenestemandsbegrebet 

muligt sin svanesang – og hvad kan det komme til at betyde? Der har været kritiske 

røster fremme om nyordningen af officersuddannelserne, hvor én af de mere 

markante var, da chefen for Hærens Officersskole i forbindelse med festligholdelsen af 

skolens 300 års jubilæum gav udtryk for stærk utilfredshed med den kommende 

officersuddannelse.  

Ovennævnt væsentlige forhold samt flere andre ændringer vedrørende Forsvarets 

personels ansættelses- og uddannelsesmæssige vilkår vil Bent Fabricius komme ind 

på.  


 

Foredragssæson 2014-I 


FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne i første halvår af 2014 på 
følgende datoer: 

9. og 23. januar, 4. og 20. februar samt 6. marts. 


 

Preussen 
 

Torsdag, den 9. januar 2014, kl. 19:00 vil BA i filosofi og oldtidskundskab Claus 
Christoffersen give en indføring i centrale træk af Preussens historie.  
 

Om Preussen sagde allerede Voltaire, at det ikke var et land med en hær, men en hær 
med et land. Det er måske lidt overdrevent, men ikke uden en vis sandhed. 

 
Militæret spiller nemlig en umådelig stor rolle i den forvandling Preussen gennemgår i 
1700-tallet fra at være et lille fyrstedømme til at være en af Europas 5 store magter. 

 
Det er imidlertid ikke alene fordi, at hæren er stor og slagkraftig, at den får så stor 

betydning. Nej, dels er hæren med til at skabe en særlig preussisk ethos eller ånd, 
der bliver til gavn for landet på mangfoldige andre områder, og dels er hæren 
forbundet med hele den modernisering, der gør landet til et af de mest fremskredne 

lande i Europa i slutningen af 1700-tallet. 
 
 

Midt- og Vestsjællands Kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns@gmail.com 
 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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Foredragssæson 2013-II 

Når du læser dette, har vi gennemført et besøg på Vordingborg Kaserne den 10 OKT, 

med foredrag ved garnisonskommandant, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen om 

virkningerne på Hæren af det sidste forsvarsforlig. Vi er forhåbentlig blevet meget 

klogere på, hvordan vores hær ser ud de kommende år. Før der kommer nye 

ændringer. Det er svært at følge med. I næste nummer vil vi for en gangs skyld 

forsøge at opsummere indlægget, så de, der ikke deltog, også kan være orienteret. 

For det hjælper ikke stort at gå på Forsvarets hjemmeside, hvor der - under to 

brigadestukturer - figurerer et større antal bataljoner, som jeg ikke rigtig kan få øje 

på i virkelighedens verden. Mobiliseringsforsvaret er nedlagt for snart længe siden. 

Stående styrke er meget lille. Vi håber, at OL Hinrichsen kan oplyse os alle. Det er 

tiltrængt. Derimod synes der at være ”ro på” i Søværnet, Flyvevåbnet og 

Hjemmeværnet, men de har jo også været igennem dramatiske tilpasninger de 

seneste år. 

Dagens tilbud den 9. november på Slagelse Bibliotek: 

Et af vore meget aktive medlemmer, OL-R Knud Bruun Rasmussen, kan oplyse at 

Lokalhistorisk Arkiv, Slagelse, har en udstilling på Slagelse Bibliotek lørdag, den 9. 

november, åben mellem kl. 10:00 og kl. 13:00. Den handler om 7. Regiment, der 

var hjemmehørende i Slagelse på den gamle kaserne. Dens reservepersonel blev 

indkaldt til Sikringsstyrken i august 1914 som del af den division, der skulle forsvare 

Vestsjælland. Der skulle være en masse spændende fotos at se på. 

Foreningen håber og forventer, at rigtig mange medlemmer vil møde op og støtte det 

gode initiativ. Det sætter jo netop fokus på vores forening, som havde til formål at 

opretholde ”de uden for tjenestes” færdigheder, så de ville kunne indtræde i deres 

funktioner, hvis en trussel kom op. Det gjorde den, den 1. august 1914. 


 

HQ/BALTIC CORPS, STETTIN (Hovedkvarteret for ”Østersøkorpset”) 

Foredrag torsdag, den 14. november (aften) ved oberst Søren Bo Bojesen og 

oberstløjtnant-R Jørn Arne Nielsen. 

Nærmere vil tilgå dig via mail fra Holger i løbet af OKT. Men noter datoen i din 

kalender allerede nu, så du holder den fri for andre aftaler. Det vil foregå på 

Skovsøgård i Slagelse. 


 

Om ”MEDDELELSER” i øvrigt 

Vi har alle bekvem adgang til tidligere numre af ”MEDDELELSER”. Fra nummer 137 i 

2004 og til i dag. Det er der ikke så meget nyt eller sjovt ved. Og dog! (se senere). 

Jeg har selv været medlem siden 2001, men der må være en del af jer, som trådte 
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ind i foreningen før år 2000. Da udkom der også ”MEDDELELSER”. Ikke så 

omfattende. Ikke noget med farvebilleder og glittet papir. Hvor blev de af?  

Hvis man nu tænker tilbage på hele forløbet: 

Foreningen er stiftet i 1891 med det dengang primære 

mål (tror jeg nok) at sikre, at ”officerer uden for aktiv 

tjeneste” ville være i stand til at genindtræde i 

forsvaret i tilfælde af en mobilisering, fordi de fulgte 

med i udviklingen og opretholdt én militær færdighed: 

Skydning. Man må erindre, at de hold, der forlod 

officersskolen i de tider, var af meget begrænset 

størrelse – og mobiliseringshæren ganske stor i 

forhold til landets formåen.  

De tjenstgørende linjeofficerer ville formentlig være 

chefer for troppeenheder (division og 

brigade/regiment) eller placeret højt i stabene. Der 

ville komme til at mangle folk på afdelings- og 

underafdelingsniveau. 

 

Ja, ja! Man kan da stadig gå i takt 

 

Man kan sammenligne med Tysklands ”Reichswehr” i 1939, hvor f.eks. general Gerd 

von Rundstedt i en alder af 70 blev indkommanderet fra pensionisttilværelsen for at 

tage kommandoen over en armégruppe. Men jeg ved det ikke. Det er kun løsagtige 

vurderinger. 

Hvad tænkte og skrev vore 

forgængere i 1914? For 100 år 

siden. Og da Sikringsstyrken 

blev formeret?  

Det har da været spændende 

tider. Hvad tænkte og skrev 

deres efterfølgere om 

Hærlovene i 20’erne og 

30´erne? Om deres syn på 

fremtiden? Har de debatteret 

Københavns Landbefæstning, 

som vi flere gange har 

inviteret til at besøge – uden 

det store held?                       

 
                     Fæstningsartilleristerne tog med linie 14 ud til Klampenborg til deres batteristillinger 

                                                                                 (Lars Lindeberg, ”De så det ske” (Union/Skrifola) 
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Hvad tænkte og skrev de om genopbygningen af hele forsvaret efter 1945: Hæren, 

Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet? De sidste to var jo nyskabelser som 

selvstændige værn. Var der et forum, hvor man diskuterede? Eller var det overladt til 

andre forsvarsrelevante tidskrifter? 

Det kunne jo være, at der var nogle af jer, som lå inde med gamle eksemplarer af 

”MEDDELELSER”. Rigtig gamle, fra for snart 100 år siden. Det kunne da være, at man 

havde arvet sådan noget. Eller i hvert fald havde gemt dem, man selv havde fået i 

tidens løb.  Militært Tidsskrift, nr. 2. Årgang 120 (1991) havde en artikel af 

oberstløjtnant K.V. Nielsen: ”Rids af Foreningens 100-årige historie”. Den er gengivet 

i ”MEDDELELSER” nr. 150 (NOV/DEC 2006), som du kan finde i ”arkivet”.  På nettet 

kan man bl.a. finde ud af, at general With (man vil erindre ham fra omtale i 

”Matador”) var formand for vores forening i 1939. General Jacob Ernst var den første 

formand i 1891. Og OL Mogens Røgind fra vores bestyrelse kan fortælle om, hvordan 

”Midt- og Vest” blev genoplivet for ikke ret mange år siden – ca. 1997.  

Det fremgår ikke præcist, hvornår vores kreds er stiftet. I begyndelsen var der to 

kredse øst for Storebælt: København (som omfattede hele Sjælland + Bornholm) og 

Lolland-Falster.  Midt- og Vestsjælland kan derfor godt være opstået så sent som i 

1997. Vi ved det faktisk ikke. Men indholdet kan man ikke finde. Jeg kan i hvert fald 

ikke. Der står ikke meget om HVAD, mere om HVEM og HVORFOR. 

Hvis derfor DU har noget på lager af ældre dato, som kunne være interessant 

at grave i, så send mig en mail: hjjurgensen@hotmail.com 

Så vil vi forsøge at spinde en ende over det i bladet eller i form af et foredrag.  

Én af de ting i ref. som umiddelbart ser interessant ud, er den oprindelige 

kredsinddeling. Der var seks kredse, men helt anderledes end i dag: 

1. København (som omfattede hele Sjælland, Møn og Bornholm)(de har altid bredt sig 

for meget) 

2. Lolland-Falster 

3. Fyn 

4. Det sydlige Jylland (altså nord for Kongeåen, for dér gik grænsen indtil 1920) 

5. Det mellemste Jylland 

6. Det nordlige Jylland. 

Bemærk, at der ikke var nogen Midt- og Vestsjællands Kreds fra starten. Det er da 

også interessant. Hvorfor var der ikke det? Hvornår opstod den? Hvorfor gjorde den 

det? Der var da rigtig mange sjællandske godsejersønner, som var officerer af 

reserven. Et godt rekrutteringsgrundlag den gang – men de boede måske i 

København? Og var sikkert prædestineret til at indtræde i ”Rytterofficersforeningen”? 

De jyske kredse blev reguleret efter genforeningen i 1921. 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
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PS: Når man søger videre på nettet under ”Foreningen af officerer uden for aktiv 

tjeneste” så rammer man også en Dating-annonce. Vi er da ret seje, ikke? Men 

pensionerne er jo heller ikke så ringe endda. 

Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand 

 
 

Fyns Kreds 
 

Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 

 6594 2530  2258 6594 - : kfrim@hotmail.com 

Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev 

 6535 1042  4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 

860 228 

 

 

Sensommerudflugt til Nordjylland: Hanstholmbunker, havbad i 
Jammerbugten og Janteloven 
  

12 FOUAT FYN-medlemmer med pårørende har været på oplevelsestur til Nordjylland, 
og det var en sand oplevelse!  Højdepunktet var nok besøget på Museumscenter 

Hanstholm på turens andendag.  
 
Men jeg synes, at vi skal starte med "desserten" først! Lad os gå en tur under jorden i 

Danmarks største bunkersanlæg: Krudtrøgen fra 2. Verdenskrig hænger bogstaveligt 
taget endnu i gangene på Hitlers største bunkersanlæg oppe på Hanstholm-bjerget. 

En del af Atlantvolden, som gik fra Nordnorge og til Sydfrankrig. Men her i Hanstholm 
er besættelseshistorien særdeles nærværende og levende. Det er "den ægte" vare, 

som er blevet genetableret. Man kan se og føle på de tyske bunkerssoldaters hårde 
tangmadrasser. Se slitagen fra håndtag, der er næsten 70 år gamle. Endnu mærke 
olieduften og se granaterne fra de store 38 cm kanoner ligge i ammunitionsrummene. 

Det er så realistisk, at det ligefrem kryber ind under huden på én. 
  

Det er kanon! 
Ved indgangen til Hanstholmbunkeren møder vi en af de store kanoner. Røret er 19 
meter langt. Så langt som et ondt år. Vægt 110 tons. Det kan man kalde et vartegn 

med potens. Det er dog ikke en af de originale kanoner fra Hanstholm. Nej, de er for 
længst skrottet. Dette kanonrør er lige så ægte, men det var tiltænkt den ikke 

færdiggjorte Tirpitz-stilling ved Blåvand, hvor det ikke nåede at blive monteret inden 
krigen sluttede. Historien om Hanstholms store kanoner vender vi tilbage til. Vi blev 
modtaget af vores guide, der skulle vise os rundt nede i Nazi-katakomberne. Af alle 

navne hed vores omviser Fritz. Ja, hvorfor ikke? På sin kærnefulde nordjyske dialekt, 
fortalte han på en grundig og uhøjtidelig måde om de store bunkersanlæg, der i 

virkeligheden blev sponseret af Den Danske Nationalbank. For som tyskerne sagde 
dengang: ”Det er for at beskytte Danmark mod englænderne og de allierede”. En 
forklaring fra tyskerne, som Anders And kunne havde gjort bedre!  

  
Tag fantasien til hjælp! Det var det første, som vores guide Fritz bad os om. Det 

var fordi, vi startede med at se en minimodel af de fire store kanonbrønde, som har 
stået i Hanstholm. Til hver 38 cm kanon var der et cirkelrundt anlæg, støbt i beton. 
Kanonen var dengang monteret i en skinne, så den kunne drejes rundt. Nede i 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:kfrim@hotmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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rundgangen var der tipvognsskinner, hvor en lille skinnetransportvogn skulle flytte de 
store granater hen til kanonen. De helt store granater havde en vægt på omkring 800 

kilo. De var tiltænkt og øremærket til at beskyde britiske orlogsskibe, som ville 
forsøge at sejle igennem strædet mellem Danmark og Norge. Til de 4 store kanoner 
var der i alt 6 ammunitionsbunkers. De store granater kunne skydes 55 kilometer ud 

i Skagerrak, og et tilsvarende anlæg blev bygget af tyskerne i Kristianssand i Norge. 
Suppleret med et minefelt i midten kunne tyskerne "lukke hullet". Det blev dog aldrig 

til kamp for alvor. Der har kun været skudt øvelsesskydninger med kanonerne. Men 
det var slemt nok for Hanstholmboerne. Deres huse revnede, vinduer og døre blev 
blæst ud, og hønsene lagde klinkæg.  Hvad der var værre: 900 hanstholmboere blev 

beordret til at rømme det område, hvor de havde deres hjem. Området blev 
beslaglagt af besættelsesmagten. I 1943 blev mange af dem indkvarteret i barakker i 

nabobyen Ræhr. Da de vendte tilbage efter krigen, var mange af deres huse helt 
ødelagte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formanden, major 
Kjeld Frimuth og 
løjtnant Helge 
Lohmann i 
kanonbrønden 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3.000 bunkerssoldater 
Ja, tallet varierer, fordi ingen rigtigt ved, hvor mange tyske soldater her var. Men hver 
af de 4 store kanoner havde 90 mand på vagt ad gangen. Hvis ikke de kunne sidde og 

spille kort i deres kvarter, så kedede de sig nok gudsjammerligt. Dog var der en del 
opgaver med at gøre kanonerne skudklare. Til hver kanon var der 232 granater. Ja, 

og så plus det løse. De store granater vejede som tidligere nævnt 800 kilo og de små 
var "kun" på 495 kilo. Fritz viste os de originale krudtposer, som var lavet af silke. 
Der skulle 300 kilo krudtpulver til at sende en enkelt granat af sted. Den 5. september 

1941 var alle 4 kanoner skydeklare. Der skulle hele 12 mand til at betjene kanonens 
ladestok, der var over 12 meter lang og lavet af træ. 
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I ammunitionsrummet i Hanstholm-bunkeren 

  

 
På besøg i soldaternes stuer 

Belægningsstuer, baderum, værkstedsrum, kontorer. Faktisk var der en hel landsby 
under jorden nu restaureret op med det originale udstyr og møbler. Rummene var 
monteret med blød masonit på væggene. Til afhjælpning af både akustikken og 

naturligvis til isolering af de kolde bunkersvægge. Er det ikke utroligt, at 
museumstyve har været på spil og stjålet originale effekter fra bunkerens baderum? 

16 styk originale messingvandhaner var blevet afmonteret af tyve og smuglet ud! Det 
så helt forkert ud ved håndvaskene. I de tyske soldaters bruserum var et større antal 
originale kakler pillet ned af væggen - helt uden tanke for de historiske værdier. Vi 

var enige om, at det var trist at se på. 
  

Rommel var ikke imponeret 
Festung Hanstholm fik "fornemt" besøg i maj 1943. Rigsbefuldmægtiget Dr. Werner 
Best og Værnemagtens øverstkommanderende kun i Danmark, general von Hanneken 

kom på kanoninspektion. Derfor blev de store 38 cm kanoner affyret med skarpt for 
første og eneste gang i krigen. Det gav nogle dommedagsdrøn, der fik kalkbjerget til 

at skælve. Pastorens mink smed alle deres ufødte unger af bare forskrækkelse. 
 
Senere på året 1943 kom den berømte feltmarskal Erwin Rommel for at inspicere 

fæstningens kampværdi. Han havde kun negative vurderinger: Kampkraften i Jylland 
var problematisk - beredskabet imponerede ham slet ikke - og der var for meget 

beton og for ringe ildkraft. Feltmarskallen konstaterede, at en forstærkning var 
nødvendig. Det fremgår ikke af historien, om de fik det. 
 

Rundturen sluttede i det nye dokumentationscenter, som blev indviet i 2002. 
 

Turen startede om onsdagen 
Men før alle disse oplevelser var vi startet hjemme fra Odense dagen før. Med højt 

humør og brunsvigere, rundstykker og termokander i bagagen. Major Leif Mosegaard 
tog sine hvide handsker på og skar rundstykkerne for os. Leif havde erklæret, at han  
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 gerne ville være morgenmadsforsyner på denne tur. Og vi må lade ham, at der var 
styr på det hele ned til mindste detalje. Efter morgenmaden på rastepladsen ved Ejer 

Bavnehøj, kørte bussen målrettet på at komme til Ålborg.  
 

 
Fynske brunsvigere nydes på Ejer Bavnehøj 

 
Vi skulle på museumsbesøg på Springeren - Maritimt Oplevelsescenter, der 

tidligere hed Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Et sandt maritimt oplevelsescenter, 
som kunne imponere selv inkarnerede infanteriofficerer. Danmarks søfart og marine 

har en imponerende historie, som her blev præsenteret på en særdeles levende måde. 
Museet lå lige ved lystbådehavnen, tæt på Limfjorden. Etableret i 1992 i nogle gamle 
skolebarakker og på en gammel opfyldningsplads. Vi fik oplevelser så talløse som 

stjernerne. Overdrivelse fremmer jo forståelsen. 
  

Skibshistorie, torpedobåd og u-båd 
Vi blev sluppet løs på egen hånd og kunne gå rundt og indsamle maritime oplevelser: 

Først i modelhallerne. Modeller af Utzons spidsgatter, flådens kanonbåde og 
flådebatterier, vikingeskibe med vikingerne, der var ved at erobre en kyst i England. 
Næste rum havde en model af orlogsbriggen ”Lolland” fra 1810, med en besætning på 

120 mand. Og rutebåden ”Jens Bang" der var en gammel rutebåd, som sejlede 
mellem Ålborg og København. Den blev ophugget i 1984. 

 
Det berømte hospitalsskib "Jutlandia" blev også hædret med en plads i modelhallen. 
Det vistnok største modelskib var ”HMS Hood”, et britisk orlogsskib som i fuld skala 

var 262 meter lang og havde en besætning på 1.350 mand. Det blev under krigen 
sænket af det tyske slagskib ”Bismarck” - en af de helt store skibskatastrofer. Vi 

kunne prøve at komme i en kommandobro-simulator, hvor vi kunne forsøge at styre 
et skib ud af en havn. Det sagde bang! Iøjnefaldende og ægte var torpedobåden 
P512 "Søbjørnen", der blev bygget i 1964-65 og engang blev kaldt verdens hurtigste. 

Nu er den degraderet til verdens langsomste skrotbunke, idet den står oppe på land. 
 

U-båden "Springeren" stod også på land. Med sine 54 meters længde og 4,7 meters 
bredde, var det museets største enhed. Besætningen var på 33 mand. Og jeg kan 
garantere, at ingen af disse led af klaustrofobi! Megen plads var der ikke inde i 

"Springeren". 
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Medbragt mad og højt humør 

Vi blev alle rystet sammen under frokosten. De medbragte frokostkurve blev tømt, 
der blev skålet og spist gammelost. Savet i sildemadder, æg og rejer og alt hvad 
traditionen byder.  

 

 Frokosthygge på Aalborg Marinemuseum 

 
Efter frokosten forlod vi søfartsmuseet og kørte ind til Ålborg city. Der var stil over 

besøget ved Jens Bangs Stenhus, Danmarks bedst bevarede borgerhus i 
renæssance bygget i 1623-24. Indenfor var der stemning som på Christian den 4.'s 

tid. Miljø og stemning er bevaret med gamle interiører og kælderbarer m.m. Jens 
Bang var storkøbmand og skibsreder. Vi blev bænket i Kongestuen - min rosévin 
smagte ekstra godt i disse omgivelser. 

  
Overnatning i Fjerritslev 

Efter dette stilfulde besøg, kørte vi gennem Hanherred til vores overnatningssted, 
Fjerritslev Danhostel. Udmærkede faciliteter. Inden partyskinken og rødvinen skulle 
nydes, kørte selskabet en tur ud til Jammerbugten, hvor majorerne Frimuth, 

Mosegaard samt menig Peter Mogensen dristede sig til at tage badebukser på og gå 
ud i Jammerbugtens vildsomme bølger. Vi andre skulle ikke nyde noget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsten og Gurli sopper i Jammerbugten 
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Hyggeligt socialt samvær om aftenen. Vejret var så mildt, at vi kunne sidde udenfor. 
  

Torsdagen var hjemrejsedagen 
God og solid morgenmad på Danhostellet. Kaptajn Mogens Johansen og hans hustru 
kunne fejre deres 54 års bryllupsdag, netop denne dag, Det blev fejret med 

kaptajnens hjemmelavede valnøddesnaps. Efter pakningen af vores bagage kørte vi 
videre mod Hanstholm. Og lige netop dér fik vi de store oplevelser i Hanstholm-

museet, som beskrevet forrest i denne artikel. 
 
Det var en stor naturoplevelse at køre gennem Hansted-reservatet. 

Frokostsandwichene fra Danhostellet blev nydt ved Nors Sø. Major Kurt Nielsen gik på 
svampejagt, og han gik og tyggede på rørsvampe, panserfluesvampe og andre 

svampe, som så giftige ud. Han påstod, at han vidste, hvad han gjorde. Og han var 
da også levende resten af turen hjem. 
  

Janteloven 
På turen sydover, tog vi os tid til at dreje ind omkring Nykøbing Mors og besøge 

Aksel Sandemoses Hus. På muren er en tavle med den berømte Jantelov:  
 

1) Du skal ikke tro, at du er noget.  

2) Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.  
3) Du skal ikke tro at du er klogere end os.  

4) Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.  
5) Du skal ikke tro, at du ved mere end os.  
6) Du skal ikke tro, at du er mere end os.  

7) Du skal ikke tro, at du duer til noget.  
8) Du skal ikke le ad os.  

9) Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.  
10) Du skal ikke tro, at du kan lære os noget. 

 
Med disse visdomsord fra Sandemose, sluttede en god 2-dages tur. Men skal vi ikke 
gå hjem og negligere denne Jantelov?  

  
Kaptajn Palle Christiansen 

   

 

 

Foredrag i Historisk Samling (HISAM) 

Tirsdag, den 5. november, kl. 19:30 vil KN O. V. Pedersen under titlen "Vinden 

vender" berette om skelsættende begivenheder, som fandt sted i Danmark 1942-44,  
d.v.s. folkestrejke, regeringens tilbagetræden, tyskernes overfald på hær 
og søværn, deportationer m.m. 

 
Foredraget foregår på Dannevirke Soldaterhjem. 

 
Ingen tilmelding - mød blot op. HISAM-medlemmer gratis - ellers kr. 25,00 i entré. 
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Julefrokost 12. december 
 

FOUAT afholder vores sædvanligt festlige julefrokost den 12. december. 
Der udsendes indbydelse senere, men reservér dagen allerede nu. 

 
 

Sydjyske kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 

Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 

 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 

Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia 
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776 

 

 
Siden sidst 

 
Årets præmieskydning på pistol, som blev aflyst på grund af manglende tilslutning i 

2012, har heller ikke kunnet gennemføres i år, idet banerne i Varde er under 
ombygning. 


 
Kommende arrangementer 

 
Kredsen har arrangeret et besøg i Kongernes Jelling, onsdag, den 23. oktober. 

Formålet er at bese det nyindrettede monumentområde, som HM Dronningen indviede 
den 9/9 samt at høre om de resultater, der er opnået gennem de senere års 
arkæologiske udgravninger. 

 
Vi – og vore damer - mødes på museet, Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 

Jelling onsdag, den 23/10 kl. 10:00 til morgenkaffe med rundstykker. Derefter vil 
museets guide lede os rundt, forhåbentlig i monumentområdet, kirken, og hvad der 
ellers er at se udenfor. Hvis vejret bliver meget dårligt, bliver det dog en rundvisning i 

museet. 
 

Kl. 12:00 er der arrangeret frokost på Jelling Kro (Stegt flæsk med kartofler og 
persillesovs). Eftermiddagen er afsat til selvstudium på museet og hyggeligt samvær. 
Pris: Kr. 75 pro snabula. 

 
Tilmelding: Til ovennævnte forretningsfører snarest og senest 18. oktober. (Kredsens 

medlemmer har modtaget invitation til dette arrangement pr. mail/fodpost 1. 
oktober.) 

 
 
 

Midtjyske Kreds 
 

Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 
 2096 9560 - : SES@PC.DK 

Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning 
 8692 2851 - : fagerlund@surfmail.dk 

 

mailto:kvalp@live.dk
mailto:fagerlund@surfmail.dk
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Nordjyske Kreds 
 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 

Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk 

 

Besøg på Politigården Aalborg. 

 
Den 10. september var kredsen på besøg på Politigården i Aalborg.   Der var aftalt en 

rundvisning samt besøg i de forskellige afdelinger med afslutning i Politigårdens 
kantine. 
 

Kl. 18:00 mødte 20 medlemmer i Politigårdens forhal, hvor vi blev modtaget af 
politiassistent Lars Kvejborg, der var aftenens guide. Lars Kvejborg indledte med 

at orientere om politiets organisation. Politiet i Nordjylland omfatter region 
Nordjylland, minus kommunerne Thisted og Morsø. Disse to kommuner hører til Midt- 
og Vestjyllands Politidistrikt.  På nogle områder havde det været mest 

hensigtsmæssigt, at Nordjyllands Politidistrikt havde været sammenfaldende med 
regionen. Ved inddeling i politidistrikter ændredes navnet til Nordjyllands Politi.  

Samtidig blev alt politi underlagt Politigården i Aalborg. Der er dog bemanding på 
politistationer i Hjørring, Frederikshavn, Hobro i dagtimerne, dog er Frederikshavn 
politistation døgnbemandet grundet særlige forhold, herunder afstanden til Skagen. 

Men al patruljering og alle opgaver styres fra Politigården i Aalborg. Politiet i 
Nordjylland omfatter 640 personer, hvoraf en del er jurister, HK-personale m. fl.   

 
Efter den indledende orientering var der rundvisning i de forskellige afdelinger. Først 
besøgte vi Servicecentret, hvortil al henvendelse og kommunikation til alarmkald 114 

samles.  Centret er bemandet fra kl. 07:00 til kl. 23:00 dels med politifolk, dels med 
HK-personale. 

  
Lars Kvejborg roste HK-personalet for god behandling af borgerne. Ofte var dette 
personale mere omhyggelige med besvarelser og rapporter end fortravlede politifolk. 

 
Al henvendelse bliver journaliseret. På kort og fladskærme kunne man følge, hvad der 

er sket, f.eks. antal telefoniske henvendelser/besvarelser. Fra kl. 23:00 til kl. 07:00 
varetager Politistationen i Frederikshavn servicecentrets opgaver. 
 

Derefter begav vi os til Alarmcentralen, hvor den vagthavende politikommissær gav 
en orientering om bemanding og opgaver. Også her herskede computere og 

fladskærme, og kort viste situationen i politidistriktet. Ca. 10-12 patruljevogne 
patruljerer daglig i politidistriktet. Disse kører hver ca. 100.000 km om året. Vognene 
bemandes ofte med hundepatruljer, især mellem kl. 23:00 og kl. 07:00, samt på 

dage/perioder med større arrangementer. 
  

Derefter begav vi os til forskellige afdelinger, bl.a. FOTO, fingeraftryk og DNA. Her fik 
vi demonstreret de forskellige teknikker. Videre til kælderetagen, hvor der er dels 

kondirum, dels opbevaring af indsatsudstyr såsom skærme, hjelme, skudsikre veste 
m.m. Så blev detentioner – 10 i alt - besøgt. Her fik vi gennemgået proceduren ved 
anholdelse, indsætning i detentionen, kortvarige anholdelser indtil fremstilling for en 

dommer. 
 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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Nu blev der tid til at trække frisk luft, hvorfor vi begav os til garageanlægget, hvor 
biler og motorcykler er parkeret. Køretøjerne udskiftes jævnligt efter en licitation, 

hvor de forskellige bilproducenter kan indgive tilbud. Tjenestevognene af mærket 
SKODA vil i blive 2014 skiftet over til MERCEDES. Køretøjerne får installeret særligt 
udstyr til brug under opgaveløsningerne.  

 
Her fik vi også demonstreret politiets nye pistol af mærket COMBAT, der er et lille let, 

handy våben med en speciel ammunitionstype. Reglerne for bæring og brug af våben 
blev omtalt, og det nævntes, at politiet på landsplan gennemsnitligt afgiver 42 skud 
om året.  

 
Nu var det tid at begive os til kantinen, hvor kaffen ventede. Efter kaffen gav Lars 

Kvejborg orientering om andre opgaver som politiet i dag varetager. I sit daglige virke 
er han beskæftiget med mange opgaver, bl.a. SSP og dermed kontakt til skoler og 
ungdomsorganisationer omkring de særlige problemer omkring kriminalitet og 

euforiserende stoffer. 
 

Lars Kvejborg gav en orientering om overgangen fra Regelstyring til Mål- og 
Rammestyring, som politiet var blevet omfattet af. Fra Justitsministeriet blev 
politidistrikterne pålagt mål, hvorunder de skal udføre et givet antal opgaver og 

samtidig sikre styringen af de økonomiske rammer herfor.  Det var ikke alt fra 
ministeriets side gennem de såkaldte ”Djøf’er” (jurister og økonomer), det var nemt 

at arbejde med.  
 
I drøftelserne samlede interessen sig om indbrud og tyverier ofte begået af 

udlændinge, mangel på lokalt politi ude i landområderne og de mindre byer. Det blev 
oplyst, at der var anmeldt ca. 45.000 lovovertrædelser om året i politidistriktet, heraf 

ca. 18.000 om indbrud og tyverier. Opklaringsprocenten var 8. 
 

Mange var spørgsmålene, men tiden blev fremskreden, så kl. 21:30 kunne vi sige tak 
til Lars Kvejborg for en spændende og indholdsrig aften. 

Mogens Danielsen 

 

Chefskifte 

 
Jeg modtog invitation fra oberst Flemming Larsen til chefskifte, hvor han efter 41 
år i forsvaret og 8 år som chef for Trænregimentet og garnisonskommandant på 

Aalborg Kaserner fratrådte sin stilling. 
 

Oberst Larsen, der blev premierløjtnant i 1977, har haft en omfattende karriere, der 
førte frem til hans udnævnelse til oberst i 2001. 
 

For soldaterforeninger m.fl. har oberst Larsen haft stor betydning ved gennem sin 
indsats at skabe åbenhed og god kontakt.  

 
Som ny regimentschef for Trænregimentet og garnisonskommandant for Aalborg 
Kasernerer er tiltrådt oberst Christian Mollerup Schmidt. Han har ligeledes haft en 

omfattende karriere i både Danmark og udlandet. 
 

Nordjyske Kreds byder oberst Schmidt velkommen og ser frem til fortsat godt 
samvirke.  

Franz Strehle 
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Kommende arrangementer 

 
Foredrag 
 

Tirsdag, den 5. november, kl. 14:00 er der foredrag ved lærer Henny Granum 
på Hvorupgaard gamle skole, Hvorupgaardvej 18A. Emnet er "Krigsbørn". 

 
De blev kaldt tyskerpiger. Nogle af dem var kærester med tyske soldater under 

besættelsen.  For nogle var det en flirt, for andre var det alvorligt ment. Siden blev 
disse kvinder ugleset. 
 



 

Julefrokost og afslutning på bowlingsæson efterår 2013. 
 
Mandag, den 16. december 2013, kl. 12:30 i Bowlinghallens Cafeteria i 

forbindelse med afslutning på årets bowling.  Noter datoen. Der vil tilgå nærmere om 
menu og pris. 

 

 

 
Bowling 2014 

 
Mandag, den 6. januar starter bowling for forårssæsonen 2014, og den varer til den 
19. maj 2014.  Der er bestilt tre baner.  Der kan være et par stykker mere, så hvis 

man interesseret, bedes man henvende sig til KN Leif Nygaard, tlf. 98 17 67 07. 
Deltagerbetaling kan fås oplyst hos KN Leif Nygaard. 

 



Generalforsamling 2014. 
 
Afholdes torsdag, den 27. marts 2014 kl. 18:00 i Gildeborgen, Rafns Alle 1, 

Aalborg. Nærmere tilgår. 
 

 

Aktuel debat 
 
Som baggrundsmateriale for forståelse af den pågående debat om forsvarets øverste 
ledelse og officersuddannelsen kan bl.a. nedennævnte links være nyttige. 

 
Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret 

 
http://www.hod.dk/multimedia/Redegoerelse-om-modernisering-af-

ledelsen-af-forsvaret.pdf 
 

Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145895 

http://www.hod.dk/multimedia/Redegoerelse-om-modernisering-af-ledelsen-af-forsvaret.pdf
http://www.hod.dk/multimedia/Redegoerelse-om-modernisering-af-ledelsen-af-forsvaret.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145895
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Debatindlæg 
 

Den nye officersuddannelse 

Snigmordet på en unik officersuddannelse. Så blev endnu en fremragende og visionær 

officer sendt ud i mørket. Oberst Eigil Schjønning, chef for Hærens Officersskole, tillod 
sig for nylig den frækhed at forsvare den officersuddannelse, som har produceret så 
mange dygtige officerer igennem 300 år. Det har altid været en ”firmauddannelse”, og 

den har heller ikke været billig. Men produktet – den kompetente og loyale officer – 
har altid været af en meget høj kvalitet.  

 
Som forbindelsesofficer til det multinationale hovedkvarter i det nordøstlige Bosnien i 

1998 har jeg gennem et halvt år hver eneste dag i dette internationale forum med 
glæde og stolthed kunne aflægge rapport om de aktiviteter og de resultater, de 
danske soldater opnåede gennem deres indsats. Det var der ikke andre, der kunne. 

Hverken amerikanere, russere, tyrker, polakker, svenskere eller nordmænd. De 
lavede íkke noget. De kom stort set ikke uden for deres lejre. De kunne ikke fremvise 

resultater. Men det kunne danskerne.  
Eigil Schønning var på det tidspunkt chef for den danske bataljon, som hver eneste 
dag kunne rapportere om våben- og ammunitionskonfiskationer og andre væsentlige 

ting. Ofte af betydeligt omfang. F.eks. 37 tons ammunition fundet i en grotte i Doboj 
By.  Fordi de danske styrker – små grupper på 3-4 mand – hele tiden var ude i 

området og i kontakt med lokalbefolkningen. Det var ”den danske model”. Fordi 
danske officerer stoler på deres mandskab og tør delegere opgaver og ansvar. Fordi 
de er/var uddannet til at være gode ledere/førere. Ikke regnedrenge på 

korttidskontrakter. 
 

Der har været adskillige mordforsøg på officersuddannelsen i tidens løb. Jeg kender 
ikke dem alle, men trist er det hver gang, det sker. Men jeg kender meget til 
situationen i begyndelsen af 90’erne. Meget mere end jeg bryder mig om at huske. På 

det tidspunkt var holdningen på ”bjerget”, at officeren skulle beherske tre funktioner: 
Han skulle være ”manager” (DJØF’er), ”Ironman” for det var det, de amerikanske 

officerer skulle være, og så skulle han selvfølgelig også være en kompetent 
soldat/kriger/fører. Det gik skolens chef stærkt ind for. Desværre blev vægten lagt på 
Ironman og på DJØF´iseringen. Der blev ikke mange vitaminer tilbage til 

officersuddannelse (=at bruge hovedet, at træffe beslutninger og få dem gennemført).  
Eigil Schønning var én af mine mange dygtige og inspirerende taktiklærere på Hærens 

Officersskole, hvoraf mange har bragt det vidt i tidens løb. Det får Eigil Schønning nok 
ikke længere mulighed for. Det er jeg meget, meget ked af. 
 

Det var min opgave at sørge for den egentlige officersuddannelse. Jeg tillod mig at 
påtale misforholdet. Først i en artikel i ”Militært Tidsskrift” og senere i et interview i 

Politiken. Det var for meget. Så jeg fik også sparket (men oprejsning ved et par år 
senere at blive chef for ledelsesudviklingen i hele Forsvaret).  Det får Eigil Schønning 
nok ikke længere mulighed for. 

 
Nu vi er ved det, så er der jo også oberst Lars Møller – den berømte mand, som 

klarede ærterne for en svensk deling, der var kommet i vanskeligheder i Jugoslavien.  
Hvis han havde været DJØF´iseret, var det nok gået gruelig galt. Lars Møller har med 

mellemrum ladet sin stemme høre i medierne. Har også skrevet meget relevante og 
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læseværdige bøger om det. Det er godt. Det bliver læst og hørt af soldaterne og af 
befolkningen. Men ikke af magthaverne på Christiansborg og i Forsvarskommandoen. 

Han er også blevet ”parkeret”. Men giver dog stadig lyd fra sig. Bliv ved, Lars Møller! 
Der er en klar tendens i denne udvikling. Men hvorfor? Hvorfor vil man partout 
ødelægge en fremragende officersuddannelse (og soldateruddannelse), som har givet 

Danmark en enorm respekt i udlandet, ikke mindst blandt vore NATO-partnere? Hvor 
ligger problemet? Hvor lå problemet? 

 
Hans Jürgen Jürgensen 

Oberstløjtnant 

 
(Tidligere chef for III/Jydske Dragonregiment (1987-89), chef for Taktisk Afdeling på Hærens 
Officersskole (1990-1992), chef for Ledelsesudviklingsafdelingen/Forsvarets Center for Lederskab (1994-
98), Senior Liaison Officer for Den Nordisk-Polske Brigade til Multinational Division North i Bosnien (1998-
99), pensioneret 2001) 

 

Samtænkte stabiliseringsindsatser 
 
Som et led i realiseringen af danske udenrigspolitiske målsætninger præsenterede 
regeringen i midten af september et udspil under titlen ”Danmarks samtænkte 

stabiliseringsindsatser i Verdens brændpunkter”.  

Skrøbelige og konfliktramte stater er en af de største globale udfordringer for fred og 
sikkerhed. Arbejdet for markante og bæredygtige resultater i forhold til at afværge 
folkemord, humanitære katastrofer, flygtningestrømme, pirateriangreb og 

terroranslag kræver, at redskaberne og den måde, der arbejdes på kontinuerligt 
udvikles.  

Stabiliseringsindsatser involverer typisk flere forskellige instrumenter, hvor særligt det 

diplomatiske, udviklingspolitiske og militære engagement er vigtigt. Det handler om at 

få de relevante civile og militære instrumenter til at spille bedre sammen, samt om at 

styrke sammenhængen i de civile indsatser. Det stiller store krav til en koordineret 

anvendelse af de forskellige redskaber, således at indsatsen opnår den optimale effekt 

– og det kræver et skarpt blik for de dilemmaer, der uvægerligt opstår. Regeringen 

ønsker at styrke samtænkningen mellem Danmarks diplomatiske, udviklingspolitiske 

og militære indsatser i arbejdet for at stabilisere skrøbelige og konfliktramte stater. 

Udgangspunktet er en kontinuitet i forhold til eksisterende danske politikker med en 

større vægt på forebyggende indsatser. Den danske udviklingspolitik har som en af 
sine fire prioriteter at støtte stabilitet og beskyttelse i skrøbelige stater og områder. 
Forsvarsforliget for 2013-2017 lægger ligeledes vægt på samtænkte 

stabiliseringsindsatser: Militære indsatser, herunder fredsstøttende operationer, 
militær kapacitetsopbygning og frivillige fra Hjemmeværnet indgår som elementer i 

Danmarks samlede bidrag til stabilisering. Ligeledes bidrager civile udsendte, 
herunder diplomater, civile eksperter, polititjenestemænd og frivillige fra 
redningsberedskabet. Civilsamfundsorganisationer er også en vigtig og aktiv 

bidragsyder i den danske stabiliseringsindsats. 

Se mere om initiativet på http://um.dk/da/danida/det-goer-vi/aarsberetning2010/5/ny-struktur/ 
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Om MEDDELELSER 
 
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når 

pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. 

 

Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens 

ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands 

tilladelse. 

Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens 

medlemmer.  

 

Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word-format. Skriv så vidt muligt med 

skrifttypen Verdana 11 pt. 

 

Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige 

med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER 
Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar – februar 2014) 011213 201213 

Deadline Meddelelser nr. 194 (Marts - april 2014) 010214 250214 

Deadline Meddelelser nr. 195 (Maj - juni 2014) 010414 250414 

Deadline Meddelelser nr. 196 (Juli-august 2014) 010614 250614 

 

 

Overblik - FOUAT’s kalender 
 

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor 

Udflugt Sydjyske Kongernes Jelling 231013 – 10:00 

Foredrag København Kastellet 241013 – 19:00 

Foredrag Nordjyske Hvorupgård Gl. 
Skole 

051113 – 14:00 

Foredrag Fyn Dannevirke 051113 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 071113 – 19:00 

Udstilling Midt- og Vestsjælland Slagelse Bibliotek 09113 – 10:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 141113 - aften 

Foredrag København Kastellet 211113 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 051213 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 121213 – 13:00 

Bowling – del II. Nordjyske Løvvangens Bowling 060114 

Foredrag København Kastellet 090114 – 19:00 

Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 270314 – 18:00 
 

 

 

 
 

Redaktionen afsluttet  

den 8. oktober 2013 


