
- 1 - 
 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 
 

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

 

 
M E D D E L E L S E R 

 

 Nr. 194 Marts-april 2014 

   

 

 
 

Oberst Erling Flebbe ved kransenedlæggelsen ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats 
siden 1948 



- 2 - 
 

 

I N D H O L D 

 
 

 
 Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) 
 Repræsentantskabsmøde 

 Kandidat til formandsposten i FOUAT 
 Meddelelser fra kredsene: 

 København 
 Midt- og Vestsjælland 
 Fyn 

 Sydjyske 
 Midtjyske 

 Nordjyske 
 Besøg i NATO 
 Nyt fra FMN 

 Internettet 
 Praktiske oplysninger om foreningen og bladet 

 Kalender 
 

 
Side 2 
Side 3 

Side 4 
 

Side 5 
Side 20 
Side 21 

Side 21 
Side 23 

Side 23 
Side 25 
Side 26 

Side 27 
Side 27 

Side 28 
 

 
 

FORMANDSKABET 

Landsformand:   Skydeudvalgsformand/FOUAT: 

Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson   Translatør, major Gregers Djørup 

Opnæsgård 83,    Brydebakken 8 

2970 Hørsholm    3200 Helsinge. 

 4586 6119    3251 3333 

 sverker@privat.dk    gdjoerup@hotmail.com 

 

Næstformand:    Redaktion: 

Fmd. for Københavns Kreds    Kaptajn Bjarne Skov Jensen 

Oberst Erling B. Flebbe    Birkedalen 11, 2670 Greve 

Kenny Drews Vej 3, 3.tv.,    2670 Greve 

2450 København SV.      4390 8528  4030 8528 

 4431 2624  2078 2624     skov-jensen@mail.dk   

 erling.flebbe@gmail.com 

 

Forretningsfører:    Webredaktør:  

Oberstløjtnant Erik Petersen,    Major Jørgen H. Nielsen  
Skovbrynet 4, Nødebo,      jorgenhnielsen@gmail.com 
3480 Fredensborg 

 Privat: 4848 2467  4032 9109    
 vibekeerik@yahoo.dk eller    
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Se forretningsføreren – modsatte spalt.  Bidrag til kommende numre af 

Meddelelser: Se sidst i bladet.  

 

Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december. 
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Repræsentantskabsmøde 

 
Foreningens repræsentantskabsmøde afholdes onsdag, den 23. april 2014, kl. 
10:00 i Odense med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter, Tillæg B, stk. 
2. 

 
Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet. 

 
1.  Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

2.  Virksomheden i det kommende år. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4.  Fastsættelse af kontingentet til repræsentantskabet, herunder betaling for 

medlemsbladet. 
5.  Valg. 

     a. Valg af formand. Der afholdes valg, da den nuværende formand, GM Jørgen  
         Sverker Nilsson af private årsager ønsker at afgive formandshvervet.  
         Formandskabet foreslår GM Jens Erik Frandsen valgt som ny Landsformand  

         for en 4-årig periode. Se præsentation nedenfor.  
     b. Valg af revisor (valgt for en 2-årig periode i 2011). Revisoren, OL R.K.  

         Jacobsen, ønsker ikke at modtage genvalg. Formandskabet foreslår MJ Ove  
         Møller Kristensen valgt som ny revisor for en toårig periode. 
6.  Behandling af forslag fra formandskabet.  

     a. Vedtægtsændring, jf. udsendt materiale. 
7.  Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 

8.  Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 
9.  Eventuelt. 
 

Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt til 
formandskabet senest 28. marts 2014.  

 
Fynskredsen er arrangør af repræsentantskabsmødet 2014.  
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)  

Tilmelding: Til egen kreds senest fredag den 11. april 
Transport: Ved egen foranstaltning.  

Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård kl. 09:30/15:15 
Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik Petersen  
(mail: hjv.erik@yahoo.dk eller telefon 40 32 91 09). 

 
Kredstilmeldingerne skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag, den 15. 

april. 
 
Økonomi: 

Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning, men 
der ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra 

forretningsføreren, der afregner samlet.  
 

Program: 
 
10:00 – 10:30 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup - Ankomst/Kaffe 

10:30 – 11:00 Repræsentantskabsmødet påbegyndes 
11:00 – 11:45 Et aktuelt forsvarspolitisk emne, evt. forsvarsforliget, ved CH/TRFS, 
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                       oberst Flemming Agerskov 
11:45 – 13:00 Frokost, herunder præmieoverrækkelser 

13:00 – 14:30 Repræsentantskabsmøde, fortsat 
14:30 – 15:00 Kaffe/Afslutning.  
 

 

Kandidat til posten som formand for FOUAT 

 
Som nævnt ovenfor ønsker formanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson at 

fratræde sit hverv. Formandskabet har efter drøftelser i bestyrelsen opfordret 

generalmajor Jens Erik Frandsen til at stille op som kandidat til formandsvalget, 

hvilket han har erklæret sig villig til. 
 

 

Generalmajor Jens Erik Frandsen er 63 år og afsluttede sin karriere i forsvaret i 

foråret 2010 som chef for Forsvarets Personeltjeneste, en funktion som han havde 

bestridt siden oprettelsen af myndigheden i foråret 2005. 

 

 
Generalmajor Jens Erik Frandsen 

 

Generalen blev indkaldt til Sergentskolen i Sønderborg i august 1970, direkte i 

forlængelse af studentereksamen fra Esbjerg Statsskole. Sergent ved Jydske 

Dragonregiment. 

 

Efter officersskolen i 1975 geledtjeneste ved Fynske Livregiment og fra 1980 

stabstjeneste ved Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet. Fra 1994 

bataljonschef ved Danske Livregiment, herunder chef for IFOR, hold 1, da NATO gik 

ind på Balkan. Herefter igen stabstjeneste ved Forsvarskommandoen og Hærens 

Operative Kommando. Fra 1998 igen ud i det operative miljø først som chef for 1. 

Sjællandske Brigade og i perioden 1999-2003 chef for Den Internationale Brigade - 

en vidunderlig periode. Derefter fulgte i 2003 udnævnelsen til generalmajor og chef 
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for Personelstaben i Forsvarskommandoen og i forlængelse heraf, chef for 

Forsvarets Personeltjeneste. 

 

Efter pensioneringen satte generalen sig umiddelbart tre mål: Han ville være bedre 

til at spille golf, lære at tale ordentlig fransk og lære at spille klaver. Nu efter ca. tre 

år er to af målene indfriet; det går meget bedre med det franske efter to timers 

samtalefransk hver uge. Det går også fint med golfhandicappet, der nu er pænt 

under 20. Klaverspillet er stadig en stor udfordring, men der arbejdes fortsat med 

det. Der er også blevet tid til at være medlem af tre bestyrelser, en politisk kreds-, 

en grundejerforenings- og en selskabsbestyrelse, heraf formand for to af dem. 

 

Generalen bor i hjertet af København sammen med sin kone, Anne. Tæt på bor 

deres søn og svigerdatter og to dejlige børnebørn på henholdsvis ni og seks år. 

Såfremt der er behov for at slappe af fra storbyens larm finder det ofte sted i 

familiens huse på enten Stevns eller i Blåvand. 

Red. 

 
 

 
 

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 

 
 

Kontingent 2014 
 

Kassereren erindrer om, at kontingentet for 2014 – kr. 150 - bedes indbetalt på 

foreningens konto reg.nr 1551 konto nr. 1127 7322 inden udgangen af februar. 

 

Foredragssæson 2013-II 

 
Terrorhandlingen den 11. september 2001 og følgerne deraf for det danske 

forsvar 
 

Torsdag, den 7. november holdt forhenværende forsvarschef, general Jesper 

Helsø, foredrag om terrorhandlingen den 11. september 2001 og følgerne deraf for 

det danske forsvar. Forsvaret havde allerede på tidspunktet for terrorhandlingen 

styrker i Bosnien og Kosovo og såvel danske F-16 fly som minerydningsfartøjer havde 

deltaget i operationerne omkring Balkan. Forsvaret havde således en 

udsendelseskapacitet, som var afprøvet i praksis. Under Balkan operationerne i 

starten af 90’erne opstod allerede tanken om etablering af en slagkraftig enhed til en 

eventuel oprettelse og sikring af en humanitær korridor fra udskibningshavnen Split 

ved Adriaterhavet til det belejrede Sarajevo. Der var ikke enighed om, hvorvidt dette 

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
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kunne være en dansk opgave, men stabsplanlægning blev foretaget for en sådan 

”Korridorbrigade”, et arbejde, som var de indledende skridt for Hæren til det, som 

førte til oprettelsen af Den Danske Internationale Brigade (DIB’en), der var et 

bærende element i Hæren i en årrække. Da en sådan enhed skulle kunne anvendes i 

såvel fredsskabende (krig), fredsbevarende som humanitære operationer, fordredes 

en revurdering af ansættelsesvilkårene for Forsvarets personel inklusive civilt 

nøglepersonel. Det eksisterende personel blev således bedt om en gang for alle at 

tage stilling til, hvilke typer operationer de ville være villige til at lade sig udsende i, 

og fremtidigt personel fik udsendelsesforpligtelsen som et ansættelsesvilkår.  

 

 
 

Tidl. forsvarschef, general Jesper Helsø 

 

Terrorhandlingen 11. september kom pludseligt og uventet, og det stod straks klart, 

at angrebet fundamentalt ville ændre Forsvarets opgaver og i medfør heraf også de 

politiske krav. Flyvevåbnet og Søværnets enheder var allerede i høj grad 

udsendelsesparate. Visse enheder af Hæren var ligeledes udsendelsesparate, men der 

var stadig et stort islæt af hjemmeorienteret mobiliseringsforsvar. Det stod klart, at 

fremtidens Forsvar i høj grad skulle være gearet også til operationer i udlandet. Den 

politiske handlingsparathed blev klart udtalt fra begge sider af det politiske landskab; 

således udtalte f.eks. statsminister Poul Nyrup Rasmussen ”En uhyrlighed har fundet 

sted, og vi står sammen med USA”. 

 
Danmark har efterfølgende været i front i adskillige operationer og med betydelig 

succes, som i høj grad er bemærket af vore samarbejdspartnere. Årsagerne til denne 

succes skal især findes i vor Folkeskole, hvor ansvarlighed, selvstændig tænkning og 

tillid fremmes, samt i den betydelige opbakning soldaterne mødes med såvel i 

befolkningen (på et tidspunkt mere end 60 %) som på det politiske niveau. Danmark 

har siden 2. Verdenskrig deltaget i 52 internationale operationer, som, bortset fra 

operationerne i Irak, har haft bred politisk opbakning. Totalt har ca. 110.000 personer 

siden 1948 frivilligt været udsendt, hvilket med disses bekendtskabskreds betyder, at 
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kendskab til vore soldaters indsats er dybt forankret i befolkningen. Danmark har i de 

sidste mange år deltaget, hvor operationerne var hårdest, og Danmark har i 

Afghanistan haft de største tab i forhold til befolkningstallet af alle nationer. Alligevel 

var befolkningens støtte til operationerne den største blandt samtlige nationer indsat i 

Afghanistan.  

 

Tidligere i 1980’erne og 1990’erne vendte soldaterne tilbage fra operationerne uden 

større opmærksomhed og blev i ubemærkethed sluset tilbage i samfundet, i lighed 

med situationen efter 1864. Dette har ændret sig i de senere år, hvor et monument er 

opført i Kastellet, hjemkomstparader arrangeret og den officielle Flagdag 5. 

september indført. Denne synlighed og respekt har selvsagt betydning for soldaternes 

selvfølelse og er samtidig et udtryk for den øgede bevidsthed om den fremragende 

indsats, som ydes af vore soldater.  Tidligere presseforlydender om, at vore udsendte 

soldater var mindre begavede Rambo-typer, var ramt af traumer i massivt omfang og 

i stort antal kom hjem med også fysiske handicaps, er blevet endeligt og 

overbevisende tilbagevist i store videnskabelige undersøgelser. Især er der 

gennemført en uvildig undersøgelse af 27.000 personnumre blandt soldater, som var 

udsendt i perioden 1992-2009. Desuden indgik disse soldaters forældre og søskende i 

undersøgelsen. De udsendte havde i gennemsnit været udsendt 2 gange i perioden, 

gennemsnitsalderen for førstegangsudsendelsen var 27 år og 50 % var under 24 år 

ved udsendelsen. 4 ud af 5 var ugifte ved udsendelsen og 86 % havde ingen børn ved 

førstegangsudsendelsen.  

 

Der kan konstateres et konstant stigende uddannelsesniveau gennem perioden, og 

målinger af de udsendtes intelligens var på det højeste niveau for udsendte i 

operationerne i Irak og Afghanistan. Der kan tillige konstateres et indkomstniveau 

over gennemsnittet for tilsvarende aldersgrupper blandt de udsendte og en væsentligt 

mindre kriminalitet end sammenlignelige grupper af unge. Med hensyn til fysiske og 

psykiske skader står det heller ikke så ringe til. Det kan konstateres, at 80 % af de 

udsendte kommer hjem psykisk styrkede eller lige så stærke som ved udsendelsen, 

mens halvdelen af de resterende 20 % ”heler af sig selv” i løbet af ca. 6 måneder. 3-5 

% får permanente traumer, hvilket svarer til ca. 50 om året, men tallet er faldende 

som følge af, at operationerne efterhånden bliver mindre belastende. Forsvaret havde 

i perioden 1948 - 2011 108 omkomne, hvoraf de 52 i perioden 1992-2011 og hvoraf 

igen 43 i Afghanistan. Ca. 200 har varige fysiske skader efter operationerne i 

Afghanistan, hvoraf ca. 60 % hidrører fra vejsidebomber og 38 % fra egentlige 

kamphandlinger. 16 personer har fået amputeret et lem eller dele deraf. En optælling 

viser, at der er forekommet 41 selvmord blandt ca. 26.000 udsendte, hovedsagelig fra 

udsendelserne på Balkan. Især er der konstateret 18 selvmord fra udsendte i Sektor 

Nord, hvor de udsendte var øjenvidner til nedslagtning af civile ældre og 

handikappede plejehjemsbeboere - uden mandat til at gribe ind. Erfaringerne viser, at 

magtesløshed i en voldsom situation er specielt traumatiserende, mens egen mulighed 

for indgreb reducerer den psykiske påvirkning. Selvmordsraten er ikke højere for de 

udsendte end for befolkningen i øvrigt, hverken før eller efter udsendelsen, hvilket er 

bemærkelsesværdigt. 
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General Helsø har engageret sig arbejdet med undersøgelse af og for forbedring af 

udsendte soldaters vilkår, herunder arbejdet med soldaterlegatet, aktiviteter i 

Tøjhusmuseet og andet. Vore hjemsendte soldater udviser i øvrigt en formidabel 

livskraft og energi, som blandt andet kommer til udtryk i genoptræningen på 

Rigshospitalet, hvor fonde har måttet bidrage med 1,2 mio. kr. til bl.a. 

træningsmaskiner, da soldaterne er ekstra hårde ved materiellet i kraft af styrke og 

dedikation. Forsvaret har måttet udrede et meget stort millionbeløb til 

arbejdsskadeerstatning som følge af posttraumatisk stresssyndrom efter at 6 

måneders grænsen for anmeldelse heraf som ønsket endelig er blevet afskaffet for de 

udsendte. 

 

Alt i alt en spændende og oplysende aften for de fremmødte. 

Jens Sannom 

 

Forsvarets personelmæssige udvikling set i HOD perspektiv 


Torsdag den 21. november 2013 holdt formanden for HOD, kommandør Bent 

Fabricius, foredrag om de væsentlige forandringer, der sker med vilkårene for 

Forsvarets personel som følge af de store besparelser på forsvarsbudgettet.  

Først var Bent Fabricius inde på samfundets syn på Forsvaret. Her pegede han på en 

undersøgelse der omhandler befolkningens vurdering af Forsvarets omdømme. Den 

viste på plussiden, at man mener, der ydes en dedikeret indsats, og at det er et godt 

sted at arbejde. Derimod trækker det ned, at Forsvaret opfattes som et sted med en 

usund kultur, samt at ledelsen ikke er velfungerende. På en skala fra 0 til 100 var 

scoringen 78. Om hvorvidt Forsvaret har den rigtige profil til at sikre befolkningens 

opbakning lå bl.a. professionalisme, troværdighed, kammeratskab og ansvarlighed på 

positivsiden, mens Forsvaret på den anden side opfattes som gammeldags, ikke 

særlig ressourcebevidst, samt mindre relevant. Her var den samlede vurdering 76. 

Han nævnte også, at Forsvaret bliver moniteret tættere end andre offentlige 

myndigheder og skal afrapportere på en lang række enkeltområder. Det er ikke 

tilstrækkeligt – som for andre myndigheders vedkommende – med en årlig rapport. I 

øvrigt mente Fabricius, at man ikke skal undervurdere det forhold, at et dårligt 

omdømme i befolkningen, kan få ansatte til at forlade forsvaret. Efter Bent Fabricius 

opfattelse, vil der i de kommende år fortsat være store årlige underskud i 

statsfinanserne. Forsvaret vil derfor som hidtil skulle se sig i skarp i konkurrence med 

alle øvrige statslige myndigheder om tildeling af midler. Formanden mente, at der i 

fremtiden vil komme flere besparelser ud over den 15 % nedskæring, man er i færd 

med at håndtere i indeværende forligsperiode. 

Dernæst kom han ind på det indgåede forsvarsforlig, hvor kommandøren lagde ud 

med at konstatere, at HOD er enig i, at de operative kapaciteter skal fastholdes, 

sådan som det er beskrevet i Forsvarsforliget 2013-17. 

 De operative kapaciteter (produktionsapparatet) skal med andre ord bevares på 

bekostning af mursten og visse stillinger. I støttestrukturen er man i gang med større 
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omlægninger og personelreduktioner. Det internationale engagement derimod 

fortsætter i overensstemmelse med nuværende planer.  

HOD har erklæret sig enig i og accepteret mange af de tiltag, forliget medfører. Der vil 

blive gennemført en årlig besparelse begyndende med 1 mia. kr. i år (2013) stigende 

til 2,7 mia. kr. i 2017 og følgende år. Nogle af de besparelser, der summer op til 

milliardbesparelsen i 2013, er 58 mio. kr. på HR opgaver og administration. Dette 

indebærer, at begrebet udstikkere forsvinder. Formanden føjede her til, at Forsvaret 

hidtil har brugt mange flere ansatte til at forvalte sit personel end andre offentlige 

myndigheder og sammenlignelige private foretagender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kommandør Bent Fabricius 

 

Af andre områder, der bliver beskåret nævntes besparelse på 15 mio. på 

sundhedsydelser, 258 mio. på ændringer i arbejdstid og midlertidig tjeneste, 271 mio. 

ved reduktioner på lagre, smartere indkøb og vedligeholdelse samt 60 mio. på 

værnepligt blot for at nævne nogle stykker. Nedlæggelse af officersstillinger og deraf 

følgende afskedigelser vil blive bekendtgjort meget snart. Der er for HOD ingen tvivl 

om, at der også i fremtiden bliver taget nye initiativer om ændringer. På den anden 

side har det været bemærkelsesværdigt at notere sig, at Rigsrevisionen ikke havde 

bemærkninger til Forsvarets regnskabsaflæggelse for 2012.                                        

Formanden præsenterede til slut i sit foredrag det paradigmeskift som Forsvaret står 

over for i fremtiden inden for HR-strategi. Han fokuserede på tre centrale temaer. 

Det ene er decentralisering af personelrelaterede opgaver, der følger af at det 

centraliserede system med udstikkere i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) er ophørt. 
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Opgaverne delegeres ud til de enkelte chefer, der dermed får flere opgaver. Det er 

meningen, at chefen fremover skal ”sætte sit eget hold”. Han skal med andre ord 

sørge for, at medarbejderne har de rigtige kompetencer og erfaring, ligesom han 

forventes at indrette sin organisation, så han er i stand til at løse pålagte opgaver. 

Derudover skal chefen disponere over den tildelte lønsum. FPT fremtidige rolle bliver 

at rådgive NIV II og støtte gennem faglig ekspertise. Fabricius var inde på, at hvis 

man fremover fortsætter med hyppige udskiftninger af chefer, vil dette vanskeliggøre 

processen mht. enhedernes økonomistyring. På et spørgsmål om det, at chefen skal 

hyre medarbejdere, kan udvikle sig til ”strandhugst”, medgav formanden, at hvis 

håndteringen af processen ikke sker tilstrækkelig seriøst, kunne det da blive udfaldet. 

Formanden mente i tilslutning hertil, at Forsvaret skulle acceptere et 

ansøgningssystem fuldt ud. 

Det andet tema er, at den enkelte ansatte i høj grad bliver sin ”Egen lykkes smed”. 

Overordnet bliver der tale om et bemandingssystem, der også indeholder et 

ansøgningssystem. Bent Fabricius mente, at den enkelte officer i langt højere grad 

end tidligere set bliver ansvarlig for at forme sin egen fremtidige karriere og dermed 

sin efter- og videreuddannelse, samt tjenesteplanlægning. Det forventes, at den 

enkelte ansatte skal have mulighed for at drøfte sin egen situation med den nærmeste 

chef, der naturligvis skal rådgive pågældende på bedste vis. Store dele af den videre 

uddannelse vil komme til at foregå som moduluddannelser fra tjenestestedet eller fra 

hjemmet. Besættelse af stillinger i yderområder kan forventes at ville give problemer 

fremover. Sagen er, at i mange parforhold har ægtefælle eller samlever en højere løn 

end en officer, hvorfor det i mange tilfælde ikke vil vise sig attraktivt at flytte. Mange 

stillinger vil også blive besat i tidsbegrænsede perioder; fx 

underafdelingschefstillinger, skibschefstillinger, eskadrillechefstillinger m.fl. Ved 

afgang fra officersskolerne vil de nyudnævnte officerer blive beordret i de første 

tjenestestillinger. 

Sidste tema var ændring af personelstrukturen. Fabricius nævnte, at officersskolernes 

status bliver ændret fra 1. januar 2014, idet Forsvarsakademiet overtager den fulde 

styring af dem. Kandidaterne til gennemgang af officersuddannelserne vil fremadrettet 

blive et miks mellem civile, der kommer ind med en bacheloruddannelse og personel 

fra geleddet. De officerer, der kommer ud fra skolerne vil fremover ikke længere blive 

ansat som tjenestemænd, men får en overenskomstansættelse. Formanden 

vurderede, at det bliver dyrere for Forsvaret med ansættelse på den måde. På den 

anden side vil det fremover blive lettere at afskedige en officer. Det bliver ikke muligt 

at flytte en officer til en stilling på et højere niveau, det kan kun ske efter ansøgning. 

Mange af de nuværende løntillæg vil falde bort ved overenskomstansættelse. Som det 

ser ud nu vil der formentlig skulle foretages en ny sammensætning af tillæg. 

Formanden mente ikke, at det på nuværende tidspunkt vil være muligt at forudse 

hvilket officerskorps, Forsvaret ender op med. Han vurderede, at 10-15 % af de 

fremtidige officerer vil forlade Forsvaret igen. Det var formandens vurdering, at 

officerer af reserven også vil have en plads i fremtidens danske Forsvar, f. eks. i 

forbindelse med udsendelser. Bent Fabricius blev spurgt om et bud på, hvad man gør 
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mod DJØF ”angreb” på officersstillinger, løsningen må være, sagde han, at officererne 

bliver bedre end DJØF’erne. 

Spørgelysten var stor under foredraget. Det var en spændende og oplysende aften for 

os alle.                                                                                                 Kaj Larsen 

 
Stiftelsesfest 

Traditionen tro afholdtes Stiftelsesfest den 5. december 2013 i anledning af 

foreningens 122. årsdag med kranselægning ved Monumentet for Danmarks 

Internationale Indsats efter 1948. 

I Nordre Magasin bød formanden, oberst Erling Flebbe, efterfølgende velkommen. Han 

glædede sig over, at foreningens bortkomne originale dirigentklokke atter var kommet 

til veje og skitserede derefter kort planen for eftermiddagen. Også traditionen tro var 

menuen i år gule ærter og æbleskiver med fast og flydende tilbehør. Igen i år var der 

ny kok – med en ny opskrift! Øjensynlig havde man heri glemt suppen med det 

resultat, at de gule ærter serveredes som en grødlignende masse, og at der ikke var 

tilstrækkeligt til, at der kunne bydes anden gang til alle. 

En evaluering sammen med kokken kan sikkert føre til, at denne ret ikke mishandles 

til sammenkomsten i 2014. 

Landsformanden, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, gav et kort overblik over 

foreningens medlemssituation og aktiviteter og glædede sig over det gode 

aktivitetsniveau i kredsene. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår udbragtes 

et trefoldigt leve for FOUAT. 

 

De gule ærter nydes… 
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At de gule ærter skal tages alvorligt blev klart, da Ingrid Daege reciterede følgende 

fine digt: 

De Gule Ærters Pris 

 

Skål for de planter så friske og grønne, 

smykket med blomster så hvide som sne. 

De bli´r forvandlet til bælge så kønne, 

som når de tørres, bli´r gule at se. 

Så skal de koges med urter og rødder, 

salt skal der til, og lidt peber man støder. 

Nu kan I tro, appetitten ”får fødder”. 

Tag jer en skefuld OG SNUP JER EN SKÅL! 

 

Flæsk skal der til, når man ærterne nyder, 

saltet og røget og stribet og kogt. 

Så kommer pølser, og her man ej snyder; 

”tag som en sømand, der snart skal på togt”. 

Sennep og eddike bruges som følge, 

rugbrød, rødbeder – og øllet skal bølge, 

smagen fra grisen vi ikke vil dølge. 

Tag jer et stykke OG SNUP SÅ EN SKÅL!  

 

Gamle Columbus drog bort over havet, 

helt til Amerika sejled´han hen. 

Der lå kartoflen i jorden begravet, 

den sku´han hente og komme igen. 

Knolden sku´bruges som råstof til snapse, 

fattigmandsglæde – men også for lapse. 

Mon vi en enkelt af dem skulle hapse? 

Tag jer et dramglas OG SNUP JER EN SKÅL! 

 

Kokken ville med fordel kunne studere 1. og 2. vers! 

Om hierarki og overtrumfning i det militære system gav Hans A. Schrøder en lille 

morsom beretning om mødet mellem en højtstående officer og en menig med 

militærfamiliær baggrund. 

Baseret på et langt livs erfaring advarede Bo Madsen om begrebet tillid til og det at 

tro på noget, som kommer fra ens overordnede. 

Knud Rasmussen imponerede med - uden manuskript - at foredrage Johan Herman 

Wessels 10 vers lange og morsomme digt ”Herremanden” fra 1775, hvoraf det klart 

fremgår, ”at både det at ville og ikke ville kan vise sig at være ilde”. 

Om opfattelsen af begrebet lykke og personlig lykkefølelse gennem tiderne – fra det 

gamle Rom til Heines Tyskland - fortalte Bjarne Skov Jensen. 
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Knud Rasmussens udlægning af Wessel var ikke ilde… 

Afslutningsvis orienterede Peter A. Henriksen om foreningen Kastellets Venner & 

Historiske Samling. Han opfordrede medlemmer, der måtte være interesserede i at 

blive guide i Kastellet til at melde sig. Henvendelse kan ske til Hanne Elsborg, tlf. 22 

23 13 53 eller info@kastelletsvenner.dk. 

En lille billedserie fra Stiftelsesfesten kan ses på YouTube på http://youtu.be/gsqlZRXJbQo. 

Red. 

 

Foredragssæson 2014-I 

Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i 

Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i 

midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst og at man skal ringe 

på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. Tilmelding til foredragene bedes foretaget til 

formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 

 

Torsdag den 9. januar 2014 holdt Claus Christoffersen, B.A. i filosofi og 

oldtidskundskab foredrag om Preussen i militærhistorisk perspektiv.  

Claus Christoffersen underviser i idehistorie på Folkeuniversitetet i København og er 

derudover guide på kulturhistoriske rejser med Akademisk rejsebureau. Han fortalte, 

han ikke har været soldat, men dog er vokset op bag Garderhøjfortet. 

mailto:info@kastelletsvenner.dk
http://youtu.be/gsqlZRXJbQo
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Hvis man ud fra titlen havde forventet en gennemgang af store slag i Preussens 

militære historie, blev man glædelig skuffet forstået på den måde, at Claus 

Christoffersen som idehistoriker satte sig for at forklare, hvorledes et forholdsvis 

ubetydeligt fyrstedømme i Nordtyskland i løbet af ca. 150 år fra begyndelsen af 1700-

tallet kunne udvikle sig til (fastlands) Europas betydeligste militære magt, der i 1866 

kunne vinde over den stærkeste magt gennem århundreder: Østrig. Hvorfor opstod 

dette rige? Hvad skabte den mentalitet og ethos der gjorde det muligt? 

 

Claus Christoffersen 

Det var fyrsteslægten Hohenzollerne, der regerede som kurfyrster af Brandenburg i et 

område uden særlig frugtbare jorder, uden mineraler, store byer, havnebyer eller 

store floder. Den preussiske selvforståelse har været, at fordi Preussen er placeret, 

hvor der ikke er nogen naturlig eller historisk rigdom, så har det skabt en sund moral 

og sunde mennesker, tvunget til at udvise flid, disciplin og nøjsomhed. Hertil kommer 

at Hohenzollerne i 16-1700-tallet var heldige at kunne frembringe fire sunde mandlige 

arvinger i træk, hvoraf ingen var uduelige eller sindsforstyrrede.  

Det er Kurfyrst Frederik III (1688-1713) af Brandenburg, der skaber kongedømmet 

Preussen og bliver Kong Frederik I (1701-1713) af Preussen. Inden for det tysk-

romerske rige måtte der kun være en “kongelig”, idet kejseren formelt havde den 

suveræne magt, men Frederik rådede over et område, Preussen, der havde hørt 

under den tyske orden og lå uden for det tysk-romerske riges grænser, så han kunne 

erklære sig som konge af Preussen og derved tillægge sig en højere status og 

prestige. 

Frederik I fulgte barokfyrsternes skik, hvor den der havde magt, måtte vise det - 

gennem pragt, ceremoniel og ikke mindst fyrstens bygninger og slotte. Der blev 

bygget et større og prægtigere slot i Berlin og flere andre slotte. 
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Frederik I’s søn, Fredrik Vilhelm I (1713-40) - også kaldet soldaterkongen – bryder 

med denne skik. Han inkarnerer og indfører de egenskaber og dyder, som vi senere 

har forbundet med det preussiske: Flid, orden, disciplin, punktlighed og gudsfrygt. Til 

sin søn, den senere Frederik den Store sagde han: “Gud har ikke sat Jer på tronen for 

at I skulle drive den af, men for at arbejde og regere Jeres land vel.” 

Da soldaterkongen trådte til, nedskar han hoffet med 80 % og lønningerne til de 

tilbageværende hoffolk blev halveret. Han bar altid uniform, og havde generelt stor 

aversion mod luksus. Opera og teater var skandaløs nydelse og satans tempel. Så i 

stedet for barokken fik Preussen en puritansk, pietistisk enevælde, hvor det var 

embedet og pligten, der stod i centrum. Kongen virkede og arbejdede - som 

befolkningen – i statens tjeneste som øverste – og enevældige – embedsmand. 

Kongen levede i bestandig flid – stod op kl. 6 hver morgen og følte, han skulle blande 

sig i alt – ellers ville det gå galt. 

Til pietismen hører, at man ikke må nyde denne verdens goder for meget. 

Sparsommelighed er ikke kun en moralsk dyd, men direkte en religiøs dyd. Man kan 

næsten mærke det endnu, når man tænker på Tyskland i Europa i dag – og på 

Kansler Merkel! 

Sparsommeligheden og hårdt arbejde skabte også en god økonomi, som var 

forudsætningen for Preussens eksistens og uafhængighed ved at gøre det muligt at 

skabe en hær, der var afgørende for Preussens styrke. I løbet af soldaterkongens 

regeringstid øgedes hæren fra 40.000 til 80.000 mand og slugte op mod 70 % af 

statens indtægter. Kongen var fascineret af hæren med dens disciplin og mange (helst 

store) soldater og holdt af at lede dens parader. 

Den hierarkiske struktur og disciplinen blev bredt ud over hele det preussiske civile 

samfund. Hele landet skulle disciplineres og ordnes. Der skete en forvaltningsmæssig 

centralisering, således at alle forhold kom under ét kollegium: General-Ober-Finanz-, 

Krieges- und Domänedirektoriums. Derved sikrede kongen sig, at der var enhed 

mellem de forskellige dele at staten og klarhed over, hvem der havde hvilke 

beslutningskompetencer og forvaltningsområder. 

Der skabtes en rationel, neutral og objektiv statsloyal forvaltning, der handlede efter 

lovgivning og regler, med ubestikkelige og pligttro embedsmænd, der f. eks. ikke 

måtte ansættes i deres egen provins. Denne forvaltningsform var en meget stor 

styrke for en stat. 

Økonomien skabte forudsætningen for hæren, men soldaterkongen var ikke nogen 

opsøgende kriger. Han følte, at man kun over for Gud måtte føre retfærdige krige. 

Han gik kun i krig en gang ved at indtræde i den Store Nordiske Krig på den 

antisvenske side. Det blev sagt, at hvis man ikke havde en stærk hær, kom svensken 

for ofte på besøg. 

Han fik skabt et land, der var meget velordnet med en mådeholden, sparsommelig og 

arbejdsom befolkning. Ved sin død i 1740 kunne han aflevere en stærk stat og hær til 
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sin efterfølger Frederik d. Store, som gjorde den til en af de stærkeste i Europa og 

Hohenzollerne til kejsere. 

Efter 2. Verdenskrig besluttede de allierede ved konferencen i den ikoniske preussiske 

by Potsdam at opløse Preussen, som bærer af den kadaverdisciplin, militarisme og 

reaktion, der havde præget Tyskland. Preussen måtte forsvinde fra landkortet for at 

sikre fredens opretholdelse og et demokratisk Tyskland. Preussen blev så at sige tabu. 

2. Verdenskrig og det 3. Rige var omdrejningspunkt for forståelsen af Berlin og 

Tyskland. 

Det er også det billede, vi kender i Danmark, der jo har 3-års krigen og især 1864 

som omdrejningspunkt, hvor vores selvforståelse er en antitese af den preussiske: Vi 

er beskedne, fredelige, skandinaviske, tolerante, afslappede, udisciplinerede, 

selvstændige med flade strukturer. Og vi er små. Myten om Preussen er vævet 

sammen med myten om Danmark. Men måske er det ikke helt rigtigt. Vi er glade for 

nordtyskerne som for eksempel kansler Merkel – mere tilknyttet Nordtyskland end 

Sydtyskland, for ikke at tale om Grækenland eller Italien. 

I dag er det murens fald og Tysklands genforening, der er omdrejningspunkt for 

Berlins og Tysklands selvforståelse, og man forbinder ikke Berlin med militarisme, 

disciplin og kadaverdisciplin. Interessen for Preussen og Preussens historie er stigende 

med talrige bogudgivelser og udstillinger.  

Claus Christoffersen gav et meget levende og engageret foredrag med mange 

rammende citater og oplysende anekdoter, og gav i hvert fald denne referent lyst til 

at deltage i en kulturrejse i Preussen.                                                       Lars Fynbo 

 

Flymedicin - som jeg har oplevet den 

Torsdag den 23. januar 2014 holdt forhenværende generallæge Knud Jessen 

foredrag med titlen ”Flyvemedicin i Flyvevåbnet – som jeg har oplevet den”. Knud 

Jessen beskæftigede sig i 30 år med flyvemedicin i Forsvaret. Flyvemedicin defineres 

som lægefaglig støtte af såvel forebyggende og behandlingsmæssig som 

helsebringende karakter til flyverelaterede aktiviteter og er en del af 

flyvesikkerhedsvirksomheden, som henhører under Chefen for Flyvevåbnets 

ansvarsområde. 

Medens klassisk medicin beskæftiger sig med syge mennesker i et sædvanligt miljø, 

beskæftiger flyvemedicin sig med raske mennesker i et usædvanligt miljø. 

Flyvemedicinens oprindelse kan føres tilbage til Frankrig i 1783, hvor Pilatre de Rozier 

sendte en hane, en and og et æsel til vejrs i en varmluftballon. Ved landingen 

observeredes at hanen havde brækket en vinge. En efterfølgende undersøgelse 

godtgjorde, at skaden var indtruffet inden luftfærden ved et spark fra æslet. Pilatre de 

Rozier omkom i øvrigt i 1785 i en ballon, som kombinerede varmluft- og brintballon 

teknologien, hvilket indlysende ikke er en god idé. 
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I Italien observeredes i 1804 såvel kvalme som frostskader hos deltagerne af en 

flyvning i 6.000 meters højde, og i 1812 i England endvidere livstruende forhold ved 

flyvning i op til uhørte 30.000 fod uden iltudstyr og beskyttelsesdragt, idet behovet 

herfor endnu ikke var identificeret. 

 

Generallæge Knud Jessen 

Som bekendt fandt første motoriserede flyvning med et luftfartøj tungere end luften 

sted i 1903 af brødrene Wright, medens første flyvning i Europa gennemførtes af 

Ellehammer i 1906. Ved Første Verdenskrigs begyndelse rådede Tyskland over 1.200 

luftfartøjer, mens Frankrig og England tilsammen rådede over 1.000. Der var i 1914 

100 dødsfald, som relaterede sig til flyvning; af disse skyldtes 2 nedskydning, 8 

skyldtes tekniske fejl mens 90 skyldtes menneskelige forhold. I de følgende år 

reduceredes procentdelen af dødsfald, som skyldtes pilotfejl fra 60% i 1914, til 20% i 

1915 og 12% i 1916. Denne udvikling skyldtes til dels en beslutning om at udvælge 

fremtidige piloter ud fra krav om at deres syn, balanceevne, psyke og hjerte/kredsløb 

skulle være i orden. 

Faremomenter ved flyvning blev identificeret og omfattede iltmangel, afkøling, spacial 

disorientation og frygt for at flyve. 

I mellemkrigstiden blev der i de større nationer oprettet flyvemedicinske 

organisationer, således blev i 1926 i USA oprettet US School of Aviation Medicine på 

Brooks Air Force Base i Texas og i 1934 en flyvemedicinsk organisation på Wright-

Patterson Air Force Base i Ohio. US Navy oprettede i 1937 en flyvemedicinsk enhed i 

Pensacola i Florida. Også i Europa blev flyvemedicinske enheder oprettet, således et 

flyvemedicinsk forskningsinstitut i Royal Air Force regi i 1937, som siden er overført til 

Kings College i London. 

I Danmark oprettedes i februar 1949 Det Luftfartsmedicinske Udvalg med 

repræsentanter fra Forsvaret, Det Danske Luftfartsselskab (del af SAS) og relevante 
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ministerier og styrelser. I realiteten beskæftigede udvalget sig med pilot screening 

(udvælgelse af fremtidige pilotaspiranter), men ikke med andre flyvemedicinske 

discipliner. 

I 1950 oprettedes Flyvemedicinsk Institut under Rigshospitalet på Tagensvej i 

København. Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet blev tilført et undertrykskammer, 

som var modtaget på amerikansk våbenhjælp. Dette muliggør træning af piloter i at 

identificere og modstå virkningerne af iltmangel som følge af lavt tryk, som forefindes 

i store højder. Det er i øvrigt nu besluttet at overføre Flyvemedicinsk Klinik til Glostrup 

Hospital, hvilket er yderst uhensigtsmæssigt, især henset til tabet af eksisterende 

ekspertise, som ikke følger med. 

Advisory Group for Aeronautical Research and Development (AGARD) oprettedes i 

1952 som et bredt funderet videnskabeligt organ, der arbejder for Militærkomitéen i 

NATO. Et af de 9 ekspertpaneler under AGARD beskæftiger sig med flyvemedicin i 

bred forstand. Knud Jessen havde sæde i dette panel, som i sit arbejde kunne trække 

på ekspertise fra de militære forskningstjenester i de dengang 16 NATO 

medlemslande. 

Knud Jessen havde gennemgået Flyvevåbnets Rekrutskole i Padborglejren i 1963 og 

tiltrådte efter gennemført medicinstudium som værnepligtig reservelæge i januar 

1969 på Flyvestation Værløse. Han havde valgt tjeneste i Flyvevåbnet på grund af en 

vagtordning, som indebar vagttjeneste hver 4. døgn, hvilket tillod, at et civilt job som 

læge kunne varetages sideløbende. Straks ved mødet på Flyvestation Værløse blev 

Knud Jessen beordret til at give møde ved helikoptereskadrille 722, hvor han blev 

modtaget af den navnkundige kaptajn Willumsen, kendt fra f.eks. redningsaktionen 

ved Skagerrak forliset. Denne tog Knud Jessen med på en helikopterflyvning i en S-

61, og da Knud Jessen ikke blev dårlig af at flyve og i øvrigt var entusiastisk, fik han 

til opgave at definere den lægelige støtte til redningsberedskabet. Han skulle herunder 

definere lægens opgaver som 6. besætningsmedlem, hvilken slags læge der 

krævedes, hvilken uddannelse denne skulle have, hvilket udstyr som krævedes, 

hvorledes vagtberedskabet skulle etableres og hvilke forsikringsforhold, som skulle 

indgås. 

Senere etableredes samarbejdsrelationer til andre NATO nationer, og Knud Jessen har 

bl.a. undervist i Luftwaffe og US Coast Guard. Han var i øvrigt også en af 

hovedkræfterne ved etablering af den såkaldte Mobile Intensive Care Unit (MICU) i 

helikopterne, så patientbehandlingen optimeredes. Alle patienter kan 

lufttransporteres, men kun hvis dette er grundigt forberedt. 

Knud Jessen har i sin tjeneste gennemgået kursus i Advanced Aerospace Medicine for 

Allied Medical Officers i USAF på Brooks Air Force Base. Han blev efter en periode som 

Cheflæge i Flyvevåbnet udnævnt til Generallæge i Forsvaret. Knud Jessen oplyste i 

øvrigt, at undersøgelse af 1.300 jagerpiloter har godtgjort, at G-belastninger ikke som 

af nogle havde hævdet medfører skade på hjerteklapperne. Han er desuden af den 

opfattelse, at kvinder kun kan varetage tjenesten som jagerpiloter i exceptionelle 
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tilfælde, hvor træningstilstanden er i særklasse. Eneste danske kvindelige jagerpilot er 

således tidligere konkurrencesvømmer på eliteniveau. 

Flyvevåbnet har en veletableret organisation, som råder over 6 faste læger og 104 

rådighedslæger. Sidstnævnte indgår i helikopterberedskabet som 

besætningsmedlemmer. Knud Jessen udtrykte sluttelig sin bekymring vedrørende 

flyvemedicinen i Danmark i den kommende tid. Flytningen af Flyvemedicinsk Klinik til 

Glostrup er allerede nævnt, og Statens Luftfartsvæsens interne engagement i 

flyvemedicin er reduceret i de senere år. 

Alt i alt en oplysende og spændende aften, men desværre også kilde til bekymring 

med hensyn til udviklingen inden for et vigtigt område, som vedrører 

flyvesikkerheden.            Jens Sannom 

 

 

Torsdag den 6. marts foredrager oberst Klavs Lawes, Chefen for Den kongelige 

Livgarde om sin tid som forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva. Obersten ønsker 

ikke yderligere omtale af foredraget en det, der her er nævnt. 

 

 

Torsdag den 20. marts kl. 12:00 afholdes den traditionelle klipfiskfrokost i 

Hestestalden i Kastellet til en kuvertpris á kr. 200,-. Tilmelding bedes foretaget til 

formanden, Erling B. Flebbe, ikke senere end den 11. marts kl. 12:00. 

Bestyrelsen arbejder på, at den kulinariske oplevelse i forbindelse med 

klipfiskfrokosten bliver af god standard. Dette nævnes fordi samme arrangement 

sidste år ikke helt levede op til medlemmernes forventninger, hvorfor der arbejdes på 

at komme tilbage til en acceptabel ydelse fra kantinens side. 

 

 

Københavnskredsens bestyrelse har besluttet, at årets forårs-/ eller 

sommerudflugt kommer til at gå til Vordingborg. Der skal vi se på 

fæstningsværkerne, som daterer sig tilbage til Valdemar Atterdags tid. Området 

omkring Gåsetårnet har gennem de senere år været genstand for store arkæologiske 

udgravningsarbejder, hvor mange nye fund af historisk værdi er kommet for dagen. 

Nærmere om tid, sted og pris for deltagelse i arrangementet kommer i næste udgave 

af MEDDELELSER. 
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Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur, det være sig bøger såvel 

som tidsskrifter, til glæde for andre medlemmer.  

 

Pistolskydning - forår 2014 

 
Så er der igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger på Sjælsø Skydebaner. 

Alle skydninger er planlagt til at finde sted på følgende datoer: 
 

Torsdage, den 10. april - 24. april - 8. maj - 22. maj og Onsdag, den 4. juni 
 
Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00–12:00 på bane K2. 

 
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter og nye skytter er meget velkomne. 

Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse skydninger. 
Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf. 48 48 
0740. Vel mødt. 

 
Ole Raae Andersen 

Skydeudvalgsformand 
Tlf. 4921 0119 

e-mail: raae1@mail.tele.dk 

 
 

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 
 
Kære medlemmer - Godt Nytår! 

Vi i bestyrelsen håber, at I alle har haft en god og rolig vinter. Indtil skrivende stund 
har den været usædvanlig blid og snefri. Det er vi sikkert alle glade for. Sne og is er 

bøvl, og vi gider ikke bøvl i vores alder. Vi vil hellere se frem til gode og interessante 
begivenheder. Her kommer nogle tilbud: 

 
Generalforsamling  

Generalforsamling afholdes tirsdag, den 4. marts kl. 19:30 det sædvanlige sted. 

Det er indvarslet i nr. 193 (og du har det garanteret på køleskabsdøren). Husk nu at 
melde til! Det er årets vigtigste begivenhed.  

 
Vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer/-justeringer blev sendt til alle vore medlemmer sidst i 
november med svarfrist inden jul. Der indkom én kommentar, og den var ros til 

udkastet. Dermed er der ingen grund til at bruge tid på drøftelse på 
generalforsamlingen. Kredsen har godkendt det. 

 

mailto:raae1@mail.tele.dk
mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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Sikringsstyrken 1914 

Foredrag om Sikringsstyrken 1914 torsdag, den 10. april på Skovsøgård. Knud 

Bruun Rasmussen, Vagn Gotfredsen og undertegnede har brugt nogen tid på at grave 
os ned i en næsten glemt periode i det danske forsvar. Det kommer der mindst ét 

foredrag ud af. Nærmere vil tilgå senere. 

Lokalaviserne vil sikkert også fortælle om 1914 – i ord og billeder. Jeg ville være 

meget glad for at få en kopi eller et link til den slags artikler. Jeg holder selv 
”Sjællandske” og får desuden leveret ”Ugenyt” og ”Søndagsavisen”, så på det område 

er jeg dækket ind, men der er mange andre. 1914 vil blive godt stof i år. 

Hærstrukturen 

Hærstrukturen er nu forhandlet på plads. Den vil blive implementeret i løbet af 2014. 
Se mere på www/2.forsvaret.dk/nyheder. 

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 

 

 
Generalforsamling 

 
Kredsen afholder ordinær generalforsamling 
 

onsdag, den 6. marts 2014 kl. 18:00 på Dannevirke. 
 

Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter. Forslag til dagsordenen sendes pr. mail eller 

brev til formand eller forretningsfører senest den 19. februar.  

Foredrag om beredskabstjenesten 

 
Tirsdag, den 22. april 2014, kl. 19:30 afholder HISAM foredrag på Dannevirke om 

  

Beredskabstjenestens opgaver i almindelighed samt opgaver i Totalforsvaret. 
  

Sektionschef J. Larsen vil give os et indblik i tjenestens brede opgavespekter i dag. 
 
Ingen tilmelding. 

  
Pris kr. 25,00 hvis man ikke er medlem af HISAM. 

Kjeld Frimuth/Formand 



 

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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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 

 
Kredsen har ikke haft noget på programmet siden MEDDELELSER NR. 193. 

 

Kommende arrangementer 
 
Kredsen afholder ordinær generalforsamling 
 

Onsdag, den 5. marts 2014 kl. 10:30 i Officersmessen på Ryes Kaserne, 
Fredericia. 

 
Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter, med den ændring, at forslag fra 
medlemmerne til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, hvis de er 

modtaget senest onsdag den 26. februar. 
 

Program: 10:00 – 10:30: Ankomst, velkomst og formiddagskaffe 
 10:30 – 11:45: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale. 

(Damerne hygger sig i dagligstuerne under fortsat          

kaffedrikning.) 
 12:00 – 13:15: Frokost-buffet  i Officersmessen (kr. 100- pr. deltager incl.  

      en øl/vand) 
13:15 – 14:30: Foredrag i konferencelokalet ved chefen for  

     Telegrafregimentet, oberst Susanne Bager: 

     Fortællinger fra mit arbejde som operationsofficer i       
     FN's mission i Liberia.  

  
14:30 – 16:00  Messen er til rådighed for hyggeligt samvær. 

 

Af hensyn til aftalerne med Officersmessen bedes de medlemmer, der agter at deltage 
i Frokost-buffet’en, meddele dette til major Holck (75 56 29 92 eller 

oevonholck@gmail.com) senest onsdag den 26. februar. 
 

 

 
Mindegudstjenesten for befrielsen  
 

Årets første egentlige arrangement for medlemmer med damer bliver overværelse af 
mindegudstjenesten for befrielsen i 1945 

 
i Haderslev Domkirke mandag, den 5. maj kl. 10:00 

 
Vi mødes ved domkirkens hovedindgang (vestlig) kl. 09:45. Kom i god tid - det kan 
være vanskeligt at finde en parkeringsplads i nærheden. 

 

mailto:kvalp@live.dk
mailto:oevonholck@gmail.com
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Efter gudstjenesten begiver vi os til kasernen, hvor der bliver arrangeret frokost, og 
efter den vil vort medlem, kaptajn Helge Moosmann guide os rundt i sit spændende 

Garnisonsmuseum. 
 
Det er endvidere lykkedes kredsen at få stillet 10 pladser til rådighed ved 

sammenkomsten i Officersforeningen på kasernen efter lysfesten den 4. maj om 
aftenen.  Medlemmer (med damer), der måtte ønske at deltage, vil få tildelt pladserne 

efter ”først-til-mølle-princippet” ved henvendelse til forretningsføreren. 
 
Endelig plan for disse to arrangementer, herunder kuvertpriser, mulighed for eventuel 

indkvartering på kasernen natten 4.–5. maj, priser herfor, samt deadline for endelig 
tilmelding vil fremgå af næste udgave af MEDDELELSER, som forventes at komme på 

nettet primo april. 
  

 

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 

 

 
 

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 

 

 
Generalforsamling 2014 

 
FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag, den 26. marts, kl. 

18:00 i Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg. 

 

Der mødes kl. 18:00, hvorefter formanden byder velkommen. Medlemmer af FOUAT  

samles i Laugstuen til generalforsamling, medens pårørende forbliver i opholdsstuen. 

 

18:15-18:55 Generalforsamling 

 

 1. Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling. 

 2. Valg af dirigent. 

 3. Beretning ved formanden. 

 4. Virksomheden det kommende år. 

 5. Fremlæggelses af det reviderede regnskab for 2013. 

 6. Fastlæggelse af kontingent for næste år. 

 7. Valg:       

    a. Valg af formand – lige år. På valg er Franz Strehle. 

mailto:fagerlund@surfmail.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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     b.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

         På valg er PL Lars B. Nielsen, KN Leif Nygaard og KN Mogens  

         Pedersen. 

           (KN Per Ehrhorn og MJ Mogens Danielsen er ikke på valg.) 

     c. Valg af suppleant. På valg er KN Jes Reiner Pedersen. 

     d.  Valg af revisor. På valg er MJ Jens Strange-Møller. 

                         Valg af revisorsuppleant.  P.t. vakant. 

     e.  Valg af fanebærere: Nuværende er PL Lars B. Nielsen. KN Leif    

                         Nygaard, KN Jes Reiner Pedersen og MJ Jens Strange-Møller er  

                         suppleanter. 

 8.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. 

 9.  Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 

 10. Eventuelt 

 

19:00-20:00 Middag 

 

20:00 -     Foredrag. 

 

Under foredraget vil der blive serveret kaffe. 

 

Tilmelding: Til forretningsføreren senest onsdag, den 20. marts. Pris for middag og 

kaffe: Kr. 100 pr. person.   

 

 

Mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård 

 

Onsdag, den 9. april, kl. 09:00 er der mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch 

Vesterbys gravsted på Almen Kirkegård. Der mødes direkte ved Frode Munch 

Vesterbys gravsted. 

 

Major Børge Madsen, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening vil orientere om  

kampen i Haderslev, hvor Frode Munch Vesterby satte livet til. 

 

Efter mindehøjtideligheden vil Folk & Sikkerhed, Aalborg være vært ved kaffe på 

Garnisons- og Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Tilmelding til kaffen til 

forretningsføreren, tlf. 3072 1780  eller e-mail: mogens.danielsen @adr.dk senest den 

3. april 2014. 

 

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat 

 

Tirsdag, den 6. maj, kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed i Lundby Krat for Eric 

Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj 1944. 

 

Der mødes direkte i Lundby Krat ved Krathuset. Skiltning vil vise vej til mindestenen, 
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der er beliggende i skoven på østsiden af Hadsund Landevej. Ved 

mindehøjtideligheden vil der blive orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat. 

Der vil være andagt, kransenedlægning, trompetsolo og fællessange.  

 

Besøg på Lundby Museet 

 

Efter mindehøjtideligheden i Lundby Krat er der åbent på Lundby Museet, Lundby 

Bygade 1.  Her vil formanden for Lundby Museet, Leo Christensen, fortælle om  

træfningen ved Lundby den 3. juli 1864, der var den sidste træfning i krigen 1864. 

Entre: Kr. 20. Hæfte om træfningen kan købes for kr. 20. 

 

Museet er indrettet i en pavillon, og udstillingen er særdeles flot opstillet med kort, 

plancher, montrer, terrænbord, billeder, breve samt genstande, våben, uniformer og 

meget mere fra træfningen. Ved indretning fik Lundby Fonden hjælp af fire historie- 

studerende fra Aarhus Universitet, hvilket har løftet udstillingen op på højde med 

moderne beskrivelse af historien. 

 

FOUAT Nordjyske Kreds kan kun anbefale, at man deltager i mindehøjtideligheden 

og derefter kører den korte afstand til Lundby Museet. 

 

 

Besøg i NATO 

På initiativ af Hovedforeningen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) og 

Venstres Forsvarsgruppe gennemførtes 19.-20. januar 2014 en studietur til Bruxelles 
med besøg i NATO, på den Danske Ambassade og på Danmarks Faste EU-
repræsentation. Medlemmer af FOUAT’s Københavnskreds blev tilbudt at deltage, 

hvad flere benyttede sig af.  

Søndag var sat af til sightseeing og sociale aktiviteter. Mandag var der planlagt et 
besøg i Europa Parlamentet. Nogle få havde i stedet valgt at benytte en mulighed for 
at møde Danmarks ambassadør i Belgien, Poul Skytte Christoffersen. Han var 
fra 1995-2003 Danmarks EU-ambassadør og spillede en central rolle i forberedelse af 

forhandlingerne om EU’s udvidelse i 2004. Poul Skytte Christoffersen orienterede bl.a. 
om udfordringerne i forbindelse med de forestående valg til Europa-Parlamentet og 

om den interessante udskiftning af de centrale personer i EU og NATO. 

Dernæst fik deltagerne en briefing om samvirket mellem EU og NATO af 

forsvarsrådgiveren Thierry Legendre, der fra Forsvarsministeriet er udstationeret 
på den danske ambassade. 

Turens hovedpunkt var besøget i NATO’s hovedkvarter, hvor generalsekretær 
Anders Fogh Rasmussen gav en orientering om NATO’s status og de planer, der 
skal drøftes på det kommende møde med stats- og regeringscheferne i september, 

som bliver Fogh Rasmussens sidste aktivitet, idet hans embedsperiode udløber efter 
fem år på posten. 

Sidste punkt på dagsordenen var en redegørelse fra den Permanente Danske 
Repræsentant i NATO’s Militærkomite og Militærrådgiver ved Den Danske 
Repræsentation ved det Nordatlantiske Råd (DAMIREP), generalløjtnant Poul 
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Kiærskou. Fokus var her den omfattende logistiske opgave og omstillingsproces, der 
følger af afviklingen af engagementet i Afghanistan og af det besparelsesprogram, 

Forsvaret er i gang med. 

Den praktiske gennemførelse af en meget interessant og udbytterig tur blev forestået 
af major(R) Niels Kirkegaard. 

Se NATO’s netop offentliggjorte årsrapport 2013: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106573.htm 

 

Deltagerne på studieturen til NATO sammen med generalsekretær Anders Fogh Rasmussen 

 

Nyt fra Forsvarsministeriet 
 

Dansk general forlænget på toppost  

Danmark har besluttet at imødekomme et ønske fra NATOs militærkomite om at 
forlænge den tidligere forsvarschef general Knud Bartels som formand for komiteen.  

Det var en samlet militærkomite, der stod bag anmodningen om forlængelse af 

formanden. Dermed besætter Danmark fortsat den højeste militære post i alliancen. 
Forlængelsen af general Knud Bartels betyder, at han fortsætter som formand frem til 
sommeren 2015. 

  
Formanden for NATOs militærkomite sidder for bordenden når NATO-landenes 

forsvarschefer mødes. Han koordinerer også en række militære spørgsmål på højeste 
niveau i alliancen og er NATOs generalsekretærs militære rådgiver. 
 

”Militærkomitéens anmodning om en forlængelse af Knud Bartels er en stor 
anerkendelse af den indsats, som Knud Bartels har ydet som formand, og samtidig en 

anerkendelse af Danmarks indsats i NATO, siger Forsvarsminister Nicolai Wammen.” 
 
General Bartels har været formand for Militærkomiteen siden januar 2012. 

 
Kilde: Forsvarsministeriet 
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Internettet 
 

FOUAT’s web-adresse er: http://www.fouat.dk/ 
Andre interessante adresser: 
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk. 

Forsvarskommandoen: http://www2.forsvaret.dk. Her er henvisninger til Hærens 
Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og 

Forsvarets Materieltjeneste. 
NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 
DANIDA: http://um.dk/danida/ 



 

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 UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 195 (Maj-juni 2014) 010414 250414 

MEDDELELSER Nr. 196 (Juli-august 2014) 010614 250614 

MEDDELELSER Nr. 197 (September-oktober 2014) 010814 250814 

MEDDELELSER Nr. 198 (November-December 2014) 011014 251014 

MEDDELELSER Nr. 199 (Januar-februar 2015) 011214 201214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmn.dk/
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Overblik - FOUAT’s kalender 
 

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor 

Generalforsamling København Kastellet 200214 – 19:00 

Generalforsamling Midt-og Vestsjælland Skovsøgård 040314 – 19:30 

Generalforsamling Sydjyske Ryes Kaserne 050314 – 10:30 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 060314 – 18:00 

Foredrag København Kastellet 060314 – 19:00 

Klipfiskfrokost København Kastellet 200314 – 12:00 

Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 260314 – 18:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Almen Kirkegård 090414 – 09:00 

Skydning København Sjælsø K2 100414 – 09:00 

Foredrag Midt-og Vestsjælland Skovsøgård  100414 

Foredrag Fyn Dannevirke 220414 – 19:30 

Repræsentantskabs

møde 

Formandskabet Odense 
230414 – 10:00 

Skydning København Sjælsø K2 240414 – 09:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat 060514 – 19:00 

Skydning København Sjælsø K2 080514 – 09:00 

Skydning København Sjælsø K2 220514 – 09:00 

Forårstur Fyn Info senere 220514 

Skydning København Sjælsø K2 040614 – 09:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke  121214 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redaktionen afsluttet  

den 5. februar 2014 


