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Fællesstyrelsen
Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff
Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte.
Telefon: 39682027. e-mail: ovehoff@tdcadsl.dk
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B.,
major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.
Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4,
Kirke Værløse, 3500 Værløse.
Telefon: 44481885. e-mail: hf.holmgreen@privat.dk

Meddelelser fra Fællesstyrelsen
Adresseændring og sletning i adressekartotek.
Som følge af den nye forsendelsesprocedure for vort blad, skal forretningsføreren
gøre opmærksom på, at han ikke længere modtager meddelelser om adresseændringer m.m. fra postvæsenet.
Det er derfor vigtigt, at det enkelte medlem giver foreningen besked om evt.
ændringer enten ved brev eller e-mail.
Det kan ske ved henvendelse til kredsens forretningsfører eller direkte til
fællestyrelsens forretningsfører (se ovenfor i boksen).
Blazer-mærker m.v.
På årsmødet i Aalborg tilbød Nordjyske Kreds at skaffe priser på en ny
produktion af det flotte blazer-mærke, der blev fremstillet i 1994.
Vort trykkeri har ikke kapacitet til at indsætte materialet i bladet. I stedet trykker
man et antal eksemplarer, som vedlægges til kredsbestyrelserne, hvor interesserede medlemmer kan henvende sig til lokalt.
Blazer-mærket vil koste 100 kr. og plaquetten 400 kr. – I begge tilfælde incl.
porto. Bestillingsfristen er 14. august.

En epoke er slut
Den 16. juni markeredes i Karup nedlæggelsen af Joint Command Northeast,
gennem det meste af sin levetid kendt som Allied Command Baltic Approaches
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eller BALTAP. Det var det sidste trin i en lang reorganisering af NATO, der
startede, da muren faldt i 1989.
Siden 1962 har BALTAP varetaget den koordinerende rolle omkring forsvaret af
østersøudgangene. Med udpegede danske og tyske styrker af alle tre værn og
dedikerede forstærkninger har kommandoen haft ansvaret for at forsvare Slesvig
-Holsten, det jysk-fynske område, den sjællandske øgruppe, Bornholm og de
danske stræder.
Gennem årene har det medført en betydelig planlægningsaktivitet både i værnene
og ved hovedkvarteret. Krigsplaner er udarbejdet og afprøvet i de årlige store
NATO-øvelser, der har haft deltagelse af et bredt spektrum af forstærkninger.
Allied Mobile Force, United Kingdom Mobile Force, CAST Combat Group,
amerikanske marineinfanterienheder, STANAV-FORLANT og et væld af
udenlandske flyeskadriller for at nævne de mest hyppige gæster.
Hovedkvarteret spillede derfor en vigtig rolle i integrationen af danske og tyske
styrker og dermed i sikringen af de strategisk vigtige østersøudgange. Utallige
danske officerer og øvrigt personel har fået deres uddannelse i operationer på det
operative niveau ved tjeneste i hovedkvarteret.
Siden murens fald har opgaverne skiftet karakter. Hovedkvarteret blev rammen
om en betydelig aktivitet inden for Partnership for Peace programmet, og har
medvirket til at uddanne personel fra Polen, Estland, Letland og Litauen samt et
stort antal andre nationer, lige som man har haft uddannelsesmæssigt samarbejde
med både Svensk og Finsk forsvar. Især integrationen af de nye lande i NATO
har haft en betydelig fokus, og her har kommandoen spillet en ikke uvæsentlig
rolle.
Også NATO´s styrkeindsættelse i Kosovo og Afghanistan har krævet kommandoens deltagelse, og demonstreret, at hovedkvarteret evner at håndtere
praktiske, operative opgaver.
Ved Prag-topmødet i 2002 besluttede NATO imidlertid at fjerne det 3. niveau i
kommandostrukturen, de såkaldte Joint Subregional Commands, og det er så det,
der sker nu. Der er næppe tvivl om, at en del nationer græder tørre tårer over
dette, men for små nationer som Danmark, hvor kommandoen har været en
strålende ramme for uddannelse af officerer til at lede operationer på det
operative niveau, vil nedlæggelsen af Joint Command Northeast være et
mærkbart tab.
Ove Høegh-Guldberg Hoff
Generalløjtnant
Commander Joint Command Northeast
i perioden februar 2000 til september 2002
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D-dag
Interessen for – og presseomtalen af – 60-årsjubilæet for denne afgørende
begivenhed i juni 1944 har været enorm.
Mange af dette blads læsere ville sikkert finde det anstødeligt, hvis begivenheden
ikke blev nævnt med et eneste ord. Det bliver altså heller ikke tilfældet, men et
lille blad som dette kan naturligvis ikke konkurrere med dagblade og fagskrifter
med hensyn til sidetal, billeder, kortskitser m.v. I stedet kan vi måske inspirere til
at søge oplysninger om den markante begivenhed. – For det fortjener den!
Berlingske Tidende havde i begyndelsen af juni et bilag på hele seks almindelige
avissider, hvor man havde genoptrykt sider, der blev udgivet 7., 8. og 9. juni
1944. – Det var længe før ”den gamle redakteur” holdt Berlingeren! – Interessant
at læse, men her 60 år senere er der nok mange af vore medlemmer, der gerne vil
lidt dybere ind i den snart temmelig gamle sag. Det kan man gøre på flere måder.
Her er et par muligheder:
Man kan læse om begivenheden. – Garnisionsbiblioteket har på internettet
katalogiseret 109 titler, så der er nok at tage fat på! – Der er også mulighed for at
kigge ind på Kastellet, for biblioteket har meget mere: F.eks. er der en ”Guide til
D-dag og Normandiet” af Jørgen Flintholm på læsesalen (den kan ikke udlånes!)
samt mulighed for at søge oplysninger om emnet på et utal af hjemmesider – Så
sæt god tid af til besøget!
For de fleste af foreningens medlemmer – de, der bor uden for ”Københavns
Volde” – er der også mulighed for at låne utallige bøger om emnet. Det er ikke
sikkert, at man har den, du kunne tænke dig at læse på dit lokale bibliotek. De
kan dog skaffe den til dig, for biblioteker i landet kan nemlig låne de bøger, der
er til udlån på Garnisonsbiblioteket – i øjeblikket altså 106 titler om D-dag!
Det er naturligvis også muligt at rejse til Frankrig for at kigge på de lokale
herligheder. – Men det kræver (jeg har selv været der et par gange!) at man på
forhånd sætter sig godt ind i både begivenhederne og geografien. Hvis man har
mulighed for at rejse derned sammen med en, der kender området, bliver udbyttet
helt klart større.
Man kan naturligvis med stort udbytte købe en tur ved et bureau, der har forstand
på de dele, men da udbuddet for vel tilrettelagte krigshistoriske ture er lille, vil
jeg – selvom dette ikke er en reklametryksag – pege på firmaet CoulTours i
Århus, der arrangerer krigshistoriske rejser bl.a. til Normandiet.
Lejlighedsvis er der også tilbud om foredrag om D-dag. – Gardehusarregimentets
Torsdagsklub har et sådant tilbud i august, hvor pens. oberstløjtnant H.J.
Jürgensen, der har ledet ture i området flere gange, fortæller om denne
verdensbegivenhed. Da han havde holdt foredrag om emnet i foråret, blev
klubben så kraftigt opfordret til en gentagelse/uddybning, at emnet er sat på
programmet den 12. august. Medlemmer af FOUAT er velkomne og kan få
nærmere oplysninger om arrangementet hos redaktøren (58527513).

4

Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76,
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.

Dødsfald
Det er med sorg, at kredsen har modtaget underretning om følgende dødsfald:
Konsulent, sekondløjtnant Jørgen Anker Jensen
31. juli 1926 – 22. april 2004
’Anker’ havde det svært til sidst, hvorfor vi gennem lang tid har måttet savne
hans fravær. Det var bl.a. i foreningen, at han fastholdt forbindelsen til sine
venner, hvor de i fællesskab nød specifikke emner i foredragssæsonen.
Civilingeniør, løjtnant Mogens Ulrik Langebæk
1. marts 1912 – 7. juni 2004
Højt oppe i årene var Langebæk aktiv inden for gymnastikken i Akademisk
Skyttekorps, og som 90-årig kunne han fejre, at han havde taget idrætsmærket i
guld 55 gange. Fyldt med energi hørte han til Københavns Kreds’ fornemste
skytter. Gennem adskillige år var Langebæk vært i sit hus ved den årlige
sammenkomst, der markerede sidste skydning, og hvor man kunne glæde sig
over sæsonens resultater og vundne præmier.
Glædelige begivenheder:
Diamantbryllup: Der var med glæde, at kredsen havde lejlighed til den 29. maj
at hylde direktør, kaptajn Erik Valdemar Olesen og fru Lillian på deres 60års bryllupsdag. Olesen blev optaget i foreningen tilbage i slutningen af
1940’erne og har gennem årene været yderst aktiv i kredsen med stort fremmøde,
over ti års virke som forretningsfører i makkerskab med den daværende formand,
K.V. Nielsen, samt som meget aktiv skytte. Gennem årene har Lillian hyppigt
ledsaget sin mand til kredsens aktiviteter, så som par tegner de foreningen på
allerbedste vis.
Hæderstegn: En af de første embedshandlinger, der påhvilede vor nye
forsvarsminister, Søren Gade, var pr. 4. maj 2004 at underskrive dokumentet for
Hjemmeværnets fortjensttegn til kredsens medlem sekondløjtnant Leif
Jeppesen. Jeppesen har været stærkt engageret i Hjemmeværnet og
forsvarstanken i øvrigt siden 1955, men også vor forening har nydt godt af hans
virkelyst gennem mange år. Københavns Kreds ønsker tillykke!
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Kommende aktiviteter:
Pistolskydning.
I skrivende stund er forårets skydesæson ved at være afsluttet. Enkelte af de
"gamle" skytter har af helbredsgrunde været nødsaget til at "indstille
skydningen", men endnu flere nye - og meget dygtige - skytter har meldt sig, så
fremmødet har været meget tilfredsstillende.
Efterårets skydninger afvikles på følgende datoer, som alle er torsdage:
- 19. august samt
- 2., 16. og 23. september.
Som sædvanligt afholdes skydningerne på Sjælsø Skydebaner fra kl. 9.00 til ca.
12.00.
Bemærk venligst:
Landspræmieskydningen afvikles på den 2. skydedag, altså torsdag den 2.
september. Den sidste skydedag den 23. september afsluttes med
præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Skytter, der deltager i det
efterfølgende arrangement, må påregne at reservere det meste af eftermiddagen.
Kastelskoncerter
afholdes i sommermånederne om onsdagen fra kl. 1900 til 2000 på følgende
datoer:
- 30. juni
(Slesvigske Musikkorps)
- 7. juli
(US Air Force in Europe Band)
- 4. august (Den Kongelige Livgardes Musikkorps)
- 18. august (Hjemmeværnets Musikkorps København)
- 25. august (Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland)
Af andre arrangementer må nævnes Den kongelige Ballets forestilling lørdag den
21. august og Walkaton 2004 søndag den 22. august. Hør nærmere om disse
arrangementer på 33112233 (bedst på hverdage i daglig åbningstid).
Foredragssæson 2004-II
Noter venligst følgende torsdage: 7. og 21. oktober samt 4. og 18. november.
Forsendelse af MEDDELELSER
Som det er de fleste bekendt, giver Københavns Kreds en hånd med ved pakning
af bladet. Der vil være brug for hjælp fra 2-3 medlemmer til dette 1-6 gange
årligt à 2-3 timers varighed.
Fl. Holmgreen Rasmussen har udarbejdet en tilkaldeliste, på hvilken dit navn og
telefonnummer gerne optages.
Venligst ring til Flemming snarest belejligt på 44481885.
(Som inspiration til andre kredse bringes omtale af kredsens vellykkede og
udbytterige besøg på Politigården i København i næste nummer).
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!
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Storstrøms Kreds
Formand: Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4990 Sakskøbing
Telefon: 35392705, e-mail: erikblyme@mail.dk.
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg.
Telefon: 54770547, e-mail: skansehuset@mail.tele.dk.

Kredsformanden med et synspunkt vedr. forsvarsforliget:
Forening på forsvarsbudgettet.
Som soldat af årgang 1955, og efter mange års tjeneste med såvel rekrutter som
værnepligtige, genindkaldte, frivillige, befalingsmandselever og hjemmeværnsfolk, er det lidt vanskeligt at dele de forsvarspolitiske ordføreres og
Forsvarets ledelses begejstring over det nye forlig, men som tidligere
landsformand for De Blå Baretter og som medophavsmand til den for knapt tre år
siden etablerede Kammeratstøtteordning, er det med stolthed og stor glæde, at jeg
ser det arbejde, de frivillige i ordningen udfører, anerkendes fra det højeste sted
og nu belønnes med 2 mill. kr. årligt til videreførelse af arbejdet.
Ordningen, der er et supplement til Forsvarets hjælpetilbud (psykologer, læger, socialrådgivere m.fl.) til soldater, der er ramt af psykiske eftervirkninger fra international
tjeneste, henvender sig primært til dem, der af en eller anden årsag ikke ønsker at kontakte det etablerede system. Ordningen består af en kontakttelefonlinie, betjent af
tidligere udsendte, som såvel soldater som pårørende (om ønskeligt anonymt) kan
henvende sig til for en snak om deres problemer. Derudover gennemføres et antal
aktiviteter, bl.a. gensynstræf over en uge på et center i Norge, ligesom man søger at
skabe et nyt netværk i foreningsregi som erstatning for det, der gik tabt ved
hjemsendelsen.
Der orienteres om ordningen inden udsendelse, der udleveres brochuremateriale ved
hjemkomsten, ligesom pårørende får en orientering.
Alt arbejdet udføres frivilligt og ulønnet af tidligere udsendte.

Og til sidst: Kredsens medlemmer med familie ønskes en god sommer, mens
kredsbestyrelsen arbejder hårdt på efterårets program.

På tur med Strehle?
BODENSEE – en overset skønhed. - Tag med på turen i UGE 35!
Vi kører i røgfri langtursbus (men kun med 25 passagerer) og holder pause hver
anden time, opsamling gennem Jylland, og øboerne opsamles som vanligt på
Fredericia Banegård.
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Efter en pause i Padborg, når vi til LANDGASTHAUS ROMANN i NEU
EICHENBERG, hvor frokosten står på bordet.
Vi har nu forladt motorvejen og kører på B 27 - gad egentlig nok vide hvorfor
”storentreprenøren” i trediverne valgte at lægge motorvejen oppe i ”Kasselbakkerne” og ikke i det flade landskab ved WERRA floden. Derefter kører vi forbi
Bad Sooden gennem WEHRETAL og når en lille landsby, KOTHEN , hvor der
er middag og overnatning.
Efter et par timers kørsel den følgende dag når vi ROTHENBURG o.d. Tauber,
den by med flest besøg pr. indbygger i hele Tyskland. Der holdes frokost efter en
spadseretur gennem den gamle bydel.
Derefter når vi til HOTEL SENNERBAD, der ligger højt og i kanten af byen
RAVENSBURG knapt 30 km fra BODENSEE. Efter indkvartering er der
middag på det hotel, hvor vi skal bo 6 nætter.
De følgende dage er der meget på programmet:
Vi skal se det ”svenske” subtropiske øparadis MEINAU (45 ha) med palmer,
appelsiner, citroner og blomster… masser af blomster! Øen ejes af Grev Lennart
Bernadotte (en fætter til Dronning Ingrid). Vi skal også se FRIEDERICHSHAFEN med ZEPPELINMUSEET og endnu en ø, nemlig LINDAU, som ligger i
BAYERN. Lindau er delstatens eneste havneby, men den er til gengæld
charmerende!
En hel dag bruger vi i RAVENSBURG, hvor man føler sig hensat til
middelalderen med byens 14 tårne, ringmur og bygningsværker fra 1500-tallet,
og endelig et meget fint egnsmuseum.
ØSTRIG besøger vi naturligvis også. Blandt andet går turen til byen BREGENZ,
der er berømt for sin SEE BÜHNE, en scene ude i søen. Der bliver også
mulighed for at tage op i en LUFTSEILBAHN til BALKON des BODENSEE
(1064), stå på vandski på Bodensee eller besøge VORARLBERG LANDESMUSEUM (natur, kultur og kunst).
Bodensee er jo titlen på turen, så vi skal naturligvis også ud at sejle på søen, hvor
der går turbåde til RORSCHACH i SCHWEIZ. Der bliver ligeledes tid til en tur
til KONSTANZ, hvor Johannes Hus blev dømt af inkvisitionen.…. Nå, nu må
jeg vist til at slutte opremsningen!
Hjemturen som udturen med overnatning i KOTHEN.
Kontakt Fanz Strehle (9812 6328) for yderligere oplysninger og gerne med supplerende ideer til programmet.
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Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.
Telefon: 59 43 61 55. Mailadresse: nille@sport.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 57 17. Mailadresse: helst@c.dk

Siden sidst:
Kredsens første træningsskydning blev gennemført tirsdag den 25.maj. 8 skytter
var mødt frem for i det gode skydevejr at afprøve skydefærdighederne efter den
lange vinterpause. Træfningen var rimelig og viste, at vi stadig ligger på et pænt
niveau.
Efter skydningen var der den vanlige gode ”hyggesnak” og lidt væske til ganen.
Kommende aktiviteter:
Træningsskydning 2 og 3 gennemføres således:
Tirsdag den 10. august i tiden 1900 – 2100 på Antvorskov og
Onsdag den 25. august i tiden 1900 – 2100 på ”Lilleør Skydebane” i Korsør.
Bemærk venligst, at sidste skydning er flyttet fra Antvorskov til Korsør.
Tilmelding til træningsskydninger: Fredagen ugen inden til forretningsføreren.
Pris for deltagelse i træningsskydningerne: 20 kr..
Tirsdag den 31. august i tiden 1930 – 2200 får vi besøg af Chefen for
Hjemmeværnsstaben, oberst Jørgen Jacobsen, som vil orientere om ”Dansk
Forsvar” inden for rammerne af det nye forsvarsforlig. Obersten vil også give sit
syn på løsningen af totalforsvarsopgaverne inden for de justerede rammer.
Sted: Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, Merkurvej 2, Slagelse.
Tilmelding til kredsens forretningsfører senest tirsdag den 24. august.
Pris for deltagelse er 20 kr., heri inkluderet kaffe m.v.

Pokalskydningen gennemføres på Antvorskov skydebane lørdag den 11.
september fra klokken 1000.
Efter skydningen slutter vi af med den sædvanlige, fremragende ”Skydefrokost” i
Holger Janns hjem i Boeslunde. Forventet afslutningstidspunkt ca. klokken 1430.
Tilmelding til skydning + frokost til kredsens forretningsfører senest mandag den
6. september.
Pris for såvel skydning og frokost er som vanligt kun kroner 20,00.
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Fyns Kreds
Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620
Glamsbjerg. Telefon: 65942353.
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22,
5210 Odense NV. Telefon: 66163491. Giro: 9 03 47 30.
Siden sidst:
Den årlige forårstur gik den 10. maj til Sydfyn, nærmere betegnet Ollerup og
omegn ca. 10 km. vest for Svendborg. I god tid havde bestyrelsen bestilt fint vejr
på dagen, hvilket fik 31 deltagere til at møde frem ved Ollerup Idrætshøjskole.
Her blev vi modtaget af tidligere forstander Gunner Hansen, som skulle være vor
guide under besøget. Ret beset skulle man tro, at disse bygninger bare er et sted,
hvor man slår kolbøtter og lignende ubehagelige øvelser. Det viste sig at dette
imidlertid ikke er tilfældet på Ollerup Idrætshøjskole!
Gunner Hansen har været forstander et helt liv, og det bærer hans viden og
fortællekunst præg af. Vi blev ført gennem højskolens bygninger, og ikke mindst
dens historie, en historie, der mest har bestået af lyse kapitler. Men desværre også
et enkelt mørkt: Historien om Niels Bukh. Han var eksemplet på, at det geniale
og det rablende gale er to naboer.
Niels Bukh var en blændende leder, men han manglede måske den fornødne
realitetssans med hensyn til nazismen. Det var han jo i øvrigt ikke den eneste
dansker, der gjorde. Højskolen blev under den sidste del af 2. Verdenskrig
anvendt af tyskerne som uddannelsessted for de tyske drenge, der blev kanonføre
på Østfronten. Ved skolen kan man stadig se tyskernes ”luftbunker” fra krigens
tid.
Skulle nogle af kredsene mangle et mål for en udflugt, kan man på Ollerup
Idrætshøjskole få en virkelig oplevelse – også uden brug af idrætstøj!
Men ingen skovtur uden medbragt madkurv! Vi indtog vor medbragte på Sørup
Hjemmeværnsgård, hvor hyggen hurtigt bredte sig. Chefen for hjemmeværnet på
Sydfyn fortalte om de opgaver og muligheder, som enheden har i dag samt om
den usikkerhed, der kan ligge i fremtiden.
Tilbage var nu kun at nyde hjemturen gennem det sydfynske landskab. En god
dag for kredsen var slut.
Man skal have hjælp til at trække vejret - hver dag.
Den 17. juni var 30 deltagere mødt frem på "Dannevirke" i Odense for at få
uddybet denne påstand. I HISAM´s regi fortalte premierløjtnant Palle Sick
tilhørerne om dette i sit foredrag "Mine oplevelser som bagsædepilot i en
jetjager".
Beskrivelsen af flytyper og deres tekniske udstyr blev fortalt af een, der vidste
særdeles meget om sit stof, og samtidig besad evnen til at viderebringe dette på
en inspirerende måde.
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Det hele blev krydret med gode historier om piloter, der var kommet i situationer,
der kunne være blevet katastrofal for den enkelte.
Som for eksempel: Piloten, der efter et togt i Afghanistan grundet dårlig vejr,
blev omdirigeret til en base, han ikke havde befløjet før. Specielle vejrforhold
gjorde, at flyet ved landingen fortsatte ud over landingsbanen, tværs over en
grusvej, gennem en hegn for at lægge sig til hvile på en mark. Kort før flyets
endelige "hvilested" lod piloten sig skyde ud med katapult, og han landede
sikkert tæt bag sit fly. Møjsommeligt samlede han sin skærm sammen, og med
skærmen i favnen vandrede han tilbage til landingsbanen, hvor et redningskøretøj
var kommet til stede. Nu fik piloten beskeden om, at hans fly lå i et minefelt, som
han lige var vandret igennem.
Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af!
Kommende arrangementer:
Skydningerne i august gennemføres den 10., 17. og 24. ved Skallebølle Centret.
Der skydes alle de nævnte dage fra kl. 1600 – 1800.
Den sidste skydedag er der tradition for at medbringe madpakke – og for, at man
kan ”slå” kredsformanden for en øl!
De tophemmelige Lütgenforhandlinger 1906-07.
Torsdag den 16. september kl. 1930 fortæller lektor N.P. Frederiksen om de
tophemmelige forhandlinger, der drejede sig om en dansk-tysk aftale, et
våbenbroderskab, under en kommende verdenskrig.
Stedet er – som så ofte før – på Soldaterhjemmet ”Dannevirke”.
Kredsens efterårstur
foregår i bus tirsdag den 28. september.
Vi besøger ”Grænsemuseet” ved Christiansfeld, hvor kaptajn Albert Højgaard vil
guide os gennem historien. Om eftermiddagen fortsætter vi med en køretur langs
”Den gamle Grænse”. Igen vil kaptajn Højgaard fortælle om detaljer i historien.
Vi ser bl.a. den gård, hvor Chr. X’s hest var opstaldet i forbindelse med genforeningen.
Vi slutter i Christiansfeld, hvor vi skal se Brødremenighedens kirkesal samt den
særprægede kirkegård ”Guds Ager”. Vi håber, at der bliver tid til at se lidt på den
særprægede by. – Og til måske at købe honningkager! – Hjemkomst til Odense
kl. ca. 1800.
Nærmere oplysninger om turen vil tilgå kredsens medlemmer.
Julefrokost.
Kredsens julefrokost 2004 på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” afholdes torsdag
den 9. december kl.1300.
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Sydjyske Kreds
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev.
Telefon: 74532566.
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev.
Telefon: 74522679. Mailadresse: carjet50@webspeed.dk
Siden sidst:
Foredrag om jordkampen i Sønderjylland 1896-1920 blev afholdt i den
Gamle Grænsekro ved Christiansfeld den 8. juni. I alt 35 medlemmer og damer deltog i arrangementet. Major Terkildsen gav veloplagt en skildring af denne
spændende epoke af Sønderjyllands historie under fremmedherredømmet. Efter
kaffen besvarede majoren de mange spørgsmål fra de interesserede tilhørere.
Efter foredraget fortsatte major L.C. Asmussen med en kort redegørelse for
oprettelsen af det nært liggende Grænse- og Genforeningsmuseum og guidede
deltagerne rundt i det meget interessante museums samlinger.
Museet kan varmt anbefales til de medlemmer, der ikke har nået et besøg her. Alt
i alt en hyggelig og meget interessant dag ved den gamle grænse.
Kommende arrangementer.
Besøg på Fyns militærhistoriske samlinger på Kragsbjerggård i Odense er
fastsat til Torsdag den 2. september 2004.
Nærmere detaljer om arrangementet vil fremgå af den skriftlige indbydelse.
Vi minder om udflugten til Antvorskov i august 2004, hvor Hærens materiel
m.v. vil blive forevist og demonstreret. Datoen er ændret til den 25. august.
Afgang med bus fra Haderslev kaserne kl. 0700. Fra Ryes kaserne, Fredericia kl.
0800. Pris 120 kr.
Dette beløb dækker udover transporten tur/retur frokost på Antvorskov kaserne
og efterfølgende besøg på Herlufsholm i Næstved.
Tilmelding til næstformanden, major Ingvert Terkildsen (75940204).
E-post: ingvert.terkildsen@mail.dk
Hvis der bliver pladsmangel vil tilmeldingstidspunktet være afgørende.
Foredraget ved professor Bent Jensen afholdes som et aftenarrangement på
Haderslev Kaserne Tirsdag den 14. september kl. 1930.
Foredragets emne er: “Mit liv som historiker” med undertitlen: “Kommunismen
og dens væsen”.
Entré: 50 kr. Bustransport fra Ryes kaserne kl. 1815. Retur efter foredraget.
Tilmelding til næstformanden, major Ingvert Terkildsen (75940204) eller E-post:
ingvert.terkildsen@mail.dk
Den årlige Landspræmieskydning søges gennemført i Varde i uge 39.
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Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon: 98126328.
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby.
Telefon: 98178277.

Igangværende og kommende arrangementer.
Via Forsvarsbrødrenes Skyttelaug genoptog vi skydningerne, ganske vist med
en mindre kaliber og en anden pistoltype, end den vi var vandt til. Men efter lidt
begyndervanskeligheder med at efterse, lade og aflade pistol, samt aftrækkets
gennemførelse o.s.v. er vi nu kommet i gang igen. Det har hjulpet på resultaterne
efter skift til en anden pistoltype, ingen rekyle - bare lige på og hårdt, så det går
der ud af. I skrivende stund har vi en gang tilbage her i foråret: Vi gennemfører
årets duelighedsskydning mandag 21. juni og herefter er der så sommerferie.
Efterårets skydninger starter op mandag 16. august kl. 1600 på pistolbane P 1 på
skydebanerne på Lindholm Høje, og herefter træner vi til landspræmieskydning
på mandagene 23. og 30. august samt 13. september.
Nye skytter er hjerteligt velkomne, og vi håber på en stor tilslutning. Man skal
dog indmeldes i Forsvarsbrødrenes Skyttelaug. Kontingent for resten af sæsonen
er 75 kr., og endvidere skal hver skytte betale kr. 25 pr. gang for ammunitionsforbrug.
Sted og tid for skydebanefesten samt start på efterårets bowlingturnering vil
fremgå af næste nummer af meddelelser (nr. 137).
Picnictur til Wiffertholm Gods: Kredsen har fået en invitation til at besøge
Wiffertholm, Wiffertholmvej 19, 9560 Hadsund i begyndelsen af august måned.
I tilmelder jer til Franz Strehle (98126328). Vi ringer tilbage, når bærrene er
modne, men inden solsortene kommer på besøg!
Mindehøjtidelighed ved Klitmøller Kirke: På 65-årsdagen for nedskydning af
den den første britiske soldat – Sgn. Richard Samuel Pitts, RAF 224 Sqdn. –
finder sted den 2. september. Vi satser på bustransport til mindehøjtideligheden
med efterfølgende besøg og rundvisning i Bunkermuseet i Hanstholm.
Tilmelding til Franz Strehle (98126328).
Siden sidst:
Folk og Forsvars Nordjyllands Amtskreds gennemførte den 8. juni en
sommerudflugt til Flådestation Frederikshavn. Nordjyske Kreds var
repræsenteret ved formanden samt et par øvrige medlemmer. Der var i øvrigt stor
tilslutning til udflugten, som blev indledt med spisning i cafeteriet. Herefter gik
selskabet til et auditorium hvor en repræsentant fra flådestationen tog over og gav
selskabet en grundig orientering om Søværnets opgaver og derefter fulgt op af et
besøg på to hjemmeværende korvetter. Man gjorde meget ud af at fortælle om
ubådenes fortræffeligheder, men det var lige før, der blev orienteret om
forsvarsforligets barske realiteter.
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Kredsens forsommerudflugt den 13. juni var vejrmæssigt en højsommerudflugt!
Og alt det øvrige på turen var lige så godt som vejret. Vi startede med at blive
vist rundt på det spændende bunkermuseum, Batteri nr. 10 i Hirtshals af ”Bunkerkongen”, Tonny B. Jensen. Med smittende begejstring fortalte han om
besættelsestiden i Hirtshals, om fæstningsbyggeriet og øvrige begivenheder
omkring Hirtshals fra 1940 til 45, og ikke mindre spændende om arbejdet med at
omdanne de begravede bunkers til et levende og interessant museum. Vi beså en
mandskabsbunker, sygehuset og køkkenbunkeren. Ved sidstnævnte fortalte
Tommy B. Jensen om den bygning, der ikke stod i Regelbau, men var bygget op
ad køkkenet. Da den blev udgravet, viste det sig at åbningerne var i toppen, og da
de blev åbnet, afsløredes det, at det var en hermetisk lukket septictank, hvis
indhold ikke var omdannet siden krigen, da der ikke havde været lufttilførsel. Det
har afsløret, at rutinen på batteriet havde været at bære toiletspanden hen og
tømme, hvorefter madspanden, som soldaten medbragte i den anden hånd, blev
fyldt op inden hjemturen til bunkeren.
På kanonstillingen, der endnu ikke var udrustet med skyts, fortalte Tommy B.
Jensen om problemerne med at koordinere et tysk marineildlederanlæg med
franske hærkanoner, og almindeligt om arbejdet med at sikre sig originalt udstyr
andre steder fra til at færdiggøre museet. Til slut besøgte vi radarbunkeren og
beundrede ”Funkgasternes” kunstneriske udfoldelser på væggene, heriblandt en
pige, der talte i en drejeskivetelefon. Ubegribeligt at en sådan attraktion som
bunkermuseet og dets ”konge” er truet af lukning til september, fordi Hirtshals
kommune skal spare og åbenbart ikke har øje for den turistattraktion, som
bunkermuseet er.
Rundvisningen tog i alt 2½ time, og det var ikke for længe!
Derfra forskød turdeltagerne til Horne Ungdomsskole, hvor turlederen kaptajn
Jes Reiner Pedersen havde arrangeret, at vi kunne spise vor medbragte frokost i
en dejlig gårdhave i det pragtfulde vejr. Værten var en af skolens lærere, Hans
Wendelboe, der er gudsøn af Jes Reiner Pedersen. Han fik to af eleverne til at
vise os rundt på skolen, hvor vi ikke mindst var imponeret af det rod, som kunne
skabes af en enkelt person på et par af de elevværelser, vi så!
På vejen mod syd besøgte vi først fisketrappen og Bindslev Gamle Elværk ved
Uggerby Å, et meget smukt og velbesøgt udflugtssted, også for kanosejlere.
Derfra til Bjergby, hvor vi beså ”Pederspladsen”! Det er en samling af vilde dyr,
skabt af en lokal original, Sme’Peder, af hønsetråd med cement på og malet. For
få år siden var de groet til og noget forfaldne, men nu er de frilagt og istandsat.
Endelig gik turen til Halvrimmen, hvor fru Inge traditionen tro serverede kaffe og
te i haven til brød, bagt af formandens hustru, fru Jette Strehle. Endnu en dejlig
forsommertur i høj grad begunstiget af vejrguderne.
Og selvfølgelig havde alle afgivet deres EU-stemme inden turen - eller gjorde det
på vejen hjem.
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Forsvarsforliget
Et forsøg på at trække hovedlinierne ud af den næsten 30 sider lange forligstekst
er ikke let! Nogle vil synes, her er skrevet for meget (de kan bare springe det
over!), mens andre gerne vil se det hele uden redaktørens ”censur” og personlige
synspunkter. Det er der også et råd for: Gå ind på Forsvarskommandoens hjemmeside (www.fko.dk), hvor man – ud over den nøgne tekst – kan se en mængde
oplysninger om og kommentarer til forliget.
Baggrunden for de store ændringer
har der været talt og skrevet meget om den seneste tid, men et par korte citater fra
papiret giver hovedlinierne: ”Den sikkerhedspolitiske udvikling fordrer, at dansk
forsvar styrker kapaciteten på to områder: 1) Internationale deployerbare
militære kapaciteter og 2) Evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres
virkninger.” Og: ”Dansk forsvar skal kunne bidrage med indsatsklare,
veludrustede og effektive styrker til internationale operationer samtidig med en
styrket samordning mellem den militære og den civile, humanitære indsats i et
indsatsområde.”
Jeg husker ikke at have set disse formuleringer i tidligere aftaler om forsvaret! –
Det bliver i øvrigt interessant at se, om de civile organisationer (ofte benævnt
NGO’er) er med på at fortsætte deres vigtige arbejde – også i en situation, hvor
det kan blive livsfarligt!
En anden begrundelse for de omfattende ændringer ses af følgende: ”Den
aktuelle sikkerhedspolitiske situation, herunder udvidelsen af NATO og EU,
understreger, at den konventionelle militære trussel mod dansk område er
bortfaldet i en overskuelig fremtid, hvorfor der ikke længere er behov for
mobiliseringsforsvaret”.
Så ud med mobiliseringsstyrken og med værnepligten, som alle vi lidt ældre har
kendt den i mere end 40 år. – Og ind med et helt nyt indhold af det hidtidige
totalforsvarsbegreb!
Totalforsvaret
vil nemlig i fremtiden få bidrag fra det statslige redningsberedskab, en totalforsvarsstyrke på ca. 12.000 mand med 4 måneders uddannelse (den nye
værnepligt) og med efterfølgende pligt til i de følgende tre år at stå til rådighed i
indtil 3 måneder, hvis der måtte blive behov. På den måde får det statslige
redningsberedskab og Hjemmeværnet (som får omfattende opgaver efter den nye
ordning) et godt back-up i påkommende tilfælde. – De ovennævntes opgaver og
indsættelse samles under forsvarsministeren.
Hæren
bliver som det største af vore tre værn stærkt påvirket af forliget. – Ikke mindst
det personel, der skal forflyttes eller afskediges:
- Af store enheder vil der i hæren fremover være Danske Division med to
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brigader. Divisionsstaben, divisionstropperne og den ene brigade primært
med fastansatte, mens den anden brigade (den på Sjælland) primært vil få
personel med reaktionsstyrkekontrakt. Alle, der starter som værnepligtige
inden indtræden i de tre nævnte enheder, få en supplerende uddannelse ud
over den meget korte værnepligtstid. Antallet af divisionstropper reduceres.
Brigaderne vil fortsat have et antal førings,- kampstøtte- og faglige enheder,
enten som fast personel eller med reationsstyrkekontrakt. Bataljoner og andre
enheder i 2. Brigade (Sjælland) vil kun være kadrebemandet og med personel
på reaktionsstyrkekontrakt.
- Den danske Logistikgruppe i Vordingborg (det må vel være den, der hedder
DANILOG i dag) vil primært være bemandet med fast personel.
- Jægerkorpset søges styrket mandskabsmæssigt og materielt, mens hærens
skolestruktur ”tilpasses”. Det er dog bestemt, at hærens grundlæggende
sergentuddannelse samles i Sønderborg, og at de tre musikkorps bevares.
- Sjælsmark Kaserne, Melby skydeterræn og Hevring nedlægges.
Man forudser, at hæren vil få 6.000 værnepligtige (godt 2.000 årsværk), godt
9.000 årsværk fastansatte og godt 27.000 indkommanderingsdage til ca. 4.000
personer med reaktionsstyrkekontrakt.
Der skal også anskaffes en mængde materiel, som primært er egnet til indsættelse
i internationale operationer. I alt er der afsat over 4½ mia. kr. i hele
forligsperioden! – Men det var jo også et af formålene med de store reduktioner i
hæren.
I søværnet
sker der også en hel del ændringer, men det mest markante vil for mange sikkert
være skuffelsen over, at ubådsvåbnet nedlægges!
Til gengæld anskaffes også meget nyt materiel, bl.a.:
- Tre patruljeskibe.
- Fire nye maritime helikoptere og opdatering af Lynx-helikopterne.
- Missiler og radarer (primært til patruljeskibe).
På materielområdet er søværnet økonomisk topscorer blandt de tre værn med et
beløb på godt 6 mia. kroner!
I forligspapiret er der en hel A4-side vedr. søværnets sammensætning og de
ændringer, der er forudset. Fra listen vil jeg nøjes med at pege på, at også
søværnets specialstyrke, Frømandskorpset, søges forøget med mere personel,
indsatsfartøjer og andet specialmateriel. Derudover vil man samle søværnets
grunduddannelser i Frederikshavn og afhænde Auderød.
Antallet af eskadrer reduceres til to, mens antallet af fastansatte er sat til 3.400
årsværk, antallet af indkommanderingsdage til reaktionsstyrkepersonel er sat til
kun 300, og antallet af værnepligtige er helt nede på 200 årsværk.
Flyvevåbnet
er jo blevet relativt vel tilgodeset i de seneste forsvarsforlig, så det kan vel ikke
undre os fra de hidtil udsultede to andre værn, at man reducerer noget hos de
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”lyseblå”. – At man vil gå så vidt som til at nedlægge raketforsvaret kan dog
sikkert overraske en hel del af foreningens medlemmer. – Men på den anden
side: Hvis man ikke kan få øje på nogle fly, man kunne forestille sig, ville
angribe Danmark, kan man heller ikke fortænke vort forsvars øverste ledelse i at
overveje alternativ anvendelse af de mange penge, som driften af et sådant
våbensystem koster!
Den mest markante i ændring for flyvevåbnet er dog nok den (endelige)
nedlæggelse (og afhændelse) af Flyvestation Værløse, der de seneste år primært
har tjent som base for Flyvematerielkommandoen, hvis opgaver udliciteres eller
flyttes. Også Flyvevåbnets Specialskole (i øvrigt sammen med Operations- og
Føringsskolen) flyttes. Det bliver til Karup, hvor der sikkert er god plads efter det
forrige forsvarsforlig. – Derefter afhændes Flyvestation Værløse.
Man har konsekvent styrket lufttransportkapaciteten ved anskaffelse af yderligere
et C-130 J fly, et ”afbalanceret” antal af kampfly, skabt grundlaget at kunne
udskille et føringselement til brug i det fjerne samt oprettelse af en enhed, der
kan støtte vore flystyrker, når de forlægges til fjerne og uvejsomme steder. Og
selvom det nok bliver på lidt længere sigt, ser jeg det – som gammel
efterretningofficer – også som en positiv udvikling, at man vil deltage i NATO’s
fællesfinancierede AGS-system, et flybaseret indhentningssystem, der kan give
både hær-, fly- og flådestyrker uvurderlige oplysninger om fjendens aktiviteter i
dybden som grundlag for at gennemføre vore enheders kamp.
De værnsfælles områder
er nok der, hvor jeg mangler opdateret viden og derfor ikke kan vurdere tiltagene
efter fortjeneste!
I min tid (min seneste chefsperiode sluttede med udgangen af 1998) syntes jeg, at
”småt er smukt og effektivt”. Man havde chefer med ansvar (og beføjelser) på
områder, hvor de kunne gennemskue og forvalte deres ”pund” hensigtsmæssigt.
På det værnsfælles område vil man nu samle al kontrol og alle beslutninger på
det centrale niveau og tilsyneladende reducere de tidligere NIVEAU 3 chefer til
personer, der – da jeg gik på sergentskole – blev betegnet korporalskabsførere.
Det indebærer en hel del usikkerhed. Selvom officersuddannelsen sikkert er
forbedret væsentligt siden jeg gennemgik den – og senere suppleret med nogen
praktisk erfaring, virker det dog betænkeligt, at der i Vedbæk, på Holmen eller i
Hjørring kan træffes afgørelser om lokale forhold rundt omkring i de lokale
garnisoner – eller hvad de nu kommer til at hedde – og hvor beslutningstagerne
end ikke kender personel eller andre lokale forhold.
Afslutning
Alle rationaliseringer indeholder både positive og negative elementer. Det er
også tilfældet ved det nys indgåede forlig med dets mange fremadrettede og
logiske elementer indbygget. Det må kunne glæde mange – også vi ret vanetænkende ”Udenfor Aktiv Tjeneste”.
Mest overraskende og positivt er det imidlertid, at det er lykkedes vor
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forsvarschef og vore politikere at nå frem til et så fremtidsorienteret forlig med
en bred politisk opbakning. – Efter nogle meget turbulente år må vi håbe, at dette
forlig giver mulighed for arbejdsro til at udvikle den ønskede operative
effektivitet!
Red.

Invitation fra Gardehusarregimentet
Dansk officer i Irak
FOUAT’s medlemmer indbydes til at deltage i Gardehusarregimentets Torsdagsklubs møde den 2. september på Antvorskov Kaserne, hvor det er lykkedes at
få oberstløjtnant Peter Kragh Nielsen til at fortælle om sin udstationering i Irak
sidste halvår af 2003, altså lige efter, at den succesfulde Win-the-War fase var
overstået. Han forrettede tjeneste i staben ved den multinationale, polskledede
division med hovedkvarter i Babylon og kan derfor fortælle en hel del om det at
skulle samarbejde i en stab, bestående af medlemmer fra 23 nationer. Men også
om den efterfølgende Win-the-Peace fase, som bestemt ikke har været nogen
succes. Vi kan sikkert få et indblik i oberstløjtnantens syn på årsagerne til, at det
ikke er gået specielt godt i Irak de seneste måneder!
Foredraget er rigt illustreret.
Arrangementet starter kl. 10 i Casino og afsluttes med frokost. Der vil blive
opkrævet et beskedent beløb (ca. 100 kr.) for deltagelse, incl. formiddagskaffe og
frokost.
Til orientering for de, der ikke tidligere har deltaget i Torsdagsklubbens arrangementer, skal følgende nævnes:
- Der er mulighed for parkering på gæsteparkeringspladsen kort efter indkørslen til kasernen.
- Man møder i Casino (i Centerbygningen) 10-15 min. før arrangementets start,
så der er tid til at ”hilse på” og afregne for deltagelsen.
- Under formiddagskaffen (med en Gammel Dansk) er der orientering om nyt
fra regimentet, som i august måske kommer til at dreje sig om forsvarsforligets konsekvenser.
- Efter formiddagskaffen går vi til foredrag i et egnet lokale.
- Den efterfølgende frokost varer normalt til omkring kl. 1330. Derefter hygger
nogle sig evt. i Casino indtil de hjemlige pligter trækker.
Tilmelding: Senest mandag den 30. august på telefon 58557915 (Receptionen på
Gardehusarkasernen) med oplysning om, hvilken FOUAT-kreds man tilhører.
Dette gælder naturligvis ikke, hvis man er medlem af Torsdagsklubben.
Se også tilbuddet nederst side 8.
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Behandling af krigsfanger
Den offentlige debat har den seneste tid haft fokus på krigsfangers forhold, ikke
kun i den amerikanske lejr på Guantanamo, men også i fængslet Abu Ghraib i
Irak. Dermed har diskussionen i pressen nærmet sig de områder, hvor danske
styrker er indsat, nemlig Basra-området i Irak samt Afghanistan.
Redaktøren har derfor valgt at samle et antal henvisninger til artikler m.v. med
henblik på at give medlemmerne mulighed for at søge bredere information om
emnet end det, man finder i forskellige dagblade.
TEMA: Krigsfanger – beskyttet af fjenden
er den sammenfattende overskrift over en artikelserie i FOV’s blad
’Nyhedsmagasinet Forsvarsfokus’ nr. 8/2004, side 8-19. Det følgende er
sammendrag, uddrag eller sammenskrivninger fra de forskellige småartikler:
Grundlaget for behandlingen af krigsfanger har siden 1949 været
Genevekonventionerne, som fastsætter ganske klare regler. Men for vore soldater
i bl.a. Irak kan det være svært at få hverdagens problemer til at passe lige
nøjagtigt i en af ”konventionskasserne”. Hvordan kan man f.eks. skelne mellem
personer, der hører hjemme i en krigsfangelejr og en kriminel, der skal
retsforfølges civilt? Eller hører han til den tredje kategori, der kan interneres,
fordi han er til fare for de danske styrker?
Når en person tilbageholdes, skal det inden 12 timer fastslås, om han skal
behandles
- som krigsfange efter den tredje Genevekonvention,
- som almindelig kriminel, der overdrages til landets civile politi m.h.p.
retsforfølgelse, eller
- som civil, der er til fare for danske styrker og derfor interneres og behandles
efter fjerde Genevekonvention.
Løsladelse kan naturligvis også komme på tale.
I undersøgelsen af, hvilken af de tre kategorier en person tilhører, må han
naturligvis udspørges (afhøres) af civile og evt. militære myndigheder. Det kan
ske ved hjælp af en civil tolk, eller en militær tolk, der oftest er uddannet som
afhøringsofficer. I begge tilfælde kræver det naturligvis, at samtalen sker på et
sprog, som den tilbageholdte forstår. Da afhøringsofficerer således kan komme til
at spille en afgørende rolle, er det interessant at se artiklen om uddannelse af
danske afhøringsofficerer, hvor vægtningen af etik og metode er omtalt.
Ved tilbageholdelse af en person følges bestemte procedurer, og personerne skal
bevogtes indtil de løslades eller overgives til det civile politi. Dette gennemføres
af det danske militærpoliti, hvis opgaver og uddannelse er beskrevet. Alt det, der
sker med en af danske soldater tilbageholdt person, et nationalt dansk ansvar.
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(FOV kan kontaktes på 39151330. – Garnisonsbiblioteket på 33479533 eller på
www.kgbmil.dk)
Dansk Røde Kors
har – bl.a. ved et indlæg i dagbladet Information den 18. maj i år – kraftigt
argumenteret mod den overtrædelse af Genevekonventionerne, som man på
grundlag af rapporter og billedmateriale har kunnet konstatere er sket i diverse
fangelejre. At DRK i særlig grad interesserer sig for – og ønsker at hjælpe – de,
der som sårede eller på anden måde kommer i en vanskelig situation under krige,
ligger indgroet i organisationens hele værdigrundlag, så det kan næppe undre, at
man undsiger de forhold, man konstaterer som værende i strid med
organisationens principper og værdigrundlag.
I ”Røde Kors Nyhedsbrev til afdelingerne” nr. 5 fra juni 2004 har både
præsidenten og ikke mindst generalsekretæren argumenteret kraftigt mod
mishandling af fanger og mod, at den danske regering ikke går i rette med de
nationer, der er ansvarlige for de pågældende mishandlinger.
I generalsekretærens artikel hedder det bl.a. ”… et brev fra statsminister Anders
Fogh Rasmussen til Dansk Røde Kors af 7. januar 2003, hvori statsministeren
fastslår, at Genève-konventionerne ikke fuldt ud kan bruges, når det gælder
kampen mod terrorisme. Det er rigtigt. De kan heller ikke bruges til at regulere
trafikken. Men de kan, hr. statsminister, bruges og skal ufravigeligt bruges, når
det gælder krige og konflikter. Argumentet om deres mangler var måske til at
forstå, hvis de stod i vejen for kampen mod terror. Jeg vil derfor opfordre
statsministeren og regeringen til at komme med bare et eneste eksempel på, at
Genève-konventionerne er en hindring i kampen mod terror. ….”.
Senere i samme nyhedsbrev skriver man (med baggrund i oberstløjtnant Poul
Dahls udtalelse i TV-avisen den 17. maj om, at ”…. tortur i nogle tilfælde kan
forsvares for at presse oplysninger ud af fanger …. ”), har Dansk Røde Kors i et
brev til udenrigsministeren og forsvarsministeren opfordret regeringen til
omgående at undersøge, hvordan undervisningen i Genève-konventionerne og
hele den humanitære lovgivning foregår og sikre, at alle soldater kender den.
Via Dansk Røde Kors’ hjemmeside (www.drk.dk) kan man søge generalsekretær
Jørgen Poulsens artikel ”Danmark svigtede”, eller man kan kontakte Dansk Røde
Kors’s hovedkontor.
Også i USA,
der jo nok er den stat, der i øjeblikket er mest fokus på i denne sammenhæng,
skrives og tales der meget om emnet med relation til USA’s rolle. Major af
reserven Frank Søholm Grevil har henledt redaktørens opmærksomhed på et stort
antal artikler på internettet. Nedenstående er medtaget et eksempel på det, der

20

skrives på den anden side af ”de store vande”, og som kan illustrere, at emnet
bestemt også har interesse uden for vor egen lille andegård.
I en BBC-kilde: ’http://news.bbc.co.uk/2/middle_east/3783869.stm’ kan man
således læse følgende (dateret 9. juni 2004) under overskriften ”US ’not bound
by torture laws’: En Pentagon-rapport fra sidste år postulerer, at Præsident
George W. Bush ikke var bundet af love, der fordømmer brug af tortur, fremgår
det af Wall Street Journal. Ligeledes argumenteres der i dokumentet for, at
udøvere af tortur, der arbejder efter præsidentens ordre, ikke kan retsforfølges.
Rapporten blev skrevet af militære og civile jurister for USA’s forsvarsminister
Donald Rumsfeld efter, at staben i Guantanamo Bay klagede over, at almindelig
afhøringsmetodik ikke gav tilstrækkelige oplysninger. I dokumentet beskrives
også hvorfor begrænsninger med hensyn til tortur i USA’s love og internationale
traktater ville kunne ”tilsidesættes under hensyntagen til den nationale sikkerhed
….” (Oversat af redaktøren).
Senere oplyses det på hjemmesiden, at der i dokumentet er anført, at intet er mere
vigtigt end at beskytte et ukendt antal tusinde amerikanske statsborgere, og at
normale restriktioner på anvendelse af tortur derfor ikke nødvendigvis kan være
gældende, samt at præsidenten har autoritet til at godkende stort set en hvilken
som helst fysisk eller psykologisk afhøringsmetode. Det anføres endvidere, at
artiklen bygger på et rapportudkast – ikke på den endelige rapport. Det anføres
også, at man ikke ved, om præsidenten nogensinde har set rapporten, samt at
Bush-administrationen har udtalt, at den støtter Genevekonventionerne og
humanitære traktater vedrørende internerede.
Men hvad så fremover?
Ovenfor er refereret et antal synspunkter og overvejelser, der kan opdeles i tre
kategorier:
- Gældende konventioner og etablerede etiske (= kristne) holdninger.
- Love og tjenstlige forskrifter, som vore soldater skal overholde.
- Synspunkter, der kunne varsle ændringer i de regler, som vi gamle soldater
har sat i højsædet i de ca. 40 år, vi har forrettet tjeneste.
Vi, der har forsvaret det danske samfunds eksistens og dermed de etiske
holdninger, som vi betragter som afgørende faktorer i vore vestlige demokratier,
kommer næppe uden om – bl.a. i vore private omgangskredse – at skulle
diskutere de synspunkter, som tidens debat om krigsfanger naturligt rejser.
Hensigten med at optage disse sider i vort blad er naturligvis at give vore
medlemmer mulighed for at søge yderligere viden om de forskellige synspunkter
i den kommende tids debatter og dermed inspirere til at væbne sig med
baggrundsviden ud over de danske avisoverskrifter og de politiske synspunkter,
der ofte er krydret med partipolitisk ”fnidder” i stedet for at tage fat om de
væsentlige problemstillinger under den nye verdensorden.
Men hvad kunne det så være for problemstillinger? Der er mange aspekter i
sagen, eksempelvis:
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-

Den vestlige kulturs forsvar er opbygget til at reagere i et kampmiljø med
symmetrisk krigsførelse (= samme type styrker mod hinanden, og som
kæmper ud fra nogenlunde samme etiske holdninger).
- Den nye type væbnede konflikter er asymmetrisk (= styrkerne er forskelligt
uddannet og bevæbnet, anvender forskellige taktiske fremgangsmåder og
hviler på vidt forskellige moralske og etiske værdier).
Det sidste kræver måske en uddybning: Den danske soldat har sit moralske
ståsted i kristendommen (”Du må ikke ihjælslå” og ”Vend den anden kind til”).
Andre har et helt andet værdigrundlag (f.eks. en fundamentalistisk holdning, som
praktiseret af selvmordsbombemænd).
Problemstillingen er vanskelig for vore soldater, men den er vel egentlig også
afgørende for, om de vestlige kulturer kan bestå – og stadig være tro mod vore
etiske holdninger.
Red.

Ny udstilling på Tøjhusmuseet
Den 11. juni åbnede Tøjhusmuseet en ny udstilling med den ambitiøse titel
”Russiske specialstyrker i Afghanistan i 1980-erne – En udstilling om
specialstyrker og den asymmetriske krigsførelse”.
Udstillingen indeholder et stort antal effekter, hvoraf mange er skaffet af den
herværende russiske forsvarsattaché, der selv er uddannet i de russiske specialstyrker Spetsnaz. En anden stor bidragsyder er chefsergent Hans Henrik Larsen,
der har udlånt hele 104 genstande til udstillingen, der omfatter våben, uniformer,
afdelingsmærker og mange andre russiske udrustningsgenstande.
Åbningen af udstillingen blev foretaget af formanden for Folketingets
forsvarsudvalg, Helge Adam Møller, hvis åbningstale var både indholdsrig og
engagerende: Der var historiske tilbageblik, forklaring på begrebet ’asymmetrisk
krigsførelse’ og erindringer fra hans egen specialstyrkeuddannelse i Jægerkorpset. Han nikkede tilmed til en af gæsterne, general J. Lyng, med en
bemærkning om, at trods rygterne om, at den slags specielle uddannelser har ry
for at bremse en officerskarriere, er generalen et bevis på det modsatte.
Museets direktør, Ole L. Frantzen, og projektlederen, museumsinspektør Jens
Ole Christensen, var synligt stolte af udstillingen, der efter talerne blev åbnet
med en skål i vodka, en gave fra den russiske ambassade!
Tilblivelsen af udstillingen er fagligt blevet støttet af danske specialister på
området, bl.a. oberstløjtnant Jens Mandøe (tidligere chef for Jægerkorpset) og
chefsergent Hans Muhs, der gennem mange år har været Hærens Specialskoles
(og nu Forsvarsakademiets) specialist vedrørende russisk materiel.
Det kan varmt anbefales at aflægge et besøg på Tøjhusmuseet, der jo også har
mange andre ting at byde på. Kig ind på www.thm.dk, hvor man bl.a. kan se, at
udstillingen er åben indtil 15. august 2005.
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Våbendemonstration
Den 26. august er der mulighed for at overvære Hærens demonstration for
Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus på øvelsespladsen ved Antvorskov Kaserne.
Der er indkørsel til arrangementet ad den normale indkørsel til kasernen, hvorfra
der er vejvisning til Korsbjerg, hvor der er parkeringsmuligheder.
Gennemførelsen af demonstrationen forestås af 1.Sjællandske Brigade, der har
lagt følgende program:
1000-1040: Gæsterne ankommer. Man skal være på plads på Korsbjerg 1040.
Prinsens Livregiments Musikkorps underholder fra 1015 til 1055.
1058-1100: Velkomst ved oberst L.R. Møller, chef for 1. Sjællandske Brigade.
1100-1140: Materieldemonstration 1, hvor hærens materiel fremvises i terrænet
af OL Danielsson, afdelingschef ved KAR.
1140-1215: Taktisk demonstration med en panserbataljon støttet af artilleri og
fly. Kommentarer ved OL Garly, panserbataljonschef ved GHR.
1215-1245: Fredsstøttende operation, en demonstration af Crisis Response
Operation, der kommenteres af OL Mikkelsen, der er panserinfanteribataljonschef ved LG.
Derefter kan man gå til kaserneområdet (cafeteriet er åbent) eller køre til ABChuset ad tvangssporet.
Eftermiddagens muligheder omfatter:
1250-1400: Underholdning ved ABC-huset og Interforceteltet (Prinsens Livregi
ments Musikkorps).
1300-1540: Fremvisning af Garnisonsskydesimulatoren. Kun 30 personer ad
gangen hvert 20. minut frem til kl. 1540 (sidste fremvisning). Man
kan parkere ved vaskepladsen.
1315-1645: Materieldemonstration 2 ved ABC-huset, hvor der er parkeringsmulighed.
Udstilling af hærens materiel, hvor man kan få nærkontakt med en
mængde materieltyper, bl.a. de, der blev demonstreret i terrænet tidligere på dagen. Udstillingen ledes af OL Danielsson, der naturligvis har et stort antal hjælpere til at forklare og besvare spørgsmål.
I modsætning til tidligere år, hvor Gardehusarregimentets Torsdagsklub har
optrådt som ”undervært” for pensionerede officerer, er FOUAT-deltagere i år på
egen hånd.
Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig.
Tag for en sikkerheds skyld paraply m.v. med!
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Om bladet
Indlæg i bladet:
Selvom bladets hovedformål er at formidle oplysninger til medlemmerne om de
forskellige kredses aktiviteter, kan der – når pladsen tillader det – optages indlæg
fra enkeltpersoner.
Sådanne indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORDS). Hvis man
vælger at sende et indlæg på anden måde, skal det ankomme i god tid før
nedenfor nævnte tidsfrist.
Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig
naturligvis ret til at forkorte teksten.
Redaktion m.v.:
”Meddelelser” udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, september og november af FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV
TJENESTE.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp.
kredsformænds og andre bidragsyderes ansvar.
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
Redaktion: Oberstløjtnant Svend C. Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse.
Telefon: 58527513.
E-mails foretrækkes og sendes til både den private adresse (volden1@mail.dk)
og til KGB-adressen (kgb-kat05@mil.dk).
Indlæg, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den
nedenfor anførte tidsfrist.
Næste nummer:
Bidrag til nummer 137 skal være redaktionen i hænde senest 18. august 2004.
Bladets nr. 137 forventes fordelt først i september.
Henvendelse om ekspedition og fordeling:
Major Flemming Holmgreen Rasmussen.
Telefon 44481885, e-mail hf.holmgreen@privat.dk
Tryk:
Lokalkalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, Teglovnsvej 25,
Postboks 163, 4100 Ringsted
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