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Praktiske oplysninger
Om foreningen

Om Meddelelser

Foreningen blev grundlagt 9. december
1891, og dens virke hviler den dag i dag på
de dengang vedtagne love, men tilpasset
nutidens forhold og medlemmernes ønsker.

Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage
indlæg fra enkeltpersoner.

Den består af regionalt opdelte KREDSE og
ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE
med ÅRSMØDET som øverste myndighed.

Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver
et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes
de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at
bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke
forpligtet til at optage sådanne indlæg, og
forbeholder sig desuden ret til at forkorte
teksten.

Inden for lovenes rammer er de enkelte
kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i
medlemstal og deltagerantal ved de enkelte
arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret
og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og
dets officerskorps.

E-mails foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse – se nedenfor.
Foreningsmeddelelser, der sendes som
brev, skal være redaktøren i hænde to dage
før den nedenfor anførte tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4686 6119
 joergen@sverker.dk

Redaktion:
Major Mogens Pedersen
Torvegade 30, 4200 Slagelse
℡ 5852 6315
 mp.slagelse@stofanet.dk

Næstformand:
Fmd. for Københavns Kreds
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
℡ 4466 2548
 jalars@larsen.mail.dk

Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen
 pbt@soroe.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Næste nummer:
Bidrag til Nummer 143 skal være redaktionen i hænde senest 15. oktober
2005. Næste nummer af bladet forventes fordelt primo november 2005.
Meddelelser udgives: Primo januar,
marts, maj, juli, september og november.

Forretningsfører:
Major Flemming Holmgreen Rasmussen
Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse,
3500 Værløse
℡ 4448 1885 
hf.holmgreen@privat.dk
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Information og meddelelser
Redaktion af ”Meddelelser” og hjemmesiden www.fouat.dk er parallelle. Dermed er
der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker
ændringer til det tidligere oplyste.


Fællesstyrelsen
Bestyrelse. Se side 2

OPROP!
Nej, der er ikke krig i Danmark.
Men kan det være rigtigt, at der ikke sker spændende ting i alle kredse under Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste? Og at der ikke er mange spændende
medlemmer, der har noget på hjerte?
Meddelelser er et blad, der er åbent for indlæg fra alle dele af medlemskredsen – ikke
udelukkende de, der er nærmest ved redaktøren bopæl eller hans tidligere tjenestested.
Der er ikke tale om et panikagtigt nødråb – men kommer der ikke indlæg om andet
end det, vi er vant til at skrive og læse om, bliver Meddelelser med tiden kedeligt og
ensformigt.
Som ny redaktør – med erfaring fra andre blade i Forsvaret – ved jeg, at det kan være vanskeligt at få læserne til at forvente andet end at bladet udkommer til tiden.
Dette Oprop! er derfor en venlig opfordring til ledelsen i alle kredse om at motivere
medlemmer, der kan skrive, til at gøre det – til gavn og glæde for alle andre Officerer
uden for aktiv Tjeneste.
Kontakt redaktøren, hvis der er brug for hjælp. Vi har brug for Meddelelser.

Et lille hjertesuk fra Forretningsføreren
Husk at melde flytning
Medlemmerne bedes huske at melde flytning enten til kreds eller til FOUAT's forretningsfører. Vi får en del blade retur på grund af, at adressaten er flyttet. Efter at vi er
gået over til selv at sende bladet ud, så får vi ikke automatisk ajourført medlemskartoteket.

Redaktionen beklager ………
Ved en beklagelig fejl blev det i Nr. 142 omtalt, at den årlige våbendemonstration i
forbindelse med Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus skulle finde sted på øvelsespladsen ved Antvorskov Kaserne den 24. august. Oplysningen var hentet på Hærens Operative Kommandos hjemmeside på et tidligt tidspunkt – før der blev truffet
beslutning om at flytte arrangementet til Karup. End ikke personellet på Antvorskov
Kasernen kunne relativt få dage demonstrationen give fuldgyldige oplysninger om
flytningen – og da var Meddelelser gået i trykken. Vi måtte ty til anvendelse af
FOUAT’s hjemmeside for at korrigere oplysningerne. Beklager!
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Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.

℡ 4466 2548 -  jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal.
℡ 4914 5023 – Giro nr. 6 403 182

Med sommeren på hæld løfter kredsen hermed en flig af sit program for efterårets
måneder og ser frem til gensynet med vore mange medlemmer.
Pistolskydning – bemærk datoerne
Efterårets skydninger er nu godt i gang. Landspræmieskydningen afholdes d. 6. september; d. 15. september er afsat til Münchausen-skydning (B.-L.-skydning); Napoleon-skydningen og det afsluttende kammeratlige samvær med præmieuddeling finder
sted d. 4. oktober.
Kastelskoncert
Som afslutning på sæsonens koncerter gennemføres St. Tappenstreg den 7. september kl. 1900 med Prinsens Livregiments Musikkorps, Hjemmeværnets Tambourkorps
København samt vagtdetachementet fra Gardehusarregimentet.
Foredrag
Disse afholdes på de annoncerede datoer i Kastellets Gl. Varmecentral kl. 1900 og efterfølges af et mindre socialt arrangement (spisning) i Ndr. Magasins Spisestue eller i
Hestestalden. Tilmelding hertil bedes foretaget tidligst muligt og senest forudgående
tirsdag kl. 1100 til kredsens formand eller forretningsfører.
Torsdag 6. oktober
foredrager Bjørn Westerbeek Dahl over ”Hendrik Ruses Kastel i 1666. En status over
et afsluttet byggeri”.
Før Hendrik Ruse i 1666 afleverede sit Kastel til Krigskollegiet blev der foretaget flere
syn på såvel volde og grave samt den del af bebyggelsen, der indtil da var opført.
Synsforretningerne giver et overraskende indblik i den forudgående planlægning: Kastellet skulle have været opført som en forfinet barokby med slot, kirke, soldaterbarakker, håndværkerboliger osv. i en stram symmetrisk form, men kun 1/3 af denne
bebyggelse blev realiseret. Bevarede tegninger og kort supplerer synene, og de har
dannet grundlag for en edb-model af Kastellet, som det skulle have set ud i sin fulde
udfoldelse.
Gæster er velkomne.
Torsdag 20. oktober
giver oberst Jørgen Jacobsen, chef for Hjemmeværnsstaben, en orientering om
Hjemmeværnets muligheder og medvirken i terrorbeskyttelse.
Gæster er velkomne.
Kommende foredrag
afholdes 3. og 17. nov.
Efterårsekskursion
forventes gennemført 24. november til Flådestation Korsør til forevisning fra kl. 1600
af Søværnets nye 137 m lange fleksible støtteskib ABSALON. Antallet af deltagere vil
af praktiske grunde være begrænset, hvorfor en tilkendegivelse fra interesserede
medlemmer er nødvendig.
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Venligst kontakt formanden på tlf. 44 66 25 48, evt. skr. (CPR-nr. vil senere blive indhentet.)
Åbent Hus Arrangement i Kastellet
Den 28. oktober fylder den gamle fæstning 314 år. Dette markeres søndag den 30.
oktober i tiden kl. 1200-1715 med udstillinger, koncerter, Dansk Løsen m.m.
Som opfølgning af foredraget 6. okt. om Kastellet i 1666 er der god mulighed for den
30. at bese den i dag meget velbevarede og velholdte fæstning.
Der vil dertil være mulighed for at nyde cafeteriets Kastelsgryde til kr. 41,00


Storstrøms Kreds
Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing
℡ 3539 2705 -  erikblyme@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 -  skansehuset@mail.tele.dk

Foredrag
Kredsen henleder opmærksomheden på foredraget af den tidligere fremmedlegionær
torsdag den 6. oktober 2005 kl. 1900 i Hærhjemmeværnsdistriktets lokaler på Stenvej
i Sakskøbing.
Herudover lader kredsen afholde et foredrag om Warszawa-opstanden i 1944, hvor
den polske hjemmehær (Armja Krajowa) bød tyskerne trods i 63 dage, og med sovjetstyrkerne som nærmeste tilskuere.
Foredragsholderen er tidligere officer i Hjemmehæren, deltager i opstanden og nu bosat i Danmark.
Foredraget afholdes på Hærhjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster, Stenvej i Sakskøbing – torsdag den 10. november 2005 kl. 1900.
Vore samarbejdspartnere vil blive indbudt til foredraget.
Skiv begge datoer ind i din kalender NU.
I tilslutning til emnet kan det varmt anbefales at læse den af MJ J.C. Schlichtkrull i
1984 udgivne bog ”Warszawaopstanden”.


Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk
℡ 5943 6155 -  nille@sport.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted
℡ 5761 5717 -  helst@c.dk

Siden sidst:
Efter at alle forhåbentlig har haft en rigtig god sommerferie var vores første aktivitet
træningsskydningen tirsdag den 9. august på skydebanen ved Antvorskov. Vejret var
rimeligt og der var mødt 6 skytter, heriblandt en helt ny skytte. Holger Janns, som er
kredsens skydeansvarlige, havde den meget store tilfredsstillelse at se den nye skytte
sætte alle de øvrige på plads, idet han scorede flest points denne aften. Formanden
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var ikke selv til stede – men havde han spurgt de øvrige, ville de sikkert bortforklare
denne gode skydning med ordene – det var almindeligt begynderheld.
Det mener Holger dog ikke – her har vi fået en tiltrængt forstærkning, hvis vi igen
skal erobre landspokalen til kredsen – og det skal vi vel ?
Kommende aktiviteter
Pokalskydningen
gennemføres lørdag den 1. oktober i tiden 1000-1200 på skydebanerne ved Antvorskov. Herefter forlægges til Holger Janns domicil i Boeslunde, hvor vi igen i år er blevet stillet den sædvanlige uovertrufne skydefrokost i udsigt.
Forventet sluttidspunkt ca. klokken 1500.
Vi fastholder, at prisen for deltagelse i såvel skydningen som frokosten fortsat er kroner 20,00 – det er simpelt hen årets tilbud.
Tilmelding til forretningsføreren senest tirsdag den 27. september.
Som det fremgik af sidste nummer har bladets redaktør, Mogens Pedersen, indledt en
ny serie under betegnelsen Pensionist – og hvad så ?
Jeg vil gerne opfordre kredsens medlemmer til at hjælpe redaktøren med indlæg. Jeg
er sikker på, at adskillige i vor kreds og andre kredse, har en virkelig god historie at
fortælle og dermed dele med os andre. Er du i tvivl eller ønskes mere information om
den nye serie kontakt venligst Mogens Pedersen – se side 2.


Fyns Kreds
Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
℡ 6594 2353
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV
℡ 6616 3491 – Giro nr. 9 034 730

NU IGEN!
Jamen, vi ved det! Den fremsendte indbydelse til Løgumkloster , Bov og Christiansfeld
har forputtet sig, og har indtil nu været ude af sind.
Turen foregår som omtalt torsdag, den 8. september, og man må gerne invitere gode
venner med.
Men! Hurtig tilmeldelse til forretningsføreren er nu påkrævet. Vi ses.


Sydjyske Kreds
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev
℡ 7453 2566
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev
℡ 7452 2679 -  carjet50@webspeed.dk

Besøg på Koldinghus den 10. august.
29 medlemmer og damer mødtes på Koldinghus. Vi blev her budt velkommen af Gunnar Ebbesen, der havde påtaget sig at stå for arrangementet.
Vi startede med at få forvist en kortfilm, der på udmærket måde beskrev slottets historie fra grundlæggelsen i 1268 og til i dag.
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I Christian den III’s kapel gav Gunnar Ebbesen en spændende og interessant beskrivelse af slottets oprindelige arkitektur og udseende, som undergik væsentlige ændringer under kongerne Christian den IV og Frederik den IV. Han førte os ind i arkitektparret Exners tanker om en restaurering af slotsruinen og disse tankers enestående
realisering, som vi kan se i dag.
Under en rundtur i museet fik vi lejlighed til at se biblioteket, den unikke sølvsamling
samt krigsmindesamlingen.
Efter besøget på Koldinghus spiste vi en hyggelig frokost sammen på Koldinghus
Staldgård.
Under frokosten gav Gunnar Ebbesen en orientering om staldgårdens omskiftelige historie og dens anvendelse gennem tiderne og herunder som et trist minde Gestapos
brug af staldgården til fængsling, afhøring og tortur af danske frihedskæmpere. Major
H.C. Christiansen supplerede med kort at fortælle om staldgårdens anvendelse som
mobiliseringsdepot for bl.a. 18. Bataillon før krigsudbruddet i 1939 og indtil Hæren efter tysk krav måtte forlade Jylland i 1942.
Formanden takkede varmt Gunnar Ebbesen og frue for et fornemt og velgennemført
arrangement.
Kommende arrangementer.
Præmieskydning på pistol søges gennemført i Varde den 21 eller 22. september.
Medlemmerne vil skriftligt blive orienteret herom.
Udflugt
Vi minder om, at der som beskrevet i kredsens brev af 15. juli, vil være mulighed for
at deltage i Brigadevennernes udflugt til Sjælland den 21. september, hvor man vil
besøge DANILOG i Vordingborg samt Sorø Akademi.
Tilmelding til major Ingvert Terkildsen senest den 7. september. Tlf. 7594 0204.
E-Post: ingvert@privat.dk


Midtjyske Kreds
Kredsen er p.t. ikke aktiv.


Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
℡ 9812 6328
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby
℡ 9817 8277

Igangværende aktiviteter
Træning til landspræmieskydning
startede mandag den 8. august på banerne ved Lindholm Høje. Vejret var absolut ikke
med os; det øsregnede under hele skydningen, men trods det dårlige vejr var der
mødt 9 skytter som indledte træningen. Bedste skytte opnåede et resultat på 211 point og dårligste med et resultat på 172 points, så sidstnævnte har noget at leve op til,
men træningen fortsættes fremdeles de næste fire mandage.
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Bowlingturneringen
har vi ændret til, at vi nu starter på klublignende vilkår fra mandag den 15. august,
kl. 1000 og spiller fremdeles hver mandag fra kl. 1000 - til 1100 i i alt 28 uger - med
sidste spilledag mandag den 15. maj 2006.
17 personer deltager i turneringen.
Kampen om bowlingpokalen vil blive ændret, nærmere vil tilgå de berørte.


Holdninger skaber tumult
- men tumult kan også skabe holdninger
I komplicerede sager kan det være lidt svært at finde sine egne ben at stå på, ikke
mindst når sagerne indbyder til, at ens personlige holdning – eller vanetænkning –
bliver udfordret.
Denne søndag morgen sidst i juli var det nødvendigt at glippe et par gange med øjnene, da man på Berlingske Søndags forside den 31. juli så højt placerede danske politikere lufte deres uenighed om, hvorvidt det også fremover skal være lovligt eller strafbart at udtrykke sin sympati for terror!
Men hvad er terror?
Ja, det spørgsmål kan ikke besvares enkelt og klart, for der findes ingen internationalt
(= FN) godkendt definition. Udenrigsminister Per Stig Møller skriver i Politisk Horisont
nr. 2/2005, at en sådan definition er vigtig for det videre arbejde med at få vedtaget
en overordnet FN-konvention mod terrorisme. Han bakker op bag FN’s Generalsekretærs forslag, der fastslår, at ”terrorisme er enhver voldelig handling rettet mod civile
med det formål at skræmme en befolkning eller tvinge en regering eller en international organisation til at handle på en bestemt måde”.
Tumulten om disse forhandlinger skyldes især, at en række lande vil sikre retten til
frihedskamp mod en besættelsesmagt. Til dette siger Per Stig Møller: ”Det skal selvfølgelig stadig være lovligt, så længe der i denne frihedskamp ikke anvendes terror.
Men en frihedskæmper bekæmper besættelsesmagten, og han handler ikke for at
ramme tilfældige civile. Det gør terrorister”.
Hvordan offentliggøres synspunkter for eller imod terror?
Men tilbage til vor lokale danske tumult om ret til (eller straf for) at udtrykke sympati
for terroraktiviteter:
De fleste af os i FOUAT gør vel et hæderligt forsøg på at følge med i de synspunkter,
der kommer frem i de landsdækkende, danske massemedier. Men de mere specielle
medier som f.eks. internetsider på arabisk eller de utallige lokalradioers udsendelser
kan det være svært – for ikke at sige umuligt – for os at følge med i.
Forslag om at gøre det strafbart at udtrykke sympati for terrorister eller terrorgrupper
kan derfor ikke undgå at give tumult – både rent juridisk, men så sandelig også holdningsmæssigt – i et samfund som det danske, som jo efterhånden bliver mere og mere multietnisk.
Og rent praktisk er der naturligvis også problemer: Det vil kræve enorme ressourcer
at overvåge alle tilkendegivelser i medierne i et så informationsmættet samfund som
det danske. Og hvordan vægter man de holdninger, der kommer til udtryk? – Og så et
par apropos’er: Hvad er vor holdning til at få overvåget og vurderet alle vore ytringer
og holdninger? Hvordan formuleres grænser for ytringsfriheden? Og hvem fastsætter
grænser for og kontrollerer de holdninger, vi giver udtryk for?
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Hvorfor bruger jeg udtrykket tumult?
I denne weekends aviser var der flere ting, der kunne give anledning til undren over
de synspunkter, der åbenbart breder sig. Et par eksempler er vel på sin plads for at
beskrive de problemer, som vi holdningsmæssigt og lovgivningsmæssigt står over for:
Første eksempel:
Hr. Slimane Hadj Abderrahmane, der efter at have ”nydt fri kost og logi” i Guantanamo-fangelejren på Cuba i et par år og derefter – efter en stor indsats fra den danske
stat – blev løsladt og straks efter sin løsladelse udtalte, at både vor statsminister og
forsvarsminister er legitime terrormål.
Han blev ikke dømt – ja så vidt jeg husker ikke engang sigtet for denne udtalelse!
Andet eksempel:
Da oberstløjtnant Poul Dahl i 2004 udtalte sig om tortur, blev han på rekordtid vanæret ved at blive kaldt til orden af selveste forsvarschefen og sat til anden tjeneste
kun to måneder før en livslang og højt værdsat indsats skulle afsluttes med pensionering.
Tredje eksempel:
En kaptajn af reserven og ansat i Udenrigsministeriet, Annemette Hommel, tog i 2003
orlov fra sit arbejde i Udenrigsministeriet og meldte sig frivilligt til i et halvt år at arbejde for vore udsendte styrker i Irak ved at besætte en af de mange poster i den
danske enhed i Basra-området. Hun er som bekendt sigtet for at overtræde Genève
Konventionerne om behandling af krigsfanger, blev repatrieret og bliver nu slæbt
gennem en måske årelang retssag, som eventuelt kan føre til, at hendes civile, akademiske uddannelse har været omsonst. Og det samme gælder vel også hendes omfattende militære uddannelse og alle de måneder, hun i årenes løb har brugt på at
dygtiggøre sig til gavn for forsvaret.
De tre eksempler er nævnt for at illustrere, hvor svært det kan være at få holdninger
til at passe ind i det praktiske liv i vort samfund. Ikke mindst i en tid, hvor landet deltager på den internationale politiske arena uden en forudgående holdningsopbygning
og beskrivelse af landets krav og forventninger til vore udsendte soldater på en måde,
der er tilpasset den for vort land helt nye situation. Dette forekommer ikke hensigtsmæssigt, så når en gammel soldat som jeg bruger ordet ”tumult”, er det, fordi det var
det høfligste, der faldt mig ind.
Vores rolle som pensionister
Tja, livet er blevet besværligt og uoverskueligt siden vi blev pensioneret. Men vi er
stadig en del af den militære verden og vort danske samfund som helhed. Vi bør derfor følge med i udviklingen og tage stilling – uanset hvor megen tumult, der opstår i
verden og omkring vor tidligere arbejdsplads - i kølvandet af hærens nutidige opgaver
og problemer.
At dette kan være vanskeligt vil jeg illustrere med et lille pluk fra et interview med
forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, i Berlingske Tidende den 30.
juli:
”…... Og uanset udfaldet er det en tabersag for forsvaret. Hvis Annemette Hommel
dømmes, så har forsvaret haft for lidt opsyn med, hvad der foregik og frikendes hun,
så har forsvaret overreageret i sagen. Vi har en dårlig sag, uanset hvad der sker. …”
Da jeg stod foran pensionering i slutningen af 1998 var den daværende chef for Hærens Operative Kommandos afskedsbemærkning til mig: ”Du har valgt det helt rigtige
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tidspunkt at gå på pension”. – Det er nok en korrekt vurdering, men jeg tror, at mange af os ”forhenværende” stadig savner vor tidligere arbejdsplads.
Svend Volden, 5. august 2005


Pensionist – og hvad så?

Ny serie

Meddelelser har indledt nu en ny serie, hvor medlemmer fortæller om livet efter afskeden med tjenesten. Redaktionen er sikker på, at der kan fortælles mange gode historier og opfordrer hermed alle, der har lyst til at indvi os andre i gode historier fra
en anderledes hverdag til komme ud af busken.


Slut med artilleriet på Sjælland
Redaktionen har modtaget følgende fra oberstløjtnant S.C. Volden, der har haft lejlighed til at læse bogen
Med udgangen af juli i år tog hæren afsked med endnu et regiment, Kongens Artilleriregiment eller rettere sagt med to regimenter, for fra 1. august er ’Kongens’ og
’Dronningens’ sammenlagt til Danske Artilleriregiment. Dermed er fire feltartilleriregimenter og to luftværnsregimenter i løbet af ca. 25 år blevet reduceret til blot et enkelt, der får domicil i Varde-Oksbøl området.
For at markere den for Kongens Artilleriregiment og Sjælsmark Kaserne negativt ladede begivenhed, som en så omfattende nedlæggelse naturligvis udgør, har man udgivet bogen ”Artilleriregimentet på Sjælsmark Kaserne”.
Af bogens mange kvaliteter skal især fremhæves to:
Det omfattende afsnit ”Regimentshistorisk oversigt 1942-2005” er en interessant
gennemgang af regimentets historie gennem de seneste godt 60 år. Dette afsnit er
særligt værdifuldt, fordi det kommer til at stå som en markant afslutning på en regimentshistorie, der indtil 1942 er beskrevet af bl.a. premierløjtnant O.A.C. Jacobs (indtil 1917) og kaptajn N. Bjerre (1917-1942).
Afsnittet beskriver markante begivenheder, regimentets enheder og forhold med særlig indflydelse på regimentets liv og udvikling. Det er suppleret med en oversigt over
de afdelinger og selvstændige batterier, som har hørt under regimentet. Der er oplyst
historiske fakta samt bevæbning m.v. for hver af enhederne.
Det andet specielle ved denne bog er det fornemme billedmateriale, som fremtræder
smukt, da billederne er trykt i stort format. Dette er muliggjort af, at bogens format
er i A4, samt af en god papirkvalitet. At billederne er logisk placeret i forbindelse med
teksten gør ikke oplevelsen mindre god.
Bogen, der er på 82 sider, har også andre kvaliteter: En omfattende beskrivelse af
Sjælsmark Kaserne med billeder, skitse og beskrivelser af bygninger m.v., en grundig
oversigt over de anvendte kilder samt en liste over anvendte forkortelser.
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Alt i alt må det siges, at forfatterkollegiet (Ole Ohlsson, Jørgen Ole Larsen, Jørgen
Boye, Ole Schiermer Nielsen og Jens Peter Birk Asholt) har præsteret et smukt og gedigent arbejde, som på værdig vis beskriver væsentlige dele af den afsluttende periode for hærens artillerienheder på Sjælland.
Bogen, der er trykt i 3000 eksemplarer, er udgivet af Kongens Artilleriregiment 2005
(ISBN 87-990 900-0-7). Den kan naturligvis lånes på Det Kongelige Garnisonsbibliotek eller bestilles på dit lokale bibliotek.
(Ved redaktionens slutning forelå der intet om, hvorvidt bogen kan erhverves eller på
hvilke vilkår).
Da udgiveren, KAR, er nedlagt, kan redaktionen kun henvise de, der er interesserede i
at erhverve bogen, til snarest at søge oplysninger på telefon 48 10 82 25 (Jens Peter
Birk Asholt).
Både ældre og – ikke mindst – yngre generationer af artilleriofficerer kan glæde sig til
en god oplevelse! Der er sat et punktum med en smuk bog.
Svend Volden


Nostalgi, er ”rust på minderne” - mere om Sjælsmark
Da forsvaret frigør Sjælsmark Kaserne med udgangen af 2005, er der nu mulighed for
at købe kasernen og etablere en ny bydel med boliger og mindre erhvervsvirksomheder beliggende i et naturskønt område i Hørsholm Kommune. Kasernen er beliggende
i et attraktivt område med udsigt til Sjælsø. De oprindelige bygninger forudsættes anvendt.
Sjælsmark Kaserne blev oprindeligt anlagt i årene 1952-1954, som kaserne for 1.
Feltartilleriregiment, nu Kongens Artilleriregiment.
Arealet udgør ca. 22 hektar. Der er et samlet bygningsareal ifølge BBR på ca. 33.079
etagemeter. Det samlede etageareal af administrationsbygninger o. lign. udgør ca.
21.377 m2 og depoter og garageanlæg udgør ca. 11.702 m2.
Sjælsmark Kaserne planlægges udlagt til byzone med overvejende boliger, lettere erhverv samt rekreative og offentlige formål i både forslag til regionplan 2005 og i
Hørsholms Kommunes forslag til Helhedsplan 2005-2016. Det omkringliggende øvelsesareal er omfattet af landskabsfredning.
Sjælsmark Kaserne består af muret byggeri i røde og gule sten med eternittage. Her
er rige muligheder for etablering af et spændende boligområde, der har alle tænkelige
faciliteter og muligheder, deriblandt en idrætshal, boldbaner og mange grønne arealer.
Ejendommens skønnede markedsværdi udgør: ca. 132 mio. kr.
Ejendommens nutidsværdi udgør kontant: ca. 102 mio. kr.
Kilde: Kongens Artilleriregiments hjemmeside og Forsvarets Bygningstjeneste
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Ny historisk samling på Antvorskov Kaserne
På Antvorskov Kaserne har Gardehusarregimentets Historiske Fond i samarbejde med
Støtteforeningen Historisk Samlings Venner indrettet og åbnet en ca. 450 m². stor udstilling af effekter, der primært stammer fra den tidligere samling på Gardehusarkasernen i Næstved. Udstillingen rummer nu også en række fondsejede genstande, der
har tilhørt Sjællandske Livregiment samt et mindre antal effekter fra Danske Livregiment.
Udstillingen blev indviet i maj af HKH Kronprins Frederik, der har rang af oberstløjtnant ved Gardehusarregimentet.
Det er meningen, at samlingen skal være åben for publikum hver onsdag samt – for
grupper – efter aftale. Åbningsdagen er valgt, fordi Hesteskorten træner byridning i
Slagelses centrum om onsdagen i tiden 1230 - 1400.
Henvendelse om besøg i samlingen kan ske til Ledelsessektionen. Det vil i forbindelse
med sådanne besøg være muligt også at besøge Hesteskadronens stalde og øvrige
moderne faciliteter.

HKH Kronprinsen indskriver sig som den første i Samlingens gæstebog.


Andre samlinger og museers adresse og åbningstider
Redaktionen modtager meget gerne oplysninger om andre samlinger og museer, der
rummer militærhistorie og effekter. Adresser og åbningstider vil blive samlet i en nyttig oversigt her i Meddelelser.
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Boganmeldelse - ”Jægersoldat i en terrortid”
Hvad laver pensionister?
- de skriver åbenbart bøger!
Igen er der en pensioneret officer, oberstløjtnant Poul Dahl, der har udgivet en bog,
nemlig ”Jægersoldat i en terrortid”. I bogen delagtiggør den tidligere chef for Jægerkorpset os i sine erfaringer og tanker med baggrund i en lang, afvekslende og indholdsrig karriere. Den blev udgivet så sent som Sct. Hans aften i år. Måske er dagen
en tilfældighed, men forfatteren gør i hvert fald sit bedste for at riste et antal rygstykker. – Ikke på bålet, men verbalt!
Forfatteren har medtaget nogle passager, hvor han – i ikke specielt venlige formuleringer – udtrykker sin mening om en række ting bl.a. om forsvarets reaktion på hans
medvirken den 16. maj 2004 i en TV-debat om tortur, samt om landets politiske ledelses (efter hans mening mangelfulde) reaktion på den ændrede sikkerhedspolitiske
situation efter omvæltningerne i den hedengangne WAPA i slutningen af 1980-erne.
Nogle vil sikkert synes, at disse passager er stødende, urimelige eller direkte fejlagtige. Andre vil måske være enige med Poul Dahl. Men de fleste vil nok føle sig tvunget
til (igen?) at tage personlig stilling til forfatterens synspunkter.
Bogens sidste to afsnit om terrorbekæmpelse og med sikkerhedspolitiske synspunkter
indeholder stof til eftertanke, men kan være lidt besværlige at finde den røde tråd i,
da fakta og forfatterens personlige synspunkter forekommer en kende sammenblandet.
Til glæde for den militærhistorisk interesserede indeholder bogen interessante beskrivelser af bl.a. Jægerkorpsets forhistorie, tilblivelsen af det vi i dag kender som Jægerkorpset, korpsets uddannelse og arbejdsmetoder samt et antal korte levnedsbeskrivelser af personer, der er uddannet i Jægerkorpset.
Bogen er udgivet den 23. juni 2005 på forlaget HO+Storm med ISBN 8790170-23-7.
Den indbundne bog er på 218 sider og koster 285 kr. Der er medtaget et stort antal illustrationer, diverse oversigter, angivelse af kilder samt personregister og en detaljeret indholdsfortegnelse.
Svend Volden, 27. juli 2005.


Skrivevejledning - Hjælp til selvhjælp
Redaktøren er ikke udpræget doven – men vil naturligvis gerne springe over gærdet,
hvor det er lavest.
Når de, der indleverer bidrag til Meddelelser, gør sig den ulejlighed at sammensætte
teksterne, kunne det være med én ulejlighed at følge en simpel vejledning, der vil lette redaktøren i sit arbejde og som næppe vil være nogen byrde for de skrivende medlemmer.
Redaktøren følger følgende tommelfingerregler, når teksterne til Meddelelser skrives:
Emne
Grader
Datoer

Forkert
MAJ
05. August 05
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Rigtigt
Major
5. august 2005

Stednavne
ODENSE
Personnavne
HENNING HANSEN
Citater
”Du har valgt det rigtige ...
Generelt: Undlad forkortelser og udråbstegn og begræns
Benyt stavekontrol, hvis den er til rådighed.

Odense
Henning Hansen
”Du har valgt det rigtige ...
brugen af bindestreger.

Tak for hjælpen.
Redaktionen


Efterlysning – Arkivet mangler 4 numre af Meddelelser
Nr. 10/83 (JUL-AUG), nr. 48/89 (NOV-DEC), nr. 62/92 (MAR-APR), nr. 75/94 (MARAPR). Kan nogen hjælpe?


afstand. Nu standsede skrid
, løftede hovedet og stod ret.
Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad

Hvem

Intern Pr.skydning
Skydning
Landspr. Skydning
Store Tappenstreg
Skydning
Skydning
Udflugt
Pr. skydning
Bowling - opstart

Nordjysk
Fyn
København
København
Fyn
København
Sydjysk
Sydjysk
Nordjysk

Pokalskydning
Skydning
Præmieskydning
(Kamm.samvær)
Formandsmøde

Midt- og Vestsj.
Fyn
København

Foredrag
Foredrag
Foredrag
Åbent Hus
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Ekskursion

Storstrøm
København
København

Hvor
Lindholm Høje
Skallebølle Centret
Sjælsø K2
Kastellet
Skallebølle Centret
Sjælsø K2
Vordingborg og Sorø
Varde – nærmere tilgår
Løvvangens Bowlingcenter

Antvorskov skydebaner
Skallebølle Centret
Sjælsø K2
Præmieuddeling
Indkaldelse tilgår direkte til de berørte

£
050905
060905
060905
070905
150905
150905
Jf. brev
21 eller

1600
0900
1900
1600
0900

22/9

Hver mandag
1000 - 1100

011005 - 1900
041005 - 1600
041005 - 0900

HJD lokaler, Sakskøbing
061005
Kastellet
061005
Kastellet – nærmere tilgår
201005
Kastellet
301005
København
Kastellet – nærmere tilgår
031105
Storstrøm
HJD lokaler, Sakskøbing
101105
København
Kastellet – nærmere tilgår
171105
København
FLS Korsør
241105
Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening
se www.dmkf.dk eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf. 38 87 93 10
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-

- 1900
- 1900
- 1900
- 1200
- 1900
- 1900
- 1900
– ena.

Og så var der den om …….
Carl fra Døllefjelle-Musse var rekrut ved 5. regiment i Vordingborg, og det var sådan
set i orden, hvis det ikke havde været for trætheden. Han var altid træt, og det skulle
lige passe, at det var ham, der fik hundevagten efter en lang dag på terrænbanen.
Dér stod Carl nu klokken to om natten lænet op ad sit skilderhus ved indgangen til
kasernen, og øjenlågene blev tungere og tungere. Han sov da også trygt med hagen
på brystet, da hans underbevidsthed hørte faste skridt fra vagtstuen. Det kunne kun
være vagtkommandanten, og Carl vidste, hvad det kostede at sove på vagten. Skridtene kom nærmere, men Carl stod stadig med hagen mod brystet. Vagtkommandanten havde set ham på lang afstand. Nu standsede skridtene lige foran ham.
"Amen!",sagde Carl, løftede hovedet og stod ret. La

ng

Redaktøren af dette blad, der har haft ansvaret for Sjællandske Livregiments
afsnit i den historiske samling på Antvorskov Kaserne, i samtale
med Kronprinsen under dennes præsentationsrunde i lokalerne.

Tryk

Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster.

Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted
lfrsj@hjv.dk
15

”De gør det godt i det fremmede”
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