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Praktiske oplysninger 

Om foreningen 

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. 

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

Inden for lovenes rammer er de enkelte 
kredse selvstyrende og beslutter eksempel-
vis 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 til-
knytning til og interesse for Forsvaret og 
dets officerskorps. 

 

Fællesstyrelsen: 
Landsformand: 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm 
℡ 4586 6119 

 joergen@sverker.dk
 
Næstformand: 
Fmd. for Københavns Kreds 
Forskningsbibliotekar D.B., major Jør-
gen Larsen 
Digterparken 76, 2750 Ballerup 
℡ 4466 2548 

 jalars@larsen.mail.dk
 
Forretningsfører: 
Major Flemming Holmgreen Rasmussen 
Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 
3500 Værløse 
℡ 4448 1885  

 hf.holmgreen@privat.dk
 
 

 
Om Meddelelser  
 
Formål: At formidle oplysninger til med-
lemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvi-
dere, når pladsen tillader det, at optage 
indlæg fra enkeltpersoner. 
 
Bladet indeholder primært interne for-
eningsmeddelelser. Bidrag optages på bi-
dragsyderens ansvar. Eftertryk er kun til-
ladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis på-
gældende kredsformands tilladelse. 
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæf-
tet 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. 
 
E-mails foretrækkes og sendes til redaktø-
rens private adresse – se nedenfor. 
Foreningsmeddelelser, der sendes som 
brev, skal være redaktøren i hænde to dage 
før den i kalenderen på sidste side anførte 
tidsfrist. 
 

 
Redaktion: 
Major Mogens Pedersen 
Torvegade 30, 4200 Slagelse  
℡ 5852 6315 

 mp.slagelse@stofanet.dk   
 
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen 

 pbt@soroe.dk

 
Ekspedition og fordeling: 
Se forretningsføreren – modsatte spalte 
Kommende numre: 
Bidrag til kommende numre af Medde-
lelser: se kalenderen sidst i bladet.  
 
Meddelelser udgives: Primo januar, 
marts, maj, juli, september og novem-
ber. 
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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. 

 
Foreningen protektor 

 

 

Fællestyrelsen har i overensstemmelse med 
Hendes Majestæt Dronningens beslutning om titulering 
vedtaget at ændre foreningens høje protektors titel til 

 
 
 

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen. 
 
 
 
 
 

Ændringen træder i kraft med udgivelsen af dette 
nummer af Meddelelser (Forsiden). 

 
 

 
Fællesstyrelsen 
Bestyrelse. Se side 2 
 
Landsformandens sommerhilsen 
 
Midt i den dejlige sommertid er det en fornøjelse som formand at se tilbage på et ak-
tivt halvår, med bl.a. et vellykket årsmøde, godt tilrettelagt af Storstrøms Kreds på 
Vordingborg Kaserne. Der kunne dog godt have været nogle flere deltagere. 
 
På Formandsmødet forud for Årsmødet blev bl.a. drøftet modellen med at afholde 
Årsmøderne på skift blandt kredsene. Der er f.eks. afstandsmæssige fordele og ulem-
per ved at gennemføre møderne på skift hos hinanden. Det vil vi drøfte nærmere på 
Formandsmødet i oktober ligesom vi også har sat Foreningens samlede struktur på 
dagsorden 
 
Pistolsagen ikke endeligt afsluttet 
Pistolsagen har i skrivende stunde ikke nået en endelig afklaring. 
Hver for sig synes de fleste af kredsene dog at have indrettet sig på vilkårene 
Jeg arbejder videre med sagen. 
 
Som det fremgår af kredsenes orienteringer i ”Meddelelser” har 2006 første halvår 
været udtryk for et godt aktivitetsniveau tilrettelagt på lokale vilkår og underbyggen-
de et socialt islæt, hvilket, jeg tror, er vigtigt for også at kunne tiltrække ny medlem-
mer. 
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Det er samtidig en glæde at erindre om genstiftelsen af Midtjyske Kreds som sammen 
med sin formand oberst Michael Svejgaard ønskes held og lykke 
 
Jeg ønsker ”God Vind” med kredsenes efterårsarrangementer, som medlemmerne 
formentlig kan få et godt udbytte af. 
Samtidig håber jeg, at lokale arrangementer med henblik på at tiltrække ny medlem-
mer får succes. 
 

Jørgen Sverker Nilsson 
Landsformand 

 
 

Fællesstyrelsen søger ny forretningsfører (Genopslag) 
 
Major Flemming Holmgreen Rasmussen har meddelt Fællesstyrelsen, at han efter 7 år 
på posten som forretningsfører ønsker at træde tilbage i forbindelse med næste års-
møde (2007). 
Fællesstyrelsen søger et medlem, som vil påtage sig opgaven som forretningsfører. 
Arbejdet kan udføres hjemmefra, men det vil nok være mest praktisk, at vedkom-
mende bor i København eller på Sjælland. Det er en nødvendighed at råde over en 
personlig computer (PC). 
Ring eller skriv til landsformanden Generalmajor J. Sverker Nilsson eller næstforman-
den Major Jørgen Larsen for nærmere oplysninger. Man kan også rette henvendelse til 
forretningsføreren Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Adresser og telefonnumre 
kan findes på side 2. 
 

 
 
Nye deadlines for input til Meddelelser – det virker! 
På Formandsmødet den 26. april blev det vedtaget at fastsætte nye deadlines for ind-
levering af stof til Meddelelser. Årsagen er, at Meddelelser i flere tilfælde kan blive ud-
sendt i absolut sidste øjeblik før gyldighedsperioden, hvorved kredsene risikerer at få 
oplysninger om kommende arrangementer og tilmelding til disse offentliggjort for 
sent. 
Kredsene bedes notere sig denne ændring. Se også kalenderen bagest i bladet. 

Red. 

 
 

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 
 
Dødsfald 
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at vort medlem 
  

Major Peter Gjøl,  27.10.1923 - 15.05.2006 
er afgået ved døden. 
Ære være Peter Gjøls minde. 
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Forårsekskursionen 
den 9. juni 2006 med deltagelse af 22 medlemmer blev en succes. Nok var medlem-
merne bekendt med Bernstorff Slots beliggenhed men ikke med dets indretning og liv 
gennem tiderne. 
Specialkonsulent Vibeke Hein foreviste os slottet med de smukke stilrene lokaler, de-
res udsmykning og interiør.  Meget fængslende beskrev vor guide brugerne af slottet 
gennem de forløbne århundreder fra dets opførelse i 1759. Det hele ledsaget af Vibe-
ke Heins hengivne forestilling om liv og adfærd hos disse. Det var en 'slotsfrue' vær-
digt. 
Efterfølgende samledes medlemmerne om en buffet i den hyggelige kantine, hvor per-
sonalet incl. 3 kokkeelever fremviste deres kunnen.  5 kokkehuer!!!!  
Med det aktuelle besøg på Bernstorff Slot oplevedes tillige parken, der med sin stør-
relse rummer alt, natur, frisk og ren luft, plads og stilhed. 
Buslinierne 169-179 og 185 kan fortsat benyttes. 
  
Arrangementer i Kastellet. 
Kastelskoncert gennemføres som tidligere omtalt 6. september kl. 1900 under med-
virken af Prinsens Musikkorps og Hjemmeværnets Tambourkorps København. Koncer-
ten afsluttes med St. Tappenstreg (militært signal til, at der skal være ro i kvarteret, 
retræte, eller den nok mere populære udlægning, at man skulle slå tappen i øltønder-
ne).  
Søndag 29. oktober kl.1200-1615 afholdes Åbent Hus med udstillinger, koncerter, 
Dansk Løsen m.m. Prinsens Livregiments Musikkorps giver bl.a. koncert i Kastelskir-
ken og også Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors og Hjemmeværnets Tam-
bourkorps København møder frem på dagen. 
I Cafeteriet serveres Kastelsgryde til kr. 42. 
Nærmere oplysninger kan indhentes på tlf.3347 9514. 
  
Foredragssæson2006-II 
Selv om sommervarmen i skrivende stund fortsat er over os og endda på toppen an-
nonceres her de indledende foredrag i Kastellets Gl. Varmecentral med start kl. 1900 
på de nævnte datoer, torsdage: 
  
5. oktober foredrager kommandør Poul Grooss om 'Peenemünde, Hitlers gengældel-
sesvåben'. Et våben, der indledningsvis fik katastrofale følger for London og omegns 
befolkning. 
Gæster er velkomne. 
  
26. oktober fortæller major Casper B. Nielsen, Flyvertaktisk Kommando, om udvikling 
af JSF – Joint Strike Fighter, næste generations jagerfly, et muliti-role jagerfly fra 
Lockheed Martin Fabrikken i USA. 
Projektet har dansk deltagelse og kan komme på tale som afløser for F-16 i 2014. 
  
På en af dagene 9. eller 23. november foredrager luftkaptajn Niels M. Probst over em-
net: Niels Juel, vor største flådefører. 
Gæster er velkomne. 
  
Foredragene efterfølges af et mindre socialt arrangement med smørrebrød mm. i He-
stestalden. Tilmelding bedes foretaget senest forudgående tirsdag kl. 1100, dog gerne 
allerede mandag, til formanden eller forretningsføreren. 
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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
 
Se kredsformandens artikel nedenfor (En anderledes udsendelse) 
 

 
 
Midt- og Vestsjællandske Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
℡ 58 53 27 93 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
℡ 58 14 06 24 -  h.janns@stofanet.dk
 
Tag med på tur til Røsnæs søndag den 17. september 2006 
Røsnæs – halvøen vest for Kalundborg – har det hele: Masser af historie, en formida-
bel natur og et udblik over Storebælt og Samsø, som er utrolig flot. Der er tilmed me-
get fine publikumsfaciliteter på Røsnæsgården, som vi må benytte. 
Vi mødes på Røsnæsgården (koordinat PG 187 786) den 17. september kl. 1030.  
Efter velkomst er der en lille orientering om forsvaret af Røsnæs under Kanonbådskri-
gen 1807-1814 ved formanden. Derefter giver oberstløjtnant-R Knud Bruun Rasmus-
sen en ”guided” tur til Våghøj, hvor der er rester af den tyske radarstation, som blev 
etableret her under 2. verdenskrig, og viser og fortæller om de andre spor, som 7. 
Batterie af Marineartillerieabteilung 522 har efterladt sig. De to orienteringer varer til 
sammen ca. en time. Derefter er det tid at nyde den medbragte frokost og det gode 
selskab – enten udendørs eller indendørs, alt efter vejret. Foreningen giver en øl eller 
vand til deltagerne.  
Efter kl. 1300 er der ”fri manøvre”. Der er gode muligheder for at gå ture. Der er 
sjældne planter, som ikke findes andre steder. Og lidt større børn har en herlig tumle-
plads lige ved siden af gården.  
Tag familien med. Tag venner med. Alle er velkomne. Vi laver arrangementet sammen 
med ROID i Vestsjælland, så her er også mulighed for at se nye ansigter eller gense 
gamle venner.  
Tilmelding til forretningsføreren senest den 13. september, så vi kan disponere vore 
sparsomme ressourcer bedst muligt. 
 
Husk også træningsskydning 
Tirsdag 22. august kl. 1900 på Antvorskov Skydebane, og igen 
Tirsdag 29. august kl. 1900, samt 
 
Præmieskydning lørdag den 9. september kl. 1000 med efterfølgende frokost. Be-
mærk, at tilmelding er nødvendig (til Holger Janns, senest mandag den 4. septem-
ber).  
 

 
 

Fyns Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 
℡ 6594 2353 
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Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV 
℡ 6616 3491 – Giro nr. 9 034 730 
Forårstur: Et tilbageblik til "Den kolde krig" 
Den 1. juni gennemførte vi kredsens forårstur. Turen var denne gang forlagt til Lange-
land, nærmere betegnet Museum Langelandsfort. Selv om transporten var selvtrans-
port, var fremmødet til formiddagskaffen kl. 9.30, 30 deltagere.  
Vejret var "strålende i stænger", men Anny og Holger sørgede som sædvanligt for, at 
elendigheden blev formildnet med servering af rundstykker og fynske basser. Godt 
nok blev det bemærket, at vejret mod sædvane var dårligt. Bestyrelsen forklarede 
dog, at selve arrangementet først tog sin begyndelse kl. 1000. Kl. 1003 stoppede reg-
nen og solen brød frem og varede resten af arrangementet. Planlægning når det er 
bedst. 
"Museum Langeland" er egentlig en fortsættelse af det tidligere "Langelandsfort", som 
blev anlagt i 1953. Det blev anlagt for at overvåge og i en krigssituation at hindre 
fjendtlige skibes passage gennem Langelandsbæltet. 4 batterier med 15 cm kanoner 
suppleret med diverse luftværnsstillinger skulle sørge for forsvaret. 
Alt dette kan man se og røre ved i de originale stillinger. Det hele bliver udbygget 
med diverse planche-udstillinger filmforevisninger og fremvisning af materiel fra den- 
gang. 
Ved nærsyn kan man beskue en russisk MIG 23 samt en svensk Draken. To nye at-
traktioner (indviet 7. juni d.å.) er henholdsvis undervandsbåden Springeren 
samt minestrygeren Ask.  
Vi havde med lederen af museet (Troels) aftalt en rundvisning på 1½ time. Men flere 
af deltagerne kunne supplere museets oplysninger både teknisk og historisk, så rund-
visningen varede 2½ time. Vi kendte jo også hjemmebanen. 
Dagen sluttede med den medbragte madkurv (Udendørs). Resten af dagen kunne bru-
ges som man ville på Langeland. 
Resume: Skulle man komme forbi (eller direkte på besøg), så venter der en særlig op-
levelse for alle. 
I tilfælde af dårligt vejr, er der mulighed for at låne et lokale til evt. spisning. Gode to-
iletforhold. Museet er for børn og voksne, og kørestole kan komme med stort set hele 
vejen rundt. 
  

 
 
 Sydjyske Kreds 
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. 
℡ 7453 2566. : hommel.nielsen@mail.dk
 
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
℡ 7556 2992. : oevonholck@nrdc.dk

 
Kommende arrangementer. 
 
PRÆMIESKYDNING PÅ PISTOL TORSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2006 KL. 1000. 
For kredsens medlemmer arrangerer vi traditionen tro den årlige præmieskydning på 
pistol. Også ikke-skytter er meget velkomne til at deltage i arrangementet. 
 
Der bliver lejlighed til at gennemføre en prøveskydning (3–6 skud) på en afstand af 
10 meter. Præmieskydningen gennemføres på afstandene 10,15,20 og 25 meter i se-
rier på 6 skud. Pistoler og ammunition forefindes på skydebanen. 
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Der skydes om følgende præmier: 
1. præmie: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie. 
2. præmie: Kaptajn Buchs præmie. 
3. præmie: Major Ulrichs præmie. 
4. præmie: Kaptajn Troels Smiths præmie og 
5.   Storstrøms Pokalen, der tilfalder den kreds, der sammenlagt har de fem bedste 
resultater. 

Endelig har vi kredsens egne vandrepokaler udsat af oberstløjtnant N.T.Winther og 
frue samt  oberstløjtnant I. Langkilde. 
 
Mødested: Skydebanen ved Varde Kaserne. Ved ankomst ad Ribevej (fra Korskroen): 
Drej til venstre ad Søndermarksvej (rute 475). Fortsæt ca. 1500 m til skilt i venstre 
vejside med SKYDEBANER/MOTIONSSTI – lige over for den sydlige indkørsel til 
Varde Kaserne.  
 
Damerne vil under skydningen mødes til samvær i officersmessen med kaffe/te m.v.  
Efter skydningen, kl. ca. 1300, slutter skytterne sig til damerne i Officersmessen, hvor 
der vil være mulighed for at købe en mindre frokostanretning for ca. kr. 50-, eller for 
at nyde medbragte madkurve. Drikkevarer købes i messen. 
 

Tilmelding til major K.M.L. Glud, tlf. 7522 2383  
eller e-mail: knudglud@mail.dk
Snarest muligt og senest mandag den 11. september 2006. 

 
Ved tilmeldingen bedes oplyst om man ønsker at købe ovennævnte anretning (sild / 
lun ret / ost) eller om man ønsker smørrebrød (antal stk.) eller blot drikkevarer. 
 
Kredsstyrelsen skal påpege, at her rækker Varde Garnison os en fremstrakt hånd. Det 
mindste man kan forlange af os er da, at medlemmerne tager imod den og trykker 
den. 
Hvis der i år igen er svigtende interesse (som sidste år) vil arrangementet ikke blive 
gennemført i fremtiden! 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
 
P.S. Der udsendes ikke særskilt brev til medlemmerne om skydningen. 
 
 
ARRANGEMENTER I SAMARBEJDE MED ”Jyske Brigaders Venner” 
Medlemmerne er som altid velkomne til at deltage – hvis der er ledige pladser. Til-
melding til: 

Major I.M. Terkildsen, Skovagervænget 19, 7000 Fredericia,  
tlf. 75 94 02 04, e-mail: ingvert@privat.dk

 
1) Sejltur med Søværnets nye støtteskib, Esbern Snare, 14. august 2006. (Deadline 
for tilmelding er overskredet – men prøv alligevel, hvis ”Meddelelser” når ud før skibet 
er sejlet.) 
2) Våbendemonstration i Karup, 23. august 2006. Deadline for tilmelding: 14. august.  
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Jubilæum 
 

Billedets motiv må være kendt af de fleste. 
Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sydjyske kreds har vi noget, ikke mange 
kredse kan bryste sig af: Et medlem, der har 
holdt ud i foreningen i 66 år (skriver seksti-
seks). 
Oberstløjtnant Peter Madsen fylder 90 den 4. 
oktober; det fantastiske er imidlertid, at han 
meldte sig ind i FOUAT den 19. august 1940. 
Han var da premierløjtnant og forsøgte sam-
men med andre yngre officerer at puste liv i 
den hensygnende Sønderjyske Kreds. 
 

 
 

 
 

Midtjyske Kreds 
Formand oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 
℡: 2096 9560 - : SES@PC.DK
 

 
 
Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
℡ 9812 6328  
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby ℡ 9817 8277 
 
(Redaktionen har undtagelsesvis optaget nedenstående referat fra et bestyrelsesmøde i Nord-
jyske kreds): 
 
Der er afholdt et bestyrelsesmøde hos formanden den 1. juni. 
- drøftet blev referatet af formandsmødet 24. april 2006 i Vordingborg, 
- med hensyn til hvervning blev det foreslået, at FOUAT søger at få et link på FKO  
Hjemmeside, 
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 - f.s.v. angår kontingent er distributionen af bladet stadig mere omkostningskræven-
de, så kr. 20,- mere pr. år er en lille pris for ikke at ændre bladets udgivelsesfre-
kvens, 
- Midtjysk er genetableret og det betyder for vores kreds, at vi har afgivet 6 - 8 med-
lemmer til Midtjysk Kreds, 
- Udlån af hjemmeværnets pistoler kunne ikke efterkommes. Nuværende forvalt-
ningsgrundlag (FAG 41-13) åbner ikke mulighed for udlån af våben til personel uden-
for aktiv tjeneste, 
- Kredsens landspræmieskydning kan ikke gennemføres. 
 
- Endvidere blev der foreslået en efterårsudflugt; nærmere vil tilgå. 
 
Gennemført aktivitet 
Tirsdag den 6. juni gennemførte kredsen forsommerudflugt under ledelse af Jes Rei-
ner Pedersen. 
Vi mødtes på parkeringspladsen ved Bygholm Vejlernes Naturcenter kl. 1000; centret 
ligger midt imellem Fjerritslev og Thisted. 
Naturcenteret er erhvervet af Aage Jensens fonde; fonden arbejder for naturens beva-
relse og vilde dyrs beskyttelse. Reservatet Vejlerne omfatter de ca. 6000 ha, hvor en 
1/3 del er åbne græsenge, 1/3 rørskov og en 1/3 del er åbent vand. Vejlerne rummer 
i dag Danmarks største ynglende bestande af grågås, rørdrum, atlingand, plettet rør-
vagtel og mange flere. Om efteråret er Bygholmengene landets største overnatnings-
plads for traner. 
Hele året er adgang forbudt i reservatet, men der var gode muligheder for at opleve 
vejlernes storslåede natur fra offentlige veje og nærliggende rastepladser. 
Fiskeri i kanaler og søer er forbudt. 
 
Efter vejlerne fortsatte selskabet til Tømmerby Kirke, der ligger umiddelbart øst for 
Frøstrup. Kirken er beliggende på en fremspringende bakke i den nordøstlige del af 
sognet. 
Den er meget anseelig i forhold til sognets størrelse. Sejler man igennem Limfjorden, 
ses tårnet meget tydeligt, og dette tårn har også tidligere været kendetegn for fisker-
ne p Vesterhavet. 
Fra Tømmerby Kirke fortsatte vi til Bulbjerg, som er en 47 meter høj kalkstensknude, 
som danner et markant fremspring på Hanherreds Kyst mod Jammerbugten. De frem-
ragende oversigtsforhold gav Bulbjerg strategisk betydning under 2. Verdenskrig og 
medførte etableringen af en radar- og lyttepost for kanonstillingen i Hanstholm. De 
mange bunkers og betonfundamenter vidner herom. 
Vi fandt en rasteplads i nærheden, hvor der var l for den ret kraftige og kølige vind fra 
Vesterhavet, på restepladsen kom madkurvene frem og vi slappede af, inden den sid-
ste del af turen blev gennemført. 
Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Inge og Jes Reiner Pedersen på Nørreøksevej i 
Halvrimmen. 
En hyggelig og vel gennemført tur. 

 
 

En anderledes udsendelse  
 
Formanden for Storstrøms Kreds, major Erik Blyme, har sendt dette ”livstegn” fra Ko-
sovo, hvor han sammen med sin hustru er/har været udsendt som soldaterhjemsbe-
styrer for KFUM i et halvt år. 
Efter en indledning af mere privat karakter fortsætter Erik således: 
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At du får mit indlæg håndskrevet, håber jeg, at du kan tilgive, men et lynnedslag un-
der et voldsomt uvejr har sat mine muligheder for at e-maile ud af spillet indtil vide-
re…. 
Og han fortsætter: 
- Ved udgangen af sidste år blev min hustru Kirsten (også pensioneret fra Forsvaret) 
og jeg opmærksomme på et stillingsopslag fra KFUM’s Soldatermission, hvor man 
søgte et lederpar til soldaterhjemmet i Kosovo for et halvt år i perioden februar-
august 2006.  
En opringning til Soldatermissionens generalsekretær med efterfølgende personlig 
samtale medførte ansættelse som lederpar såfremt en helbredsundersøgelse ved DA-
NOLG i Vordingborg sagde ”god” for en udsendelse. Medvirkende har uden tvivl været 
vores fortid i Forsvaret, vores levealders livserfaring og vel ikke mindst vores arbejde i 
De Blå Baretter og Kammeratstøtteordningen gennem en årrække. Interessant, at vi 
begge 10 år inde i vores pensionisttilværelse skriver kontrakt med Forsvarets Perso-
neltjeneste med henblik på at forrette international tjeneste og ejendommeligt igen at 
stå på et depot for at blive iklædt alskens nutidig mundering og udrustning bl.a. tre 
forskellige slags støvler, fragmentationsvest, noget anderledes end da jeg for 49 år 
siden, udover det normalt udleverede, blot blev udstyret med et uldent mavebælte og 
en tynd sovepose til indendørs brug. 
 
Dagens gang 
Og så sidder vi pludselig her midt i Camp Olaf Rye ved byen Mitrovica i det nordlige 
Kosovo, der af floden Ibar deles i en serbisk og en albansk del og med broen, der har 
været skueplads for mange sammenstød, hvor danske soldater har været indsat.  
Vi er en lille, men særdeles aktiv del af KFOR 14 (KOSOVOFORCE) med en arbejdsdag 
fra kl. 0700 – ca. 2200 og et daglig besøgstal på 100-175 mand ud af de 400, hvoraf 
60-70 er fra Estland, nogle få fra Frankrig. (Den danske bataljon er under fransk 
kommando og resten er ”danske jenser”. 
Min militære karriere indledte jeg med som rekrut at skrælle kartofler far morgen til 
aften i en hel uge og nu som pensioneret major brygger jeg kaffe fra morgen til aften, 
mere kaffe på én dag end i mit ganske liv sammenlagt! Herudover passer jeg vores 
udsalg af slik, smøger (de ryger som skorstene), læskedrikke og andre små fornøden-
heder. Kirsten bager kager og fabrikerer lagkager – også ”ud af huset” – somme tider 
op til 45- stykker om dagen, heriblandt de særlige ”fødselsdags- og kvaje-lagkager”. 
Endvidere har hun ”systue” med påsyning af mærker, reparation af uniformer m.m.m. 
- og kl. 19.30 holder vi andagt. 
KUFFEN, som soldaterhjemmet kaldes, besøges ikke kun af vores egne, herunder de 
danske FN-politifolk, men også af svenskere, finner, tyskere, briter, amerikanere, ar-
gentinere, portugisere, bulgarer, belgier, luxembourgere og sågar mongoler! 
 
Ugens gang 
Søndag formiddag er der gudstjeneste og om eftermiddagen som regel en udflugt ved 
feltpræstens foranstaltning til landets seværdigheder og historiske steder. Kosovo er 
utroligt smukt med skovklædte bjerge, snedækkede tinder og vildsomme kløfter (Det 
er forståeligt, at de tyske bjergjægere var på en umulig opgave mod Tito’s partisaner 
under 2. Verdenskrig). Men meget er desværre skæmmet af utallige sønderbombede 
og nedbrændte huse, bilkirkegårde (de lokale kører, som var bilet stjålet) – og så er 
der overalt henkastet affald. 
 
Mandag morgen er der parade med flaghejsning og chefens ”bevingede” ord samt sid-
ste nyt; tirsdag afholder vi Lagekage-banko, som gutterne går meget op i – de fører 
pointtavle.  
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Ca. hver 10. dag tager vi på indkøbstur til hovedbyen Pristina – i fuld ornat og med 
væbnet eskorte og lejlighedsvis besøger vi HQ/KFOR i samme by og da 23 nationer er 
repræsenteret hernede, er det en sand fornøjelse eller rædsel, om man vil, at betrag-
te de mange fantasifulde/-løse camouflagetyper og hovedbeklædning og lytte til de 
mange tungemål. 
Rastepladstjeneste ved DANCON-marchen (25 km bjergmarch med 10 kg. udrustning) 
med ca. 1200 deltagere er det også blevet til samt besøg i den spanske lejr, en fanta-
stisk flot lejr med bl.a. gadenavnskilte i flerfarvede kakler, i en af de tre tyske lejre, 
hvor også østrigere og schweizere bor. De sidste sted i øvrigt for at få trukket en vis-
domstand ud. Endelige også i den amerikanske lejr, der siges at være eller have væ-
ret den største udenfor USA. 
 
Tillid er en æressag 
Nu kan vi jo aldersmæssigt være både forældre og bedsteforældre til de fleste af sol-
daterne, så soldaterhistorier far ”dengang” hører naturligt med til billedet, alvorligere 
emner, hvoraf en del kan karakteriseres som forebyggende kammeratstøtte, forhold 
af såvel tjenstlig som privat karakter, optager mange af ugens timer; men en dejlig 
fornemmelse af have drengenes tillid. Også herligt, når en af knægtene kommer for at 
få råd og vejledning til sit kursus i patruljetjeneste frem for at gå til sin gruppefører 
eller delingsfører – det varmer en gammel patruljemand om hjertet. Kuf-mutter og 
Kuf-fatter kan bruges til mangt og meget. 
Og så har jeg det vel som den gamle kavalerist, der hører en trompet gjalde og spej-
derne inviterer på patrulje og jeg fatter udrustningen og springer på den åbne GD el-
ler når panserinfanteristerne har plads på PMV’en.  
 

 

Så når vi nu har været på heli-
koptertur og jeg har gået næste 
DANCON-march og måske været 
en tur på skydebanen, er vi klar 
til at overdrage vores FAB (con-
tainer) til efterfølgerne – og vi 
kan føje et nyt kapitel til i vores 
lange soldaterlivs dagbog. 
Med til billedet hører som ”rosi-
nen i pølseenden”, at når de sid-
ste ”spillefugle” hen på de sene 
aftentimer har forladt Kuffen og 
larmen fra de mange køretøjer 
og skramlende helikoptere har 
lagt sig, er det tid at gøre da- 

gens regnskab op og – med mindre højttalerne pludselig skratter en eller anden alar-
mering ud over lejren og alt igen er larmende motorer og skingre kommandoråb – vil 
vi en stund nyde aftenstilheden og drøfte dagens begivenheder. 

 
Mange hilsner til alle fra 

Den udsendte Storstrømsformand (+) 
 
Se også:  
http://www.kfums-soldatermission.dk 
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Pensionist – og hvad så…? 
 sidste Nummer af Bladet efterlystes fornuftige beskæftigelser for afdankede Officerer, 
hvorfor jeg her kort skal berette om, hvordan jeg hjalp en gammel Ven, tidligere 
Oberst i Infanteriet, som jamrede sig over ikke at kunne få tiden til gå. 
Jeg sagde: - ”Hold op med et klynkeri! Du har en stor have og Du skal bare give dig til 
at dyrke porrer” 
- ???? , så jeg i Oberstens ansigt. 
- Jo, det skal jeg sige Dig: De står i Række og Geled, de ser ens ud og de holder Kæft, 
så Du, som kun har været Infanterist, vil føle det lige som i gamle dage!” 
 
M.v.H. 
H.K.F. vom Münchhausen 
Ritmester ved Kyrassererne 

Indsendt af  
premierløjtnant af reserven  

I.G. Becker-Larsen 
  

 
 

Hæren basisuddannelse er en succes – eller er den ….? 
 
Sådan sagde man for et år siden ……. 
Den nye værnepligt er et fremragende rekrutteringsredskab til hærens reaktionsstyr-
ke-uddannelse. Det viser en undersøgelse af det første hold værnepligtige, der har 
været igennem hærens basisuddannelse. 
Før indkaldelse til aftjening af værnepligt sagde 4 ud af 10 soldater, der har skrevet 
kontrakt med Forsvaret, at de gerne ville fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddan-
nelse (HRU). Men efter 4 måneders tjeneste er meldingen en anden. Over halvdelen 
af de soldater, der har skrevet kontrakt med Forsvaret, har valgt reaktionsstyrkeud-
dannelsen efter værnepligten. 
- Vi har hørt fra mange af vores værnepligtige, at de har savnet noget mere soldater-
tjeneste på basisuddannelsen. Det får de på reaktionsstyrkeuddannelsen, siger 
oberstløjtnant Allan Ahlgreen der er uddannelsesbataljonschef ved Gardehusarregi-
mentet. 
Ved Gardehusarregimentet har 3 ud af 10 værnepligtige soldater valgt reaktionsstyr-
keuddannelse, og det tilskriver bataljonschefen officererne og befalingsmændenes 
indsats. 
- Før vi gik i gang med uddannelsesplanerne, var der mange af mine erfarne befa-
lingsmænd, der var skeptiske overfor de nye uddannelser. Derfor har vi gjort os man-
ge overvejelser om, hvordan vi skulle sælge konceptet til de værnepligtige. Både be-
falingsmænd og de værnepligtige har arbejdet hårdt. Det har båret frugt. Og den 
skeptiske holdning er væk. 
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Hærens basisuddannelse - 4 måneder (værnepligt) 
      

START 
256 timer 
Grundlæggende militæruddannelse 

139 timer 
Feltuddannelse 

99 timer 
Små styrkers kamp  

56 timer 
Hjælp til den øvrige del af samfundet 

32 timer 
Indføring i fredsstøttende operationer 

18 timer 
Hvervning til Hærens reaktionsstyr-
keuddannelse 

60 timer 
Kontroløvelse  

AFSLUTNING 
- Hjemsendelse 
- Videreuddannelse i Forsvaret 

 

  

Hærens reaktionsstyrkeuddannelse. 

Efter afsluttet værnepligtsuddannelse har man mulighed for at tegne kontrakt om 
yderligere uddannelse med henblik på at indgå i hærens reaktionsstyrke eller med 
henblik på fastansættelse i Forsvaret, det afhænger af egnethed og af hærens behov. 

Hærens reaktionsstyrkeuddannelse er på ca. 8 måneder og det er en videreuddannel-
se fra den basisuddannelse, som gennemføres som værnepligtig. Uddannelsen har til 
formål at uddanne til en bestemt funktion i den enhed, man kommer til at tilhøre. 
Formålet er også at uddanne enheden således, at den samlet kan leve op til de krav, 
der stilles til en moderne kampenhed og til de opgaver, som den pågældende enhed 
skal kunne løse. Uddannelsen varierer derfor afhængig af hvilket tjenestested man 
bliver uddannet på, d.v.s., at den uddannelse man gennemgår f.eks. ved artilleriet ik-
ke er helt den samme som den man gennemgår ved f.eks. kamptropperne. Men i alle 
uddannelserne lægges der vægt på at bibringe den frivillige de nødvendige færdighe-
der og den nødvendige viden til at kunne deltage i hærens internationale operationer. 
Kilde: FKO hjemmeside 

 
 
 

Og således skrev Berlingske Tidenden den 24. juli 2006: (Chr. Brøndum) 
Mange yngre soldater og officerer forlader forsvaret, fordi deres pårørende presser 
dem. De pårørende har et utilstrækkeligt billede af forholdene i Irak og Afghanistan, 
og det vil forsvaret ændre på. 
Vanskeligheder med at rekruttere nye ansatte og en stigende afgang blandt dem, der 
allerede er soldater, har bragt antallet af ledige job i forsvaret op på ikke mindre end 
1.100. Halvdelen af de ledige job findes i gruppen af stampersonel, altså konstabler 
og sergentgruppen, mens resten er ligeligt fordelt mellem officersstillinger og civile 
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stillinger. Hvis ikke det lykkes at stoppe afgangen og øge indtaget, vil forsvarets evne 
til at løse opgaverne blive truet, siger chefen for personelforvaltningen i Forsvarets 
Personeltjeneste, oberst Carsten Vejre.  
- Vi gør en række tiltag for at rekruttere og for at fastholde, men vi er i konkurrence 
med både det offentlige og det private arbejdsmarked, og vi anser personalesituatio-
nen for et meget seriøst problem, som vi ofrer megen energi og fokus på.  
Hvis ikke det lykkes, ender det selvfølgelig med, at vi ikke kan løfte opgaverne, siger 
Carsten Vejre.  
Et af problemerne er en større afgang end forudset blandt de helt nye soldater, som 
er ved at gennemgå en reaktionsstyrkeuddannelse for at blive udsendt i international 
mission. Omkring en femtedel springer fra undervejs i den otte måneder lange ud-
dannelse som professionel soldat, og en hovedårsag er ifølge forsvarets undersøgelser 
pres fra de pårørende. Oberst Carsten Vejre mener, at medierne giver et ufuldstæn-
digt billede af forholdene i Irak og Afghanistan, som får yngre soldater til at springe 
fra.  
Vil I fortælle de pårørende, at der ikke er farligt derude?  
- Krig er farligt. Men vi vil fremover allerede i rekrutteringsfasen gennemgå med de 
pårørende, hvad opgaven på missionerne går ud på, og hvad vi gør for at minimere 
risikoen. Medierne gengiver et billede af Irak, som ikke har danske soldater i fokus. 
Det billede med danske soldater i centrum vil vi gerne tegne.  
Carsten Vejre er ikke i tvivl om, at også yngre officerer presses af pårørende, som er 
bange for at miste en søn eller en mand. Antallet af officerer, der forlader forsvaret i 
utide, er steget fra 32 i 2003 til 85 sidste år, og tendensen fortsætter. En del af for-
klaringen på frafaldet skal dog også søges i stærk efterspørgsel på arbejdskraft fra det 
civile samfund. Da der omkring år 2000 var efterspørgsel på arbejdskraft og på grund 
af et nyt forsvarsforlig var mange flytninger inden for forsvaret, var officersflugten af 
samme størrelsesorden som nu.  
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rOverblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte 

 
Hvad Hvem Hvor  

Skydning Vest- &  Midtsj. Antvorskov skydebane 220906 - 1900 
Skydning Vest- &  Midtsj. Antvorskov skydebane 290906 - 1900 
Præmieskydning Vest- &  Midtsj. Antvorskov skydebane 090906 - 1000 
Præmieskydning Sydjysk Varde 140906 - 1000 
Tur til Røsnæs Vest- &  Midtsj. Røsnæsgaarden 170906 - 1030 
Foredrag København Kastellet 051006 - 1900 
Foredrag København Kastellet 261006 - 1900 
    
 
 
Indlevering af artikler m.m. til Meddelelser 

011006 1Deadline for stof til Meddelelser nr. 150 (November – december 2006) 
Deadline for stof til Meddelelser nr. 151 (Januar – februar 2007) 011206 
Deadline for stof til Meddelelser nr. 152 (Marts-april 2007) 010207 
Deadline for stof til Meddelelser nr. 153 (Maj-juni 2007) 010407 
Deadline for stof til Meddelelser nr. 154 (Juli-august 2007) 010607 
Deadline for stof til Meddelelser nr. 155 (September – oktober 2007) 010807 

 
Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer 

Ålborg træf            DMKF Øvelsesområde, Ålborg KAS 02-030906 
Våbenmesse   DMKF Herlev Hallen 291006 

Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening  
se www.dmkf.dk eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf. 38 87 93 10 

 
 
 

Tryk 

 
Totalforsvarsregion Sjælland 

Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 
tfrsj@hjv.dk

 

                                    
1 Nr. 150 (November – December 2006) bliver et ”Jubilæumsnummer”, hvor vi vil se tilbage på 
Meddelelser gennem de mange år – Indlæg er meget velkommen. 
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