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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 i kalenderen på sidste side anførte
tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4586 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
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet.

Forretningsfører:
Major Flemming Holmgreen
Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse,
3500 Værløse
℡ 4448 1885
 hf.holmgreen@privat.dk

Meddelelser udgives ultimo februar,
april, juni, august, oktober og december.
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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
Ved årsskiftet
Vi nærmer os det ny år og kan se tilbage på endnu et godt foreningsår med gode aktiviteter på kredsniveau. Endvidere er der afholdt to formandsmøder samt vores årsmøde, der på kompetent vis i år blev gennemført ved Storstrøms Kreds foranstaltning. Der kunne dog godt have været nogle flere deltagere.
Det er også året, hvor der med interesse og tilfredshed kan ses tilbage på aktiveringen af Midtjysk Kreds, der arbejder på at få etableret et levedygtigt grundlag for
kredsens virke, herunder at etablere netværk med andre forsvarspositive foreninger i
området.
Vi har rundet MEDDELSER nr. 150.
I sig selv ganske imponerende, der også kan tilskrives de skiftende redaktørers indsats. Jeg havde selv fornøjelsen af at skrive et indlæg i jubilæumsnummeret og vil
herfra gerne understrege, at jeg ser MEDDELSER som en væsentlig del af foreningens
rygrad - men også, at intet blad er bedre end de informationer og bidrag, der tilgår
redaktøren. Mon ikke der altid vil være medlemmer, som har information og en god
historie at fortælle om – det håber jeg.
Ny forretningsfører
Det er også året, hvor vores forretningsfører Flemming Holmgreen efter 8 år ”i stolen”
fandt, at tiden var inde til at blive afløst. Det er jeg ked af, fordi Flemming Holmgreen
har ydet en stor, kompetent og hjælpsom indsats – og altid med godt humør. Og det
skal der lyde en stor tak for.
Men jeg kan så glæde mig over tilsagn fra oberstløjtnant af reserven Erik Petersen om
at ville overtage jobbet. Erik Petersen er Stedfortræder for Den Kommitterede for
Hjemmeværnet og Chef for Kommunikationsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen.
Erik Petersen blev præsenteret i jubilæumsnummeret og afløser Flemming Holmgreen
til Maj 2007.
Fremtidig struktur
Af referatet i jubilæumsnummeret fra Fællesstyrelsens møde den 16. oktober fremgår
bl.a., at vi drøftede foreningens overordnede struktur, og at der vil blive lagt op til tilpasninger heraf på årsmødet i 2007. Deltagerne overlod Formandskabet at udarbejde
forslag hertil, som kunne forelægges til drøftelse på årsmødet og omtales forud herfor
også her i MEDDELSER.
ÅRSMØDET afholdes den 28. marts 2007 ved Sydjysk Kreds foranstaltning.
Jeg sender alle med familie de bedste ønsker for julen og det nye år.
Jørgen Sverker Nilsson, Landsformand
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Information om udgivelsen af Meddelelser
Alle – og i særlig grad kredsene – stiller forventninger om, at distributionen sker ”med
rettidig omhu”, så der ikke går informationer om kommende arrangementer tabt med
begrænset mødedeltagelse til følge. Redaktionen indfører derfor, at der for hvert nyt
nummer af Meddelelser i udgivelseslisten på sidste side indføjes ”et forventet tidspunkt for udsendelse af Meddelelser”.
Men da processen omfatter flere elementer, må vi som det første ubetinget stille forventninger til, at stof til et kommende nummer er redaktionen i hænde senest på
”deadline-dagen”. Herefter vil redaktionen gør alt for, at trykkeriet får ”råvaren” betids og sættes under et vist pres for at afsende det trykte oplag uden tøven. Og der er
præcedens for, at forretningsføreren ikke er ”mange timer” om at fordele til distribution – så mon ikke vi på den måde, kan være ”på gaden i tide” i fremtiden?
Lad os hjælpe hinanden med det.
Eksempel:
Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline Meddelelser nr. 152 (Marts-april 2007)

010207

Deadline Meddelelser nr. 153 (Maj-juni 2007)

010407

Deadline Meddelelser nr. 154 (Juli-august 2007)

010607

Deadline Meddelelser nr. 155 (September – oktober 2007)

010807

Deadline Meddelelser nr. 156 (November – december 2007)

011007

Deadline Meddelelser nr. 157 (Januar – februar 2008)

011207

Forventet udsendt
250207
250407
250607
250807
251007
201207

Red.
Meddelelser udgives med velvillig støtte fra

Totalforsvarsregion Sjælland
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted
tfrsj@hjv.dk
Foreningens 115. års stiftelsesfest
Med det formelle gennemført på en behagelig korrekt måde, med landsformandens
ord om livets gang og gode ord og ønsker for os alle, den traditionelle menu ved stiftelsesfester, gode timer i venners lag og overrækkelse af skydepræmier var succesen
i hus.
Man følte sig godt tilpas, var tilfreds og havde ro i sindet eller som sagt af den engelske forfatter Jerome K. Jerome (1859-1927):
”Man føler sig så overbærende og højsindet efter et rigeligt og velfordøjet måltid
– så ædel i sin tankegang, så god af hjertet”
Kastellet, 9. dec. 2006 (Jørgen Larsen)
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Øv.t.v.: Snakken går ved det veldækkede
bord.
Øv.t.h.: Landsformanden taler
T.v.: Holger Janns, Midt- og Vestsjællands
Kreds modtager for 4. gang Storstrømspokalen for bedste kredsresultat.
Ned.t.v.: John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællands kreds modtager en belønning fra
Skydeledelse for sit individuelle, flotte resultat for5. år i træk.
Ned.t.h.: Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands
kreds modtager Major Ulrichsens pokal.
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Årsmødet og Kredsenes generalforsamlinger
- indkaldelse sker ved særskilt foranstaltning
DAGSORDEN
FOR FORENINGENS ÅRSMØDE
Den 28. marts 2007
Jf. Foreningens love § 11 stk. 3
Valg af dirigent, der leder årsmødet.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Virksomheden i det kommende år (formanden).
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent til Fællesstyrelsen, herunder betaling til
medlemsbladet.
Valg af:
a. Formand (hvert 4. år) (Formanden valgt 2005)
b. Valg af en revisor for to år. (Fællesstyrelsen foreslår genvalg af OL R.K.
Jakobsen)
c. Valg af to revisorsuppleanter (begge nuværende valgt i 2005)
Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen.
Valg af indkomne forslag fra kredsene.
Fastsættelse af tid og sted for næste Årsmøde.
Eventuelt.


Kredsenes generalforsamling - Dagsorden
DAGSORDEN
FOR KREDSENES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Jf. Foreningens love § 17 stk. 3
Valg af dirigent, der leder generalforsamlingen.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Virksomheden i det kommende år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Valg af:
a. Formand (hvert andet år)
b. 1-3 kredsstyrelsesmedlemmer for de kommende to år.
c. Indtil to suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer for det kommende år.
d. En revisor (hvert andet år).
e. En revisorsuppleant (hvert andet år).
f. For Københavnskredsens vedkommende vælges en repræsentant
til Fællesstyrelsen (hvert andet år).
Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen.
Behandling af forslag fra Kredsstyrelsen.
Behandling af andre forslag.
Eventuelt.
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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

DØDSFALD
Det er med vemod her i skrivende stund, hvor året går på hæld, at kundgøre for kredsen, at flere af vore ældre medlemmer er afgået ved døden.
Oberstløjtnant Poul Erik Andersen,
30. sep. 1921 – 18. okt. 2006.
Poul Erik deltog i frihedskampen og blev optaget i Den Danske Brigade i Sverige. Han
blev linieofficer i 1950, men allerede i 1953 skiftede han spor og valgte en livsgerning
i erhvervslivet. Interessen for forsvaret fastholdt han dog i reserven og sluttede sin
lange karriere som chef for 22. artilleriafdeling gennem otte år.
En mindre reception blev afholdt i hjemmet på hans 75 årsdag, hvor han mindedes og
takkede for tilhørsforholdet til vor forening. Han bad mig hilse (jl).
Major Kaj Blumensaadt,
20.feb. 1925 – 25. okt. 2006.
Gennem engagement i modstandsbevægelsen og som en af de tidligst indkaldte til
den nye danske hær lå løbebanen klar for Kaj, hvor han efter eksamen på Hærens Officersskole valgte artilleriet som sin tjenestegren. Han blev en af artilleriets mest
kendte og markante personligheder og førte sin virketrang ved pensioneringen med
sig over i Marinehjemmeværnet hjemme i Hundested samt også i Danske Feltartilleriforeninger. Glemmes skal ikke hans tjeneste som observatør under FN i Gaza, hvilket
han delagtiggjorde andre om gennem foredrag.
Oberst Hans Gert Hansen,
6. jan. 1918 – 14. nov. 2006.
Kan man sige, at ringen blev sluttet? H.G. voksede som søn af en befalingsmand op i
Kastellet og var ved sin død medlem af vor kreds med vort domicil netop her i det
gamle kastel.
Som rekrut i Sønderborg i 1938 med minderne fra de slesvigske krige og opmærksom
på ånden syd for grænsen gik vejen naturligt til Valby Bakke på Frederiksberg til uddannelse som officer 1941-43. Derefter med brigaden i Sverige indtil den egentlige
officersgerning kunne finde sted ved befrielsen. Artilleriet blev hans våben og hans
navn og gerning forbindes til indførelsen af Nike-raketsystemet.
Vi husker H.G. som den stovte kammerat i vort lag.
Ære være Poul Eriks, Kajs og H.G.s minde.
Efterårssæsonen
Efteråret forløb traditionelt med fire foredrag gennem oktober og november måned
med kommandør Poul Grooss’s foredrag om Peenemünde 5. okt.
Ikke mange i befolkningen herhjemme havde under besættelsen føling med, hvad
Peenemünde stod for andet end en indledningsvis ny trussel fra tysk side især rettet
mod England. Et våben baseret på raketudvikling, hvorved tyskerne udnyttede et hul
i traktaten efter 1. Verdenskrig om ikke at fremstille granater. Poul Grooss gennemgik
meget illustrativt dets udvikling, konkurrencen med andre tilsvarende systemer, kom-
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petencestridigheder på ledelsesplan, indsættelse mod London, opnåede skader og
englændernes (officerernes og ikke politikernes) modtræk. Desuden de allieredes gensvar på de tyske raketbaser.
Den anvendte betegnelse Peenemünde hidrører fra et geografisk stednavn. Poul
Grooss skønner, at David Irvings ”The mavi’s nest” er det bedst skrevne værk om
Peenemünde.
Adjunkt Steen Andersens foredrag 26. oktober om Dansk Industri under 2. Verdenskrig, forholdet til Tyskland og til Danmarks allierede. Allerede i mellemkrigstiden var
danske entreprenører efterspurgt internationalt med ekspertisen i brug af jernbeton.
De danske firmaer udnyttede landets status som en politisk ufarlig småstat og tjente
formuer på udbygning af samfundsstrukturer mange steder på kloden. Med krigsudbruddet i 1939 blev firmaerne fanget af nye indtjeningsmuligheder ved deltagelse i
bygning af Hitlers Europa, herhjemme ved fæstningsbyggerierne. Steen Andersen
kom ind på ledende danske erhvervsfolks risikovillighed for fortsat at kunne tjene
penge.
Men aftenen gav dog også en skildring af et forholdsvis ukendt teknisk bidrag til de allieredes sejr.

Steen Andersen er forfatter til ”De gjorde Danmark større – de multinationale
danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947”.
Lindhardt og Ringhofs forlag 2005. 573 sider, ill. Kr. 349.

Major Casper B. Nielsens omtale af JSF (Joint Strike Fighter), – næste generations jagerfly. Med baggrund i sin uddannelse som jagerpilot, med aktiv deltagelse i de operationer vort flyvevåben i disse år er involveret i og med periodevis tjeneste som testpilot i
projektet gav Casper Nielsen tilhørerne et godt og dybtgående indblik i, hvad den teknologiske udvikling forventes at frembringe. En supplerende sammenligning med
markedets andre produkter viste, hvorfor JSF helliges stor opmærksomhed blandt såvel fagfolk som vore politikere
Interessant var at høre om dansk industris engagement i produktudviklingen og især
den meget anerkendende omtale af Flyvematerielkommandoens indsats blev noteret.
og
Den 23. november med luftkaptajn Niels M. Probst omtale af admiral Niels Juel. Meget
udførligt og interessant gennemgik Probst admiralens indsats som flådefører, dels som
fartøjs-chef, som eskadrechef og hvor han i øvrigt var tillagt kommandoen over den
samlede flåde. Han mestrede sømandskabet, udviklede taktikken og benyttede sig af
vildledning af fjenden, bl.a. ved ændring af kommandotegnene (vimpelføring). Admiralens karriereforløb og krigsdeltagelse blev suppleret med den skibshistoriske udvikling med tegninger, skitser og pragtfulde billeder af de enkelte søslag.
1700-tallet er rig på dansk militærhistorie på godt og ondt. Det var derfor velgørende
at høre om flådens succes i slaget mellem Stevns og Falsterbo 1. juli 1677, vel nok
den største sejr for datidens flåde og for Niels Juel.

Niels Probst er forfatter til ’Niels Juel, Vor største flådefører’.
Forsvarshistoriske skrifter nr. 2. 2005, 132 sider, ill. Kr. 175.
Bogen kan købes på Orlogsmuseet på Christianshavn.

Forårssæson 2007
Foredrag afholdes på de annoncerede torsdage kl. 19.00 i Kastellets Gl. Varmecentral
mod tilmelding til formanden eller forretningsføreren senest forudgående tirsdag k1.
1100. Gæster er velkomne til nedennævnte fire foredrag.
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Foredragene efterfølges af et mindre socialt arrangement med smørrebrød mm. i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 100. Af hensyn til pladsreservation tilrådes det at tilmelde sig allerede ugen før.
Københavns bombardement og tabet af flåden
Med 200-året for katastrofen i 1807 med Københavns bombardement og tabet af flåden har bestyrelsen valgt at lægge ud i sine to første foredrag med denne del af
Danmarks historie.
Den 11. januar behandler major Ole Hedegaard den landmilitære del af Krigen mod
England med følgende forventede disposition:
Landgangen ved Vedbæk og indeslutningen af København. Den britiske hærs organisation, styrke, uniformering og bevæbning. Landeværnets formering og mobilisering,
bevæbning, uniformering og udrustning. Begge siders øverstkommanderende. Befolkningens forhold på Sjælland. Formeringen af den engelske reservedivision under
Wellesley og fremrykningen til Køge. Selve slaget i tre faser. De tre nætter med bombardementet af København. De ”Congreve’ske” brandraketter og de fem udfald. Kapitulationen.
Den 25. januar fortsætter museumsinspektør Jakob Seerup fra Orlogsmuseet emnet
under overskriften ”Flådens ran – de sømilitære operationer og konsekvenser af de
britiske angreb på København 1807”, hvor Jakob Seerup påregner at disponere stoffet
således:
Den danske orlogsflåde efter 1801 (status). Royal Navy efter Trafalgar (status). Dårlige britiske efterretninger. Den britiske amfibiske operation. Danske sømilitære modforholdsregler. Naval fire support – støtte mod de danske udfald. Udrustning og forlægning af de erobrede danske skibe. De danske skibes skæbne. Kanonbådskrigen og
videre konsekvenser.
Den 8. februar fortæller major, translatør Gregers Djørup i anledning af 25-året for
Falklandskonflikten lidt om den politiske baggrund, lidt mere om de strategiske og logistiske overvejelser og en del om selve ”felttoget”, som bød på en hel del førstegangs
hændelser. Bl.a. omtales den første krigsmæssige anvendelse af lodretstartende fly og
af langtrækkende sømålsmissiler affyret fra fly samt Royal Navy’s første krigsmæssige
affyring af torpedoer siden 2. Verdenskrig.
Den 22. februar gennemgår oberstløjtnant Knud-Anthon Knudsen Vestvoldens historie, hvor beliggenhed nok er medlemmerne bekendt, men hvor historie og voldens udstrækning måske ikke helt er i erindringen.
Generalforsamling afholdes torsdag 8. marts kl. 1900 i Kastellets Gl. Varmecentral.
Emner der ønskes taget op til drøftelse bedes meddelt formanden senest 1. februar.
Klipfiskfrokost afholdes fredag, gentager fredag, 23. marts kl.1200 i Hestestalden
i Kastellet.
Bestyrelsen takker for opslutning til de afholdte arrangementer med et gennemsnitligt fremmøde til efterårets fire foredrag på 27 tilhørere.
Alle vore medlemmer med familie ønskes et godt nytår.
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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


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

Siden sidst
En veloplagt oberst, chef for Totalforsvarsregion Sjælland, Leif Pedersen, gennemgik
de hidtil kendte konsekvenser af det seneste forsvarsforlig. Mange af brikkerne er faldet på plads. Opdelingen i ”aktive” og ”passive” er gennemført og de sidste finjusteringer af organisationen gennemføres den 1. januar. Der er nu nogle klare forventninger – og udkast til ”værktøjskasse” - til hjemmeværnets fremtidige opgaveløsning;
men der mangler lige de sidste ”nøk” – nemlig godkendelse samt udsendelse af bestemmelser og reglementer, som juridisk baggrund for uddannelse og indsættelse.
Efter foredraget udspandt der sig en livlig diskussion mellem oplægsholderen og de
ca. 20 fremmødte. Det var svært for formanden at få stoppet diskussionerne og få
”lukket” aftenen før kl. 23. Og det er jo såre godt, når det er sådan.
Ved FOUAT 115 års stiftelsesfest den 9. december afhentede repræsentanter for
kredsen de tre skydepræmier (ud af i alt fem), som er vundet af kredsens samlede
skydehold, af John Curt Jensen og af Erik Olsen. Godt gået!
Feedback og meddelelse om email-adresser, som blev efterlyst i sidste nummer,
er desværre ikke nogen succeshistorie. Tag jer nu lige lidt sammen; så svært kan det
heller ikke være. Vent ikke med at gøre det til et nytårsforsæt. Gør det nu.
Kommende arrangementer
Besøg på Politihistorisk Museum, onsdag den 17. januar 2007, kl. 1030
Politihistorisk Museum er etableret i 1993 på den tidligere københavnske Politistation
6, Fælledvej 20, København N. Museet fortæller og viser politiets historie fra de første bysvende i 1294 til den arbejdsmæssige hverdag for nutidens politi. Det tidligere
kriminalmuseum er nu en del af museet (se tillige www.politimuseum.dk)
Vi mødes på museet onsdag den 17. januar 2007 kl. 1030, hvor en pensioneret politimand, der virker som guider, vil give os en interessant rundvisning på ca. 2 timer.
Kredsen betaler for rundvisningen. Det maksimale deltagerantal er 30. Kredsen ser
gerne at pårørende deltager
Efter rundvisningen håber kredsen at kunne arrangere en fælles frokost i nærområdet
– hvis der er interesse for det.
Entré til museet (25 kr. pr. person) og evt. frokost er for egen regning.
Tilmelding til forretningsføreren (Holger Janns, h.janns@stofanet.dk
telefon 5814 0624) senest den 6. januar 2007 med oplysning om der ønskes deltagelse i frokost og evt. behov for transportstøtte/tilbud om samkøring.
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Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen gennemføres torsdag den 8. marts kl. 1930. Indkaldelse vil
blive udsendt sammen med formandens beretning medio februar.

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

MINDEORD.
Den 4. november 2006 afgik oberstløjtnant H. R. Leth Madsen efter længere tids sygdom ved døden, 79 år gammel.
Oberstløjtnanten forrettede det meste af sin tjeneste ved Fynske Livregiment, og han
sluttede sin tjeneste som næstkommanderende ved regimentet.
I flere perioder var han udsendt til FN-tjeneste på Cypern, hvor han opnåede at være
chef for den samlede danske styrke.
Efter sin pensionering var han formand for Fyns-kredsen 1997 - 2001.
Min indgangsvinkel til H.R. Leth Madsen skete i januar 1970 i forbindelse med, at Fynske Livregiment oprettede en kampvognseskadron i Varde. Chefen var daværende
major H. R. Leth Madsen.
Undertegnede blev tilkommanderet som fører af en kampvognsdeling. Her oplevede
jeg en chef, der ud over de militære også besad menneskelige kvalifikationer.
Fynske Livregiments eskadron var både i ind- og udland dybt respekteret, og det
gamle ordsprog "Som herren, så hans svende" var upræget gældende. Tjenestetiden i
eskadronen vil for altid stå som noget fornemt i mine erindringer.
Oberstløjtnant H. R. Leth Madsen var dekoreret med Hærens Hæderstegn for god tjeneste, FN-medaljen ligesom han var Ridder af Dannebrogsordenen.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

V. Scheuer - Hansen

2 år med krigsforbrydere.
16. januar 2007 kl. 1930
Soldaterhjemmet "Dannevirke"
Odense
I regi af Fyns Militærhistoriske Samling fortæller kriminalinspektør Villly Bøgelund om
sine oplevelser i Ex-Jugoslavien 1995-96 samt senere ved Krigsforbryderdomstolen i
Haag.
Alle er velkomne. Ikke medlemmer entre 25.- kr.
Generalforsamling 2007.
Torsdag, den 22. marts kl.1800
Soldaterhjemmet "Dannevirke "
Odense.
Dette er dagen, hvor bestyrelsen har gjort det muligt for medlemmerne at invitere
"den bedre halvdel" ud og spise - og ikke mindst - leve højt på dette resten af året.

11

Inden spisningen vil der være mulighed for, at medlemmerne kan slappe af ved den
årlige generalforsamling. Nærmere vil tilgå de enkelte medlemmer.
Hvorfor drikker Jeppe? (Forårstur)
Dette for samfundet så vigtige spørgsmål mener en arbejdsgruppe fra bestyrelsen at
have løst!
Ved en nærmere smagsprøver samt analyser af de historiske kendsgerninger, er man
fremkommet til følgende resultat: På et tidspunkt er Jeppe kommet forbi Bindeballe
Købmandsgård. Her har han smagt både Bindeballe Brøndum men især Bindeballe Bitter. Jeppe har øjensynlig fået mere end godt var, og har i ædru tilstand ikke været i
stand til at huske, hvor han havde nydt de såkaldte "gudedrikke". Derfor leder (drikker) Jeppe stadig.
Et vanskeligt udvalgsarbejde har imidlertid gjort, at bestyrelsen mener man er klædt
forsvarligt på, når vi tilbyder vore medlemmer fuld offentlighed i vort arbejdsmateriale. Derved skulle medlemmerne være klædt på til ikke også at ende i samme grøft
som Jeppe.
Kort og godt! Forårsturen går til Bindeballe Købmandsgård - Bindeballe Station.
Dermed er den aflyste efterårstur atter på skinner. Turen vil foregå som selvtransport
med mulighed for samkørsel. Nærmere om denne unikke udflugt vil få en nærmere
analyse først i det nye år.
Fynskredsen ønsker alle et rart nyt år!


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.
Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling i Fredericia den 28. februar 2007. Der
indkaldes ved brev til medlemmerne primo februar, hvor det præcise sted (endnu uafklaret) vil blive røbet.
Efter foredraget vil Oberstløjtnant Jørgen Grunnet fortælle om Balkan ud fra sine personlige erfaringer som chef m.v. for en række af OSCE’s missioner i området. Der er
beklageligvis en lille risiko for, at Jørgen Grunnet bliver opholdt i Albanien, hvor han i
januar skal virke som chef for OSCE’s valgobservations–mission - i så fald må medlemmerne tage til takke med, hvad bestyrelsen kan finde på som nødprogram.
Kredsen er i år ansvarlig for den praktiske planlægning af landsforeningens årsmøde,
som skal afholdes i Fredericia 28. marts. Landsmødet vil blive annonceret i næste
nummer af ”Meddelelser”; men det kan allerede nu røbes, at foredragsholderen vil
blive Generalmajor P. Kühnel, Chef for Danske Division. Landsmødet er åbent for alle
medlemmer.
Aktiviteter ved ”Jyske Brigaders Venner”
Der planlægges en endags-bustur til København, tirsdag den 6. marts 2007, med besøg på Holmen, Forsvarets Mediecenter og en rundvisning i Operahuset. Pris kr. 350-
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incl. frokost. Sydjyske Kreds medlemmer er som sædvanligt indbudt til at deltage i
det omfang, der er ledige pladser.
Interesserede bedes kontakte Major I.M. Terkildsen, tlf. 75 94 02 04,
e-mail: ingvert@privat.dk.

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

Kredsens medlemmer har af Folk og Forsvar været inviteret til at overvære et foredrag af Forsvarsminister Søren Gade. Ministeren gav et meget inspireret og inspirerende indlæg om implementeringen af forsvarsforliget.
Derudover har Midtjyske kreds holdt stiftende generalforsamling og julefrokost den
28. november 2006.


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


Kvinder og karriere i Forsvaret

Det er 40 år siden kvinder fik
mulighed for at gøre karriere
Siden 1962 har danske kvinder haft mulighed for at blive soldat i Forsvaret, og i år
er det således 40 år siden, at kvinderne for alvor fik mulighed for en karriere på den
indtil da totalt mandsdominerede arbejdsplads. Det var Lov om forsvarets personel
fra maj 1962, som formelt gav kvinderne mulighed for at gøre karriere i Forsvaret.
Der gik dog nogle år før de første kvinder mødte til tjeneste. Men fra 1971 begyndte
ansættelsen af kvinder på kontrakt, og der skete gradvist en opbygning af militære
stillinger til de kontraktansatte kvinder. De første kvinder i Forsvaret var konstabelog befalingsmandselever og først i 1974 startede de første kvinder på officersskolerne.
Loven gav ikke kvinderne mulighed for at besætte stillinger, hvor der var risiko for, at
kvinderne skulle deltage i direkte kamphandlinger. Og Kvinderne blev indledningsvis
anvendt som konstabler og sergenter i stabsfunktioner i hæren, ved søværnet og i
flyvevåbnet samt inden for uddannelsesområdet.
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Kvinder som kampsoldater
I perioden 1981-1987 gennemførte Forsvaret en række forsøgsordninger i forskellige
kampenheder i de tre værn. Og fra midten af 1988, blev det også muligt for kvinderne
at gøre tjeneste i egentlige kampenheder og – funktioner. Kvindernes mulighed for at
blive jagerpiloter i flyvevåbnet blev dog først reel i 1992. I 1993 fik kvinder, der ikke i
forvejen var militært uddannet, mulighed for at tegne kontrakt med Den Danske Internationale Brigade, DIB.
Og i april 1998 blev det muligt at antage kvinder på værnepligtslignende vilkår. Forsvaret har dermed formel ligestilling.
I dag er der ca. 900 kontraktansatte kvinder i Forsvaret. Det svarer til godt fem procent af det samlede antal kontraktansatte i Forsvaret.
Kilde: www.forsvaret.dk


Bog – Dræbt i krig
Johan Kirkmand har skrevet en lille, meget personlig bog om tankerne før, under og
ikke mindst efter hans søn premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmands udsendelse til
Irak, der ulykkeligvis sluttede med at Bjarke blev dræbt af en vejsidebombe den 1.
oktober 2005. Tre af hans folk i vognen blev alvorligt såret.
Faderen var ikke enig med sin søn i dennes beslutning om som 21-årig at tegne kontrakt om et halvt år som delingsfører i et panserinfanterikompagni tilhørende Jyske
Dragonregiment. Han var og er modstander af Folketingets beslutning, som han finder
i strid med FN-pagtens art. 2, stk. 4, der indeholder et ” almindeligt forbud mod fysisk
magtanvendelse staterne imellem”, ligesom han refererer Generalsekretær Kofi Annan
for at have udtalt, at ”Irak-krigen ikke hviler på et FN-mandat”.
Med denne holdning som udgangspunkt er der ikke noget at sige til, at Johan Kirkmand er frustreret og bitter, også selv om han og familien respekterer sønnens beslutning om at påtage sig opgaven.
Bjarkes storebror havde været udsendt som spejder i Bosnien og kommunikerede
med broderen uden om den øvrige familie. Her udvekslede de to unge mænd erfaringer. Bl.a. havde broderen aldrig fortalt familien, at han havde skrevet flere afskedsbreve til familien før farlige aktioner. Bjarkes mor havde efter hans død spurgt sin anden søn om Bjarke havde skrevet et afskedsbrev. Hertil svarede sønnen: ”Nej, for i
Irak er det farlig hver dag”.
Hans familie er imod regeringens Irak-politik. Trods interne familiære meningsforskelle tog Bjarke af sted. Johan Kirkmand skriver: ”Tanken borer i spørgsmålet, hvilke påvirkninger i opvæksten, der (måske) ledte ham til dette valg? Jo, ens liv har sandelig
været og er til debat. Man taler om sorg med smerte og sorg med kærlighed. Savnet
er til tider overvældende, men afklaret og rent. Vi er taknemmelige over, at vores
sorg er af kærlighed”
Afsnittet i bogen om de timer, der gik fra man hørte Radioavisens meddelelser om, at
der var sprængt en vejsidebombe i Irak og at flere var blevet dræbt eller såret, til en
oberstløjtnant og feltpræst kommer til hjemmet med meddelelsen om Bjarkes død, er
rørende beskrevet. Man forstår familiens følelser – og man respekterer sønnens mod,
når man læser denne lille bog.
”Dræbt i krig”, forlaget Dokumentas, Brønlunds Allé 15, 2900 Hellerup.
64 sider, illustreret, Cirka kr. 129,00 indbundet, ISBN 87-91345-72-3
Forfatterhonoraret går ubeskåret til ”Læger uden grænser”
Red.
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Venstres Fredspris til Familienetværket

Kilder: Venstres og FKO hjemmesider
Amtsborgmester Carl Holsts tale ved Venstres Landsmøde i november måned:

Gennem de sidste 50 år har danske soldater medvirket i en række fredsskabende, internationale opgaver. Over 60 tusinde danske soldater har været udstationeret forskellige steder i verden.
Enhver af os, kan naturligvis forstå, at de udsendtes nærmeste familie medlemmer
påvirkes af dette. Periodevis må de leve med en følelse af, at deres trivsel og livsvilkår både er truet og forstyrret. De oplever, at de i perioder må leve i ængstelse.
For 3 år siden blev "Familienetværket" dannet for pårørende til danske soldater i international tjeneste. Når ægtefælle eller samlever for en tid i praksis medvirker til at
gøre verden fredeligere og friere - er der også en byrde at bære for de pårørende
hjemme.
Igennem de sidste 3 år har der omkring de militære tjenestesteder været organiseret
Familie netværks-arbejde. Et arbejde, der har affødt megen anerkendelse fra dem,
der har gjort brug af det.
Netop for dette arbejde tildeles familie-netværket Venstres Frihedspris.
Netværket er ikke en stab af officielle behandlere, psykologer, socialrådgivere med
flere - om hvis gode hjælpeindsats meget godt ellers kan siges. Familienetværket er
derimod et netværk mellem folk, der er ligestillede og derfor: "Taler samme sprog."
Netop at kunne føle sig forstået har været stimulerende og støttende for mange. En
forståelse, der opstår, fordi samtalepartneren kender situationen.
Vi kan være stolte af, at så mange danskere vælger at medvirke, hvor en militær indsats er nødvendig for at skabe fred og frihed for andre folk. At medvirke til at lindre
og trøste den hjemmefront, der også skal bære de byrder som indsatsen kræver - er
en pris værd. En pris som jeg vil overrække til en af kontaktpersonerne i netværksgruppen for Familienetværket: Nadja Janas, kontaktperson for Familienetværket på
Bornholm
Nadja - jeg vil gerne på Venstres vegne overrække dig en pris som, jeg håber, kan inspirere det forsatte arbejde i netværket.
Kunstneren bag dette værk, Simone Aaberg Kærn læste en morgen i december 2001
om en 16-årige afghansk piges drøm om at blive pilot. Simone er selv privatpilot og
en grænsesøgende kunstner, så hun besluttede sig for at gøre pigens drøm til virkelighed. Hun fløj 5.700 km. og gjorde en piges drøm til virkelighed i Kabul.
Det gjorde Simone, fordi det i en tilsyneladende håbløs hverdag kan hjælpe, at se sin
situation i et andet perspektiv. Fuldstændig som I gør i familienetværket.
Tak for jeres indsats!
Familienetværket blev oprettet i 2001 for at
hjælpe og støtte pårørende til udsendte soldater. Netværket giver de pårørende mulighed for
at have kontakt til andre i samme situation
som dem selv eller andre der tidligere har prøvet det.
- Det betyder rigtig meget for de pårørende, at
de har netværket og ved at der er nogen, de
kan ringe til, hvis de har en dårlig aften eller
bare har noget praktisk, de vil have svar på.
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For det er lettere at ringe til en anden pårørende, end det er at ringe til en indenfor "forsvarssystemet", siger Nadja Janas.

Rejser
Kære FOUAT- medlem.
Du har sammen med dette nummer af ”Meddelelser” også modtaget
”CULTOURS´ SPECIALKATALOG
FOR MILITÆRT OG HISTORISK INTERESSEREDE”
Her kan du læse detaljeret om de 10 forskellige militærhistoriske rejser, som CulTours
har på programmet i 2007. Grunden til, at du har fået kataloget, er, at vi ved CulTours tror på, at du tilhører vores primære målgruppe. Derfor har CulTours sponsoreret udsendelsen af dette nummer af ”Meddelelser”. Det kunne jo være, at din ægtefælle manglede en rigtig god julegaveidé!
CulTours har masser af andre gode rejser at tilbyde. Du kan finde dem på hjemmesiden www.cultours.dk
Jeg og de andre rejseledere ser frem til, at du er med på én af turene i 2007. Du vil
være i godt selskab.

Med venlig hilsen
Hans Jürgen Jürgensen,
formand for Midt- og Vestsjællands Kreds
samt rejseleder på turene til Normandiet og England 1940-44


rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad
Foredrag
Foredrag
Ekskursion
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Ekskursion
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Klipfiskfrokost
Årsmøde

Hvem
København
Fynskreds
Vest- og Midtsj.
København
København
København
Sydjysk
Sydjysk
Vest- og Midtsj.
København
Fynskreds
København
Fællesstyrelsen

£

Hvor
Kastellet
Dannevirke
Politihistorisk museum
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Fredericia
Holmen & Operaen
e.n.o.
Kastellet
Dannevirke
Kastellet
e.n.o. (Sydjysk kreds)

110107
160107
170107
250107
080207
220207
280207
060307
080307
080307
220307
230307
280307

- 1900
- 1930
- 1030
- 1900
- 1900
- 1900
– 1930
- 1900
- 1800
- 1200
-

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.

152
153
154
155

(Marts-april 2007)
(Maj-juni 2007)
(Juli-august 2007)
(September – oktober 2007)
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010207
010407
010607
010807

Forventet udsendt
250207
250407
250607
250807

Deadline Meddelelser nr. 156 (November – december 2007)
Deadline Meddelelser nr. 157 (Januar – februar 2008)
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011007
011207

251007
201207

