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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
 sverker@privat.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
Indkaldelse til Årsmøde 2007 i Fredericia
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 (se nedenfor)
Valg af indkomne forslag fra kredsene.
Fastsættelse af tid og sted for næste Årsmøde.
Eventuelt.
Emner, som ønskes behandlet på Årsmødet,
bedes, indsendt til Fællesstyrelsen senest 20 MAR
Sydjysk kreds er arrangør af årsmødet 2007.

Mødested: Ryes kaserne, Fredericia - Auditorium ØST
Tilmelding: Til egen kreds senest fredag den 16 MAR.
Kredsene sender samlet tilmelding til Fællesstyrelsens forretningsfører major Flemming Holmgreen (i dennes fravær til Fællesstyrelsens næstformand major Jørgen Larsen).
Kredstilmeldingerne skal være fællesstyrelsen i hænde senest:
tirsdag den 20 MAR.
Økonomi:
Transport, frokost og drikkevarer for deltagernes egen regning. Frokostbuffet Kr.
30,00 og drikkevarer betales af deltagerne direkte til cafeteriets kasse.
Fællesstyrelsen betaler kaffe ved ankomst & afslutning.
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Program:
Tid
10.00 – 10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.30 – 14.10

Sted
Auditorium Øst
Officersmessen, BYGN. 6
Auditorium Øst

14.10 – 14.30
14.30 – 15.00

Fremmøde – Kaffe
Årsmøde
Frokost
Orientering ved
Chefen for Danske Division
Generalmajor P. Kühnel
Spørgsmål/svar efter orienteringen
Afslutning - Kaffe

Med henvisning til Dagsorden for Årsmødet, pkt. 6
Ændring af foreningens struktur og love.
Som omtalt i referatet af formandsmødet den 16. oktober 2006, der blev bragt i
MEDDELELSER nr. 150/2006, blev FOUAT nuværende struktur drøftet. Der var forventninger til, at et forslag til tilpasning til virkelighedens verden kunne forelægges på
næste årsmøde den 28. marts 2007.
Inspireret af indlæg fra kredsene på det afholdte formandsmøde har et lille udvalg under landsformandens ledelse fremlagt et igangsættende forslag - udsendt til kredsformændene på mail. Dette er blevet kommenteret af disse og en ny struktur er så
småt ved at danne sig.
Opbygningen kan tegnes således:
a. De eksisterende syv selvforvaltende kredse fastholdes. Medlemmerne
vælger en kredsbestyrelse.
b. Kredsbestyrelserne udgør sammen med landsformanden repræsentantskabet, som er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet
afholder et årligt møde i april-maj med et antal delegerede i forhold til
den enkelte kreds’s medlemstal med stemmeret - udpeget af kredsformændene. Øvrige medlemmer kan deltage med observatørstatus.
c. Formandskabet (landsformand og næstformand) tegner FOUAT daglige
ledelse. Kredsformændene udgør sammen med formandskabet landsforeningens bestyrelse.
Bestyrelsen afholder et årligt møde ultimo oktober. Her deltager foreningens forretningsfører og redaktør samt efter kredsenes bestemmelse udvalgsmedlemmer og modtagere af evt. hædersbeviser og
præmier.
d. Kredsene afholder årligt inden 15. feb. generalforsamling, der er kredsens øverste myndighed.
Det har vist sig upraktisk og uøkonomisk at gennemføre stiftelsesfest på landsplan,
hvorfor denne ikke indgår i forslaget.
I skrivende stund forberedes første arbejdsudkast til lovændring udsendt til kredsformændene, hvilket inkluderer en tiltrængt strukturændring.
Det er ikke kun 'gammel vin på nye flasker'.
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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.


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

Forårssæson I
Året 2007 er som bekendt 200-året for den katastrofale krig mod England, der medførte bombardement af København og tabet af vor flåde.
Det var derfor nærliggende at begynde årets foredragsserie med omtale af dette, hvor
major Ole Hedegaard den 11. januar behandlede den landmilitære del af krigen og
museumsinspektør ved Orlogsmuseet Jakob Seerup den 25. januar fulgte op med de
sømilitære operationer, flådens ran og konsekvenser af de britiske angreb mod København.
Detaljeret disposition af begge indlæg blev bragt i sidste nr. af MEDDELELSER.
Hedegaards militærfaglige foredrag blev ledsaget af pragtfulde illustrationer, omtale af
tidens personer, gengivelse af vor nationale klassiske værker, som f.eks. Eckersbergs
tegning af det brændende spir på Vor Frue Kirke. Meget venligt havde den københavnske tegner Chr. Würgler Hansen suppleret med farvelagte skitser.
Jakob Seerup fremlagde sit indlæg som en forelæsning med nerve, der fastholdt tilhørerne og affødte en længere engageret spørgeperiode. Vor flådefartøjers videre skæbne under engelsk flag og deres endeligt samt problemer og mulighederne for genopbygning af en ny flåde vakte megen opmærksomhed. Der var mangel på egetræ i hele
Norden og Vesteuropa. En til tider heftig debat om den manglende sænkning af flåden
i 1807 delte begge aftener debattører i to lejre.
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Med nøgleord som viden og indsigt, sikkerhed i fremføringen, humor og ironi høstede
Hedegaard og Seerup tilhørernes varme applaus. (Ca. halvtreds tilhørere begge aftener)
Forårssæson II
Referater af major, translatør Gregers Djørups fortælling den 8. februar om
Falklandskonflikten og oberstløjtnant Knud-Anthon Knudsens gennemgang den 22. februar af Vestvoldens historie forelå ikke før deadline og bringes i næste nr. af MEDDELELSER.
Generalforsamling
afholdes torsdag 8. marts kl. 1900 i Kastellets Gl. Varmecentral med dagsorden, som
kan ses i dette nummer af MEDDELELSER..
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem af kredsen.
På valg er:
Jørgen Larsen, formand
Knud Rasmussen, næstformand
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem
Kurt Jacobsen, suppl. i bestyrelsen og skydeudvalgsmedlem
Erik V. Olesen, repr. til Fællesstyrelsen (forslag om nedlæggelse)
Jørgen Dam, skydeudvalgsmedlem
Brockmeyer, Carson B., revisor.
Finn Asmussen, revisoruplleant.
Tilmelding tirsdagen før inden kl. 1100.
Klipfiskfrokost
afholdes fredag, gentager fredag den 23. marts kl. 1200 i Hestestalden i
Kastellet.
Tilmelding senest 20. marts, men gerne før af hensyn til opnåelse af en rimelig pris.
Skydning på pistol
Skydesæsonen står for døren. Vores "sædvanlige" skydebane - Sjælsø - er stærkt benyttet, også af myndigheder uden for Forsvaret, bl.a. flere afdelinger af politiet, flere
skytteforeninger, foruden - naturligvis - Den Kgl. Livgarde.
Det har derfor ikke været uproblematisk at finde frem til passende skydedage, men
takket være velvilje fra skydebaneforvaltningens side er det lykkedes at finde frem til
4 formiddage og en enkelt eftermiddag i foråret. Planen er som følger:
Dato: Bane:
12. april K2
26. april K2
3. maj K1
24. maj K2
7. juni K2

Tid:
9.00-12.00
12.00-15.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

Skydeledelsen er blevet bekendt med, at Sjælsø Skydebaner vil være lukket i 2008 på
grund af ombygninger forårsaget af miljøklager. Der arbejdes på at finde alternative
muligheder for skydning i 2008.
Kontaktperson:
Gregers Djørup
Form./Skydeudvalget
 4879 2033
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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

2006 har som bekendt været et ”dødt” år fir kredsen, der ikke har kunnet mønstre tilstrækkeligt med medlemmer til at køre et arrangement hensigtsmæssigt og forsvarligt
overfor evt. foredragsholdere. Vore samarbejdspartnere har ligeledes ligget underdrejet. ROID-formandens og min egen samtidige udstationering til Kosovo har jo heller
ikke virket fremmende.
Da bestyrelsen ønsker at få klarhed over, hvilke tanker, men har om kredsens fremtid, opfordres medlemmer kraftigt til at møde op til generalforsamlingen den 14.
marts i HJV-lokalerne i Nykøbing F. (se både kalenderen her i bladet og den indkaldelse, der vil tilgå den enkelte).
Vel mødt.
Erik Blyme


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
Den 17. januar gennemførte kredsen en ekskursion til Politihistorisk Museum på Fælledvej 20 i København. Trods vejret var der et flot fremmøde på hele 19 deltagere (14
medlemmer og 5 ledsagere). Vi fik en interessant og morsom guided tour gennem det
lille, men righoldige museum, som ligger i den gamle Station 6. Bygget til formålet i
1884 som en lille politikaserne, med tre 4-mandsstuer, hvor de 12 ugifte betjente boede – de havde ikke råd til andet med en årsløn på 700 kr. Efter besøget deltog 16 af
gæsterne i en glimrende frokost i ”Cafe- & Ølhalle” som er en del af Arbejdermuseet i
Rømersgade. En rigtig god start på året.
Kommende aktiviteter
Midt- og Vestsjællands Kreds afholder
Generalforsamling torsdag den 8. marts 2007 kl. 1930
på Skovsøgård, Slagelse.
Bemærk, at datoen er ændret fra den 6. marts til den 8. marts. Indkaldelse til generalforsamlingen og formandens beretning vil blive udsendt primo februar pr. brev.
Hvis ikke du allerede har reserveret datoen til dette formål, så gør det nu, så du ikke
går glip af en hyggelig aften i gode venners lag med forloren skildpadde og hvad dertil
hører. Det er utroligt, hvad man kan få for 20 kr. i FOUAT.
Husk tilmelding til Holger Janns senest den 5. marts.
”Danske jernbaner under 2. Verdenskrig”
er titlen på det foredrag som kaptajn Steffen Dresler, Forsvarsakademiet, har lovet at
holde for os torsdag den 26. april kl. 1930 på Skovsøgård. Det er også en dato, der
bør noteres i kalenderen allerede nu, for det bliver en spændende aften. Emnet kan
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fortsat bringe sindene i kog, og dem, som kender Dresler ved, at han ikke er spor kedelig.
Tilmelding til Holger Janns senest den 24. april
Kommandør Poul Grooss, Forsvarsakademiet, har lovet senere på året at holde foredrag om Peenemünde og udviklingen af det tyske raketvåben under 2. verdenskrig
m.m. Datoen er ikke lagt fast endnu. Det bliver nok en gang efter sommerferien.
ROID (som nu hedder ”Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark”)
(HPRD) vil også blive inviteret til de to foredrag.


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

Julefrokosten 2006.
Atter i år en gedigen succes for foreningen. Deltagerantallet var i år 44. Alle var mødt
frem for at konstatere, om det, der var lovet i indbydelsen, kunne holde vand. Den tilfredshed, som adskillige medlemmer gav udtryk for, gav bestyrelsen et klart svar.
Fuld tilfredshed og ingen penge tilbage!
Efter at formanden havde budt velkommen til de fremmødte, gik man over til det
praktiske arrangement: JULEBORDET.
Soldaterhjemmet Dannevirkes frivillige personale havde frembragt et bord fyldt med
alle de delikatesser, som hører til et fynsk julebord. Indledningsvis sørgede medlemmerne selv for underholdningen ved en rask gennemgang af nogle af de kendte julesange. Men efter at maden på behørig vis var indtaget med forskellige supplementer,
gik man over til den reelle underholdning.
I år var det Peter Holling (trompet) og John Olsen (keyboard). Med fortid i Fynske Livregiments Musikkorps, Odense Byorkester samt talrige arrangementer over hele landet borgede det for en underholdning, som nærmede sig det sublime. Underholdning
af en sådan karakter gør en halv time til et kort øjeblik.
Julelotteriet, som også er en tilbagevendende ingrediens ved arrangementet, var i år
begavet med 54 gevinster. Dette lotteri giver hvert år en pæn gevinst til foreningens
kasse.
Sluttelig gik den fynske snak livligt ved bordene, indtil afslutningens time slog.
Julefrokost 2007? Selvfølgelig! Torsdag, den 6. december 2007 kl. 1300 på Soldaterhjemmet Dannevirke
Der er stadig enkelte ledige pladser. Så husk gør et notat i kalenderen.
Kommende arrangementer
Generalforsamling
afholdes på Soldaterhjemmet Dannevirke den 22. marts kl. 18.00
Foredrag
Tiden efter den 9. april 1940.
tirsdag, den 17. april 2007 kl. 19.30
Soldaterhjemmet " Dannevirke, Odense.
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I regi af Fyns Militærhistoriske Samling vil løjtnant Villy Scheuer-Hansen give indblik i
tildragelser og forhold under Besættelsen 1940-45.


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.
Ordinær Generalforsamling
afholdes den 28. februar 2007 kl. 10 – 16 på Ryes Kaserne, Fredericia.
Dagsorden i henhold til FOUAT’s love, som kan ses her i dette nummer af Meddelelser.
Der indvarsles desuden ved brev eller e-mail direkte til medlemmerne.
Opmærksomheden henledes på, at bestyrelsen vil foreslå en kontingentforhøjelse på
kr. 25 – (til kr. 150) ikke blot for næste år, men også for indeværende år (2007). Altså en ændring af det kontingent, der blev vedtaget sidste år, men som endnu ikke er
opkrævet.
Årsag: Det beløb, der skal betales til Landsforeningen, er hævet med kr. 20- pr. medlem.
Bestyrelsen har scoret en 12’er
Efter generalforsamling og frokost har Ingrid Daege (forfatter til Bogen ”Min Grumme
fortid”) lovet at fortælle om sine utrolige oplevelser som tysk østflygtning under 2.
Verdenskrig.
Hele arrangementet (bortset fra den kedelige del – generalforsamlingen) er som sædvanligt med damer.
Deltagelse i officersmessens frokost-buffet kræver tilmelding til Ole Holck senest
mandag den 26. februar.
FOUAT’s Årsmøde 2007
Årsmødet er annonceret andet steds her i bladet. Mødet er åbent for alle medlemmer,
og det er denne gang Sydjysk Kreds, der arrangerer.
Tilmelding til Ole Holck senest fredag den 16. marts.
Turen til København i Samarbejde med Jyske Brigaders venner
Vi minder jer om den i ”Meddelelser nr. 151” omtalte tur til København, den 6. marts.
Tilmelding til MJ I.M. Terkildsen senest 28. februar.
Forsvarets dag
Der arrangeres endvidere et besøg ved ”Forsvarets Dag” (= den nye form for session)
på Bülows Kaserne i Fredericia, onsdag den 9. maj. Også her bedes interesserede
henvende sig til MJ I.M. Terkildsen, tlf. 75 94 02 04, e-mail: ingvert@privat.dk.
Se også artiklen her i bladet
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Midtjyske Kreds
Formand oberst Michaël Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
: 2096 9560 - : SES@PC.DK

Kredsen har holdt generalforsamling, med foredrag og efterfølgende julefrokost med
ledsager. Det ser ud som om kredsen har løst problemet med gennemførelse af
skydninger i overensstemmelse med gældende bestemmelser.


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

Generalforsamling
torsdag den 22. marts kl. 1800 i mødelokalerne
i Løvvangens Bowlingcenter.
Tilmelding til spisningen tirsdag 20. marts 2007
I forbindelse med den ordinære generalforsamling, der finder sted i Løvvangs Bowlingcenters selskabslokale torsdag den 22.marts kl. 18.00 er der efter generalforsamlingen spisning med damer.
Herefter vil fhv. højskoleforstander Niels Jørgen Sørensen, Pandrup holde foredrag:
"Oplevelser i verdens brændpunkter".
Niels Jørgen Sørensen har bl.a. af Udenrigsministeriet været udsendt som leder af
Dansk Flygtningehjælps arbejde med internt fordrevne i Bosnien, hvor han i godt et år
havde ansvaret for en lejr med 10.000 indbyggere.
Niels Jørgen Sørensen er en levende fortæller, og emnet behøver vel næppe yderligere reklame.
Jes Reiner Pedersen


Irak er ikke som jeg troede
Søndag den 21. januar 2007 skrev chefredaktør Niels Lunde denne klumme i Berlingske Tidende. Meddelelser har valgt at viderebringe den dels, fordi ikke alle medlemmer af FOUAT ser
denne avis til hverdag dels for at henlede opmærksomheden på, at pressen måske kan henfalde til at bringe nyhedsstof, hvis baggrund ikke altid er et indgående kendskab til de faktiske
forhold.
Redaktionen præciserer, at det ikke er et forsøg på at politisere i bladets spalter, men udelukkende et led i at se forsvarets hverdag fra så mange sider som muligt.
Situationen hos danskerne i Sydirak er for kritisk, for farlig, for ustabil, for vigtig til
at blive misbrugt på Christiansborg. Lad os lægge ideologi og taktik til side. Vi har
brug for en forsoning om Irak-politikken

CAMP DANEVANG, BASRA
For nogle uger siden sendte TV 2 et stort nytårsshow. Masser af underholdning. Et
dejligt program at slappe af til. Det var uforpligtende alt sammen, undtagen ét indslag. I en sofa sad - sammen med forsvarsminister Søren Gade - forældrene til den
dræbte soldat, Martin Hjorth, fra Hold 8 her i Camp Dannevang. De holdt hinanden i
hånden. Og da de fik spørgsmålet, om sønnens død bør få os til at trække de danske
soldater hjem fra Irak, svarede faderen - citeret efter hukommelsen: »Hvis vi gør det,
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har hans død været forgæves.« Det gjorde et stærkt indtryk. Svaret udtrykker ikke
kun et usædvanligt menneskeligt overskud, det illustrerer også det danske dilemma i
Irak.
Jeg troede at situationen i det sydlige Irak var stabil, sådan nogenlunde stabil i hvert
fald. At her var relativt fredeligt. At sikkerheden blev bedre dag for dag. Jeg tog fejl.
Jeg er blevet klogere. Situationen er ustabil, ufredelig, uforudsigelig og det er blevet
værre de seneste måneder. Meget værre. Den danske bataljon har ansvaret for fire
irakiske byer uden for Basra, men kan kun komme i tre af byerne. Og kun hvis de har
en overvældende ildkraft med. Den fjerde, al-Qurnay, kommer danskerne ikke længere i, det er for farligt. Paradoksalt, men sandt: Situationen rummer lyspunkter. I læ af
den militære beskyttelse fortsætter de civile danskere i Camp Dannevang med at udvikle det irakiske samfund. De bygger skoler, børnehaver og rådhuse. Bygningene får
lov at blive stående. Det danske Hold 8 har på fem måneder afsluttet 60 projekter.
Dialogen med de lokale stammer går fornuftigt. Soldaterne modtages med smil og
åbne arme af de menige irakere. Det går godt med at styrke den nye irakiske hær.
Den ene af de fire byer, al-Medina, er fredelig og måske klar til at blive rømmet. Kort
sagt: Det er et kritisk tidspunkt. Noget må ske. Militært kan vi gå to veje, ingen af
dem er mulige: Vi kan sende flere soldater, det kunne være fristende, men forslaget
har ingen politisk opbakning. Vi kan trække vores soldater hjem, det vil efterlade kaos
og være et moralsk svigt af uendelig rækkevidde. Der er ingen vej uden om, vi må
blive et stykke tid endnu og presse de nye irakiske magthavere til at tage et større
ansvar. Det er den situation vores politikere på Christiansborg står i nu. En skæbnetime. Irak er Helle Thorning-Schmidts største chance for at vinde næste valg, Irak er
Anders Fogh Rasmussens største risiko. Kan man i fuld alvor tro på en politisk forsoning mellem de to om Irak? At Thorning-Schmidt skulle aflevere sit stærkeste våben?
Det er at stille overmenneskelige krav til en leder af oppositionen. På den anden side:
Dette er en sag af national betydning, kolossalt meget står på spil for os, for soldaterne, for irakerne, for Mellemøsten. Hvis Helle Thorning-Schmidt vil vise, at hun har
format til at kandidere til landets højeste embede, så er dette hendes chance. Hvordan kunne et kompromis se ud? Måske sådan:
Hold fast i visionen for Irak-krigen. Visionen er idealistisk, måske naiv, men den giver
Vesten et håb om fred i Mellemøsten: Et stabilt Irak kan hjælpe med til en langsom
stabilisering af Mellemøsten. I sidste ende er perspektivet at få fred mellem Israel og
Palæstina. Tidshorisont: 50 år. Mindst. Glem håbet om at skabe et demokrati i vestlig
forstand, i hvert fald foreløbig. Lad os glæde os over, at irakerne stemmer, når de
holder valg, de har vist deres vilje. De må udvikle et demokrati på deres egne vilkår.
Irak er et fattigt, voldeligt, etnisk splittet samfund, hvor magtfulde stammer bekriger
hinanden. Stammerne kan kun neutraliseres langsomt, sådan som det allerede sker.
Lad tegnebogen tale: Hvis du, kære hr. Sheik, vil have en ny skole, så har vi givet
pengene til dit lokale byråd, snak med dem? Irakerne skal tage mere ansvar nu. Den
irakiske hær og det irakiske politi skal frem i forreste linje i kampen mod volden. Det
bliver en kæmpe satsning, men vi har intet valg. Selvfølgelig skal vi have vores soldater hjem, men det bliver ikke foreløbig. Vi skal blive i Irak, mens vi ser om irakerne
kan overtage flere opgaver. Hold den danske Irak-politik hævet over partipolitik. Der
står for meget på spil for os alle.
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Hvad sker der på Forsvarets Dag?

Forsvarets Værnepligt & Rekruttering
På Forsvarets Dag bliver de unge mennesker informeret om de muligheder for uddannelse og oplevelser, der findes i Forsvaret og Beredskabskorpset. Professionelle soldater fra Forsvaret og reddere fra Beredskabskorpset, fortæller om deres oplevelser og erfaringer fra hverdagen og om, hvilke karriere- og uddannelsesmuligheder,
der findes.
Der kan stilles spørgsmål og gå på opdagelse i forsvarets univers – både virtuelt og
materiel.
På Forsvarets Dag gennemføres tillige session, der bedømmer og udskriver til værnepligtstjeneste. Man bliver også testet, helbredsundersøgt og afhængig af om man er
egnet eller uegnet, skal der trækkes nummer. Nummerets størrelse afgør om du skal
indkaldes, hvor nummergrænsen fastsættes ud fra antallet af frivillige.
Alle aktiviteter på Forsvarets Dag foregår ved et rekrutteringscenter. Man er tilsagt
sammen med 40-50 andre mænd og kvinder, hvor hele arrangementet varer ca. 5-6
timer.
Før Forsvarets Dag blev indført
Forløberen for værnepligten var en landmilits oprettet af Frederik 4. i 1701 i forbindelse med Store Nordiske Krig. Hver fjerde fæstegård skulle stille en soldat, og de blev
udvalgt af godsejeren, og blev ofte betragtet som en straf, da den fratog karlene deres eneste fritid. Den militære træning foregik om søndagen efter kirketid, og blev
som regel ledet af tysktalende officerer, og var særdeles forhadt, blandt andet så blev
de ulydige straffet med at sidde på en træhest. Landmilitsen blev ophævet i en kort
periode omkring 1730 men genindført med stavnsbåndet i 1733
Almindelig værnepligt blev indført i Danmark som et resultat af stavnsbåndets ophævelse, men stadig kun for landbefolkningen. I købstæderne blev værnepligt først indført i 1848, og i hele landet ved lov af 12. februar 1849.
Grundloven fastsætter i § 81 følgende:
"Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver". Der er forskellige fortolkninger af, hvornår man er våbenfør. I Danmark skal man være fysisk og mental
normal, for at kunne blive værnepligtig.
Den gennemsnitlige højde for en værnepligtig i perioden 1852-1856 var 165,4 cm. I
efteråret 2000 var den 180,7 cm.
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Strehles rejser - Planlagte ture i første halvdel af 2007.
5. – 8. april

Polen

Szczetin
Gorzow
Nonneklosteret i Pniewy
Militær Museum
Bogajewitz Karetsamling
Prandrager færgen

16. -20. maj

Berlin (Øst)

STASI fængslet og STASI hovedkvarter
Jødisk museum og Monument
Halbe
Den 9. ARMÉ’s endeligt
Jütenburg – Åbent Hus
- se Meddelelser nr. 150

15.- 19. juni

Tjekkiet

Prag - Mindehøjtidelighed på 65- års dagen for
frihedskæmperne, der dræbte Heydric.
Lidice - den udslettede by.

Kontakt:

Franz Strehle på tlf. 9812 6328.


Hvilken kreds har rekorden?
Hvor findes det medlem, der har været udsendt i international tjeneste tidligst? Der
kan sikkert kun være tale om FN-tjeneste, f.eks. i Mellemøsten.
Oplysninger – og gerne en lille historie – sendes til redaktionen.
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Vagttjeneste er ikke for sjov

Vagten har magten. Så enkel er parolen for det
personel, der bevogter de danske garnisoner.
Vagterne er bevæbnede og kan i yderste konsekvens bruge deres våben.
Natten til tirsdag den 30. januar 2007 afgav en
vagtpatrulje på Vordingborg Kaserne et varselsskud. Episoden illustrerer, at personellet, som går
vagt på de danske garnisoner, tager deres tjans
alvorligt - og at de også har beføjelser til at bruge
de nødvendige midler, hvis der opstår en kritisk
situation.
Den enkelte garnison udarbejder en vagtinstruks,
som er tilpasset forholdene på stedet. Alle garnisoners vagtinstrukser følger dog nogle fælles retningslinjer, som er udstukket i en forsvarskommandobestemmelse.
Generelt er bevogtningspersonellet bemyndiget til at skride ind, hvis man formoder,
at en person har begået en strafbar handling eller er ved at gøre det. Desuden kan
vagterne foretage anholdelser og - hvis det er nødvendigt - anvende magt.
Skulle det blive nødvendigt at anvende magt, har bevogtningspersonellet flere redskaber. Personlig magt - typisk et førergreb - er oftest tilstrækkeligt, men vagterne er
også bemyndiget til at bruge stav og i yderste konsekvens skydevåben.
Klare regler
Der er meget strenge regler for, hvornår en vagt må anvende skydevåben. Hvis vagtpersonellet eksempelvis bliver angrebet, eller hvis nogen er i gang med at stjæle våben, ammunition eller sprængstoffer, kan vagterne afgive skud.
Desuden skyder vagterne ikke for at dræbe. For det første skal de, hvis det overhovedet er muligt, give en advarsel om, at de skyder - først ved anråb og derefter med
varselsskud i luften. Og skulle situationen tvinge vagter til at skyde på personer, skal
de skyde efter arme og ben.
Det er ikke for sjov, vagterne har skarpe patroner i magasinet, når de patruljerer.
Forsvarets garnisoner ligger inde med våben og andre genstande, som kan gøre stor
skade, hvis de kommer i de forkerte hænder. Uddannelsen af vagterne, reglerne og
rutinerne sikrer imidlertid, at der kun bliver trukket våben som sidste udvej.
Kilde: www.fko.dk
Foto:
Vagten på Slagelse kaserne
- en af de sidste dage før flytningen til Antvorskov kaserne i 1975.
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rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad

Hvem

Generalforsamling
Ekskursion
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Klipfiskfrokost

Sydjysk
Sydjysk
Vest- og Midtsj.
København
Storstrøm
Fynskreds
Nordjyske
København

Årsmøde

Fællesstyrelsen

Første skydedag
Foredrag
Foredrag

København
Fyn
Vest- og Midtsj.

Hvor



Ryes Kaserne
Holmen & Operaen
Skovsøgård, Slagelse
Kastellet
HJV lokaler, Nykøbing F
Dannevirke
Løvvangen
Kastellet
Ryes Kaserne
Sjælsmark skudebaner
Dannevirke
Skovsøgård, Slagelse

280207 - 1000
060307 – e.n.o.
080307 - 1930
080307 - 1900
140307 - 1830
220307 - 1800
220307 - 1800
230307 - 1200
280307 - 1000
120407 - 0900
170407 - 1930
260407 - 0930

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

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

153
154
155
156
157
158

(Maj-juni 2007)
(Juli-august 2007)
(September – oktober 2007)
(November – december 2007)
(Januar – februar 2008)
(Marts-april 2008)

010407
010607
010807
011007
011207
010208

Forventet udsendt
250407
250607
250807
251007
201207
250208

Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer
Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening
se www.dmkf.dk eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf. 38 87 93 10
4. maj parade
Opmarch ved Frihedsmuseet
Start Amager Landevej 18.00
Veterantræf
Ved Silvan i Græsted
27-28. maj 2007
JDR Træf
Øvelsespladsen, Holstebro
Tidspunkt oplyses senere
Åbent Hus
GHR, Antvorskov Kaserne
Tidspunkt oplyses senere
Åbent Hus
DANILOG, Vordingborg kaserne
Tidspunkt oplyses senere
Åbent Hus
Ålborg kaserners øvelsesplads
8.-9. september 2007

Tryk

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