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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 

 sverker@privat.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  
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 ultimo februar, 
april, juni, august, oktober og decem-
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 æn-

dringer til det tidligere oplyste. 

 
 

Fællesstyrelsen 
 

 
 
Referat fra Årsmødet 2007 
 
Mødet, der var arrangeret af Sydjysk Kreds, blev afholdt på Ryes Kaserne i Fredericia. 
 

Dagsorden: 
Valg af dirigent, der leder årsmødet. 
 
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 
2.  Virksomheden i det kommende år (formanden). 
3.  Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent til Fællesstyrelsen, herunder betaling til 

medlemsbladet. 
5. 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 2006)   
6. Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen  
7. Indkomne forslag fra kredsene. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste Årsmøde. 
9. Eventuelt. 

 
E.V. Olesen blev valgt som årsmødets dirigent. 
 
Ad 1. 
Landsformanden indledte med at sige ”tak for sidst” til Storstrøms Kreds, der havde til-
rettelagt årsmødet i 2006 inkl. et interessant besøg på Madsneø Fort. Endvidere takke-
de landsformanden Sydjysk Kreds for at have påtaget sig værtskabet i 2007. 
Landsformanden mindedes derefter de medlemmer, der var afgået ved døden siden 
sidste årsmøde: 
 

Ole Hvid Hansen Midt-& Vestsjælland 
Orla Lehmann Midt-& Vestsjælland 

Hans Gert Hansen København 
Ronald Leth Madsen Fyn 

Kaj Blumensaadt København 
Poul Erik Andersen København 

Erik Ravnsted-Larsen Midt-& Vestsjælland 
Peter Krogh Hansen Nordjyske 

Per Olaf Darville Midt-& Vestsjælland 
G. Lange Larsen Fyn 

K. Wammen Drongesen Fyn 
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N.K. Nielsen Fyn 
Ole J. Ellehøj København 

N.V. Næsselund Nielsen Sydjyske  
K. Mogens Larsen Fyn 

Peter Gjøl København 
Jørgen Holmer København 
I.V. Lorentzen København 

Chr. Bondegaard Thomsen København 
Kurt Jacobsen København 

Jens Berg Sørensen København 
 
Æret være deres minde. 
 
Landsforeningen har p.t. 400 medlemmer.  
Fællesstyrelsen har i forbindelse med drøftelser om ændringer af foreningens love vur-
deret, at kredsene er det centrale omdrejningspunkt for FOUAT. Grænserne mellem 
kredsene ligger naturligt, så potentialet til hvervning er passende.  
Foreningens hjemmeside er nu optaget på Forsvarskommandoens tilsvarende med et 
link under ”Soldaterforeninger”, hvor vi står øverst. 
De problemer, der er konstateret i enkelte kredse mht. økonomi og lokaleforhold synes 
at være under afvikling. 
Kredsenes aktiviteter afspejler en alsidig blanding mellem fagligt indhold og sociale ar-
rangementer. Vi kan fortsat udvikle samarbejdet med andre forsvarsvenlige foreninger 
om fællesarrangementer. Forskelligheden i kredsenes aktiviteter tiltrækker ikke altid de 
samme medlemmer – der er en fordel. 
Problemerne med skydning synes også at være under afvikling på forskellige måder. 
Landsformanden fastslog, at gældende bestemmelser på området skal følges. 
Meddelelser har nu passeret nr. 150 i nu kendte form. Medlemmerne bør støtte bladet 
med indlæg – der er uden mange gode historier at fortælle blandt 400 tidligere office-
rer.  
Forretningsfører Flemming Holmgreen har som tidligere meddelt ønsket at fratræde. 
Han afløses i en glidende overgang af Hjemmeværnets Informationschef og stedfortræ-
dende kommitterede Erik Petersen. Flemming skal have en stor tak for sit arbejde for 
foreningen i en årrække. 
 
Ad 2. 
Tyngden lægges fortsat i kredsenes arbejde. Der er vigtigt, at alle bidrager til at oplyse 
om FOUAT og motiverer til medlemskab.  
 
Ad 3. 
Årsregnskabet blev i forretningsførerens fravær fremlagt af næstformanden, major Jør-
gen Larsen. Regnskabet vises på side 18. 
Regnskabet blev godkendt – men en mindre udgift blev drøftet: Foreningens medlem-
skab af Folk & Forsvar. Landsformanden erkendte, at medlemmernes kendskab til Folk 
& Forsvar ikke blev udbredt gennem de informationer, FOUAT løbende modtager cen-
tralt. Da landsformanden i høj grad har ”et ben i begge lejre” vil der blive taget initiativ 
til, at FOUAT’s medlemmer fremover informeres via f.eks. elektroniske nyhedsbrev, di-
stribution af F&F blad til kredsformændene og lign. 

Gå evt. selv ”i forvejen” via www.folkogforsvar.dk (red.) 
Ad 4. 
Kontingentet fastholdes uændret. 
 
Ad 5. 
Ingen nyvalg. 

 4 

http://www.folkogforsvar.dk/


 
 
5 

Ad 6. 
Fællesstyrelsen fremlagde 3. udkast til nye Love, som fremover foreslås benævnt Ved-
tægter. 
Debatten førte både til en række redaktionelle og faktuelle ændringer, som Fællessty-
relsen tog til efterretning. 
Ændringerne vil blive skrevet ind i et endeligt udkast, der tilstilles kredsene. Herefter vil 
processen forløbe således, at vedtægterne vil blive foreslået til vedtagelse på næste 
årsmøde. 
 
Ad 7. 
Ingen indkomne forslag fra kredsene. 
 
Ad 8. 
Næste årsmøde afholdes den 2. april 2008 på Fyn. 

Referent 
Mogens Pedersen. 

 
Efter årsmødet og frokosten holdt chefen for Danske Division, Generalmajor Peter Küh-
nel et interessant foredrag om Hærens forhold – struktur, materiel og opgaver – i al-
mindelighed og Danske Divisions i særdeleshed. 
Tak til generalmajoren. Hans indlæg udbyggede og styrkede deltagernes indsigt i for-
svarets aktuelle forhold og vilkår. 
 

 
 
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 
 
Kredsen har med sorg modtaget underretning om, at følgende er afgået ved døden: 
 
       Major Jens Berg-Sørensen, 20.12.1930-20.3.2007. 
 
Jens har igennem flere år været handicappet med følgelig gangbesvær, hvorfor han har 
været afskåret for aktiv deltagelse i kredsens arrangementer. Gennem foreningens blad 
har han med stor interesse fulgt vort liv. 
 
            Sekondløjtnant Kurt L. Jacobsen, 17.12.1924. 
 
Kurt var aktiv i modstandsbevægelsen, hvilket førte til interesse for forsvaret. Hans 
drøm var at blive pilot, hvilket forblev ved drømmen på grund af farveblindhed. Dette 
var ham en skuffelse, hvorfor han kastede sig over ingeniørstudierne; men for-
bindelsen til forsvaret blev vedligeholdt og medlemskab af FOUAT blev en stor del af 
hans liv. Han sad i bestyrelse og udvalg gennem årene, men især skydning på pistol 
stod hans hjerte nær. 
Vi kendte Kurt med hans sorte humor, sarkasme og ironi. Spiddende, men aldrig i ond 
mening. Kurt anglede ikke efter popularitet. Ofte kunne han ikke selv holde masken, 
hvorved han afslørede sit gode lune og humør. 
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Vi mindes med taknemmelighed afslutninger på skydesæsoner gennem årene i huset i 
Greve, hvor han sammen med sin kone Anna Maria tog imod os med generøs gæstfri-
hed.  
Ære være Jens og Kurts minde. 
 
Foredragssæson 2007-I 
Her i 25-året for Storbritanniens hævdelse overfor Argentina af sin hævdvundne suve-
rænitet over Falklandsøerne afslørede vort medlem major, translatør Gregers Djørup 
den 8. februar sin enorme viden om denne krig. En krig over 3000 sømil fra hovedlan-
det, hvor politikere og befolkning samt verdensopinionen var henholdsvis for og imod.  
Med kronologisk orden fase for fase førte Djørup os mod målet tæt på Antarktis, hvor 
slaget skulle stå om øvrigheden over en befolkning på 1800 sjæle og tusindvis af får. 
Dette krævede tankning i luften af bombeflyene syv gange undervejs samt en enorm 
logistisk støtte. Det var en krig i vor tid, hvor geografi og hændelsesforløb var genken-
delig for de 36 tilhørere. Desuden en lektion i tidens tekniske forhold og udvikling, især 
på luft- og søsiden. 
 
Den 22. februar afrundede oberstløjtnant Knud-Anthon Knudsen foredragssæsonen 
med en gennemgang af Vestvolden, - den gravede vestfront, en næsten 15 km lang 
fæstningsvold. Anlægget blev opført i 1888-92 og gennemgangen omfattede konstruk-
tion og befæstningens armering, krudt, kugler og artilleriets typer skyts. Et målebords-
blad med nøje indtegning af de enkelte stillinger vakte stor interesse.  
Gennemgangen blev krydret med personskildringer og betegnelser i folkemunde af de 
enkelte skytstyper, f.eks. den korte 15 cm kanon M. 1884 kaldet Kvindekanonen, fordi 
de var købt for penge indsamlet af patriotiske kvinder.  
En god gennemgang til inspiration for de 23 tilhørere til en vandretur, hvor man nukan 
følge det offentliges genopbygning og -ordning af befæstning en med økonomisk støtte 
fra private fonde.     
 
Generalforsamling 2007 
Generalforsamlingen med den kyndige dirigent Erik V. Olesen forløb nøje efter den fo-
reskrevne dagsorden og gav ikke anledning til særlige bemærkninger. 
Med den stigende tilslutning til aktiviteterne i årets løb fortsætter bestyrelsen den valg-
te programlinie. 
Medlemstallet var ved årsskiftet 114 og kredsens økonomiske situation må betegnes til-
fredsstillende. Kontingentet på kr. 150,- blev fastholdt for 2008. 
Bestyrelsens sammensætning forbliver uændret et/to år frem. 
 
Klipfiskfrokost 
Med det sædvanlige omfangsrige tilbehør nød 18 medlemmer 23. marts bordets glæder 
og gensynet med venner. 
 
Forårsekskursion 
Frederiksværk er nok et besøg værd. Derfor arbejder bestyrelsen med kommandør-
kaptajn Flemming Behrndtz som projektleder bistået af vor forretningsfører på ekskur-
sion til byen onsdag 30. maj 2007 med et tentativt program således:  
 
0900-1200  Byen med Gjethuset, krudtværket mm. 
1200-1300 Sejlads til Audeørd med Frederikke (tidl. Hønen kendt af besøgende til     

Holmen) til Søværnets Grundskole. 
1300-1400 Frokost 
1400-1600 Foredrag, rundvisning, ubåde, Kulsvierbataljonen og skolen. 
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Bestyrelsen anmoder om en foreløbig tilkendegivelse om deltagelse snarest efter at 
dette nr. af MEDDELELSER er modtaget - af hensyn til fortsat tilrettelæggelse samt evt. 
mulighed for samkørsel. Venligst ring til formanden (4466 2548) eller forretningsføre-
ren (4914 5023). Selve opholdet i Frederiksværk afholdes økonomisk af kredsen.)  
 

   
 
Storstrøms Kreds 
Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo.  
Tlf.: 54 78 11 99   Mail: rene.debois@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg 
℡ 5477 0547 -  skansehuset@mail.tele.dk
 
Kredsen afholdt generalforsamling den 14. marts på den nye Hjemmeværnscenter i Ny-
købing Falster. Ca. en tredjedel af kredsens medlemmer var mødt frem, hvilket i be-
tragtning af medlemskredsens særdeles spredte hjemstedsadresser fra Hillerød i nord 
til Gedser i syd, Stege i øst og Nakskov i vest.  
Det forgangne år havde været arrangementsmæssigt ret tamt grundet formandens, 
major E. Blyme udstationering i Kosovo - et emne han efter generalforsamlingen beret-
tede om på meget interessant måde sammenholdt med udsendelse i Gaza for ca. 50 år 
siden. 
 
Major E. Blyme ønskede at fratræde et år før tiden grundet forventet ny udsendelse til 
Kosovo.  
I stedet blev major R. R. Debois valgt som formand efter ønske alene for det kommen-
de år. 
Foreningen vil desværre ikke være repræsenteret på årsmødet, men sender de bedste 
ønsker om et godt og hyggeligt møde, samtidig med, at vi til fulde støtter de tilsendte 
forslag til vedtægtsændringer. 
  

 
 

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 
Kredsen holdt sin årlige generalforsamling den 8. marts på Skovsøgård i Slagelse.  
20 veloplagte medlemmer deltog i forsamlingen (Det er 34 % af styrken. Flot!). Vi hav-
de i år valgt at koncentrere os om os selv. Derfor var der ikke ”tung tjeneste” efter ge-
neralforsamlingen, men et par hyggelige timer med megen snak, forloren skildpadde og 
en hel del rødvin. Det var ikke én af de ringeste aftener, vi har haft. 
 
Foreningens årsmøde de 28. marts i Fredericia 
Årsmødet er refereret mere udførligt andetsteds i vores blad. Jeg synes bare, at jeg vil 
tilføje min vurdering af dagens forløb: 
1. Vi havde en god afsluttende drøftelse af 3. udkast til de nye vedtægter. Der har – for 
kredsformændene - været lejlighed til at kommentere både 1. og 2. udkast. De ind-
komne bemærkninger er i meget vidt omfang blevet indføjet i 3. udkast. Det er meget 
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tilfredsstillende. På årsmødet var der så lejlighed til yderligere at raffinere udkastet. Det 
blev det. Jeg synes derfor, at vi har nået vore mål: 

- en decentralisering, som betyder, at kredsene er det bærende element i forenin-
gen, 

- en regelforenkling og en  
- modernisering/demokratisering af vore vedtægter. 

Det skal så godkendes af kredsgeneralforsamlingerne næste år. Sådan er den nuvæ-
rende ”Lov”. Vi kunne godt ønske os, at det kunne gå lidt hurtigere, men det er vilkåre-
ne. 
2. Efter frokost havde vi så fornøjelsen af at blive orienteret af generalmajor Peter Küh-
nel, chef for Danske Division. En orientering om Hæren lige nu. Det var dejligt. Der var 
ingen uld i mund. Det var både loyalt og præcist. Det var nyttigt og brugbart. Det var 
ærligt. Derfor var det også sjældent. Det er rart, når generaler taler klart sprog og ikke 
giver politikersvar på spørgsmål, som er væsentlige.  
 
Kommende aktiviteter 
I sidste nummer blev det annonceret, at kaptajn Steffen Dresler den 26. april ville hol-
de foredrag om de danske jernbaner under 2. verdenskrig. Det er han blevet forhindret 
i. Han er beordret til tjeneste i Afghanistan. Men han har lovet, at han vil holde foredra-
get, når han er kommet hjem igen. Plus et om tjenesten i Afghanistan. 
Derfor er det nu aftalt med kommandør Poul Grooss, at han holder et foredrag om ud-
viklingen af de tyske raketvåben og om Forsøgsområde Peenemünde.  
 

Tirsdag den 8. maj kl. 1930 på Skovsøgård. 
Tilmelding til Holger Janns senest den 3. maj. 

 
 

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 
 
De store beslutningers tid. 
Den årlige generalforsamling blev vanen tro afholdt på Soldaterhjemmet Dannevirke i 
Odense. 
Efter formandens velkomst til de fremmødte (20 medlemmer og 11 damer) lykkedes 
det at få alle de urolige elementer til et tilstødende lokale. Herefter kunne den egentlige 
generalforsamling tage sin begyndelse. 
Formanden indledte sin beretning med at bede medlemmerne rejse sig i mindet om de 
6 kammerater der i løbet af 2006 "trådte tilbage ". 
Medlemsantallet var dykket til 54 grundet de mange dødsfald. Kredsens arrangementer 
havde været en succes, og man enedes om at fortsætte "i samme spor". 
For at ændre medlemsantallet positivt var man enige om, at i fremtiden vil kredsen ar-
bejde for, at seniorsergenter o.a. der opfylder foreningens regelsæt, og som kan anbe-
fales af et medlem, kan optages som fuldgyldigt medlem. Allerede nu har vi haft hen-
vendelser. 
Valghandlingerne gav et par ændringer, idet to medlemmer ikke ønskede genvalg: kap-
tajn Gurli Ikjær som revisor samt oberst M.K. Sørensen som suppleant for bestyrelsen. 
Bestyrelsen udtrykker sin tak for deres indsats i kredsens arbejde. 
 
Der var nyvalg til major Leif Mosegaard (suppleant for bestyrelsen), major Egon Aaskov 
(revisor) og løjtnant Helge Lohmann (revisorsuppleant). 
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Betimeligt kommet igennem dagsordenen, kunne bestyrelsen konstruere sig således: 
  
                  Formand               Oberstløjtnant Leif K. Nielsen 
                      Forretningsfører    Kaptajn Erik Lykke Pedersen 
                      Næstformand        Kaptajn Leif Petersen                      

Sekretær              Løjtnant Villy Scheuer - Hansen 
                      Bestyrelsesmedlem   Major Arne Hansen 
                                Bestyrelsesmedlem Premierløjtnant Ronald Magnussen 
  
Derefter var det Dannevirkes tur. Dagens ret Wienerschnitzel var ikke til debat. Aftenen 
sluttede med kaffe og hyggesnak. Sæsonen var begyndt. 
  
Mindehøjtidelighed  
i " Ansgar Anlæg " i Odense den 4. maj 2007. 
Faneborgens indmarch er kl. 1850. Efter velkomsten overtager Per Thorhauge rollen 
som konferencier/solist og programmet bindes sammen med fællessange samt 4. maj 
talen, der holdes af tidligere stiftamtmand Ninna Würtzen. 
Efter blomster- og kransenedlæggelser er der mindegudstjeneste i den tilstødende Ans-
gar Kirke. Der afsluttes med lyssætning ved Mindemonumentet. 
  
Den 5. maj. 
Mindehøjtideligheden på Frøbjerg Bavnehøj tager sin begyndelse kl. 1430.  
  
 
 
FORÅRSTUR 

Tirsdag den 22. maj 2007 
  
går turen til Bindeballe Købmandsgaard, der ligger i det smukke landskab ved Randbøl. 
Transporten er i eget køretøj, men foreningen forsøger at lave en form for samkørsel. 
Gæster er velkommen. Museum i en gammel købmandsforretning der stadig er i funkti-
on. Ved af ligger Bindeballe Station, der dog er nedlagt. Man for et godt billede af den-
ne station i den pågældende banestrækning storhedstid. Der er rullende materiel samt 
planche - og billedudstilling. Gode toiletforhold på stedet. 
Vi skal ikke røbe mere, men to medlemmer af bestyrelsen har ved selvsyn konstateret, 
at man i købmandsgården kan købe deres egen snaps samt bitter. Uovertruffen. Ved 
henvendelse til forretningsføreren kan der udleveres sanghefter til hjemturen. Nærmere 
vil tilgå de enkelte medlemmer i god tid. 
 

 
 
 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 
 
 

Fortsættes ……… 

mailto:hommel.Nielsen@mail.dk
mailto:oevonholck@nrdc.dk


 

 
Søndag den 10. juni 2007: En søndag i Melfar. 
Kredsen gentager sidste års succes – forhåbentligt dog med deltagelse af mange flere 
medlemmer. 
Vi mødes på Lillebæltværftet i Middelfart kl. 10.00 til morgenkaffe og brød. 
Formiddagen bruges til besøg ved kunsthåndværksstande, i år Kryddersnaps, Træ-
drejning, Skinddesign, Glaskunst, Stenskulptur, Læderkunst, Keramik, Filtarbejde og 
Rhododendron – samt hvad værftet og dets faste udstillinger har at byde på. 
Til frokost nyder vi de medbragte madkurve, og derefter vil Tidligere redaktør ved Poli-
tiken, oberstløjtnant Jørgen Grunnet fortælle lidt om sig selv og en hel masse om sine 
indtryk fra Balkan. 
Jørgen Grunnet har i en årrække har arbejdet på Balkan, først under Europarådet, og 
senere som leder af OSCE’s valgobservations-missioner. Der udsendes særlig skrivelse 
/ e-mail om dette arrangement. 
 
Jyske Brigaders Venner  
Gennemfører to tjenestestedsbesøg, hvor medlemmer af FOUAT er velkomne. 
Tilmelding til disse arrangementer til MJ I.M. Terkildsen, tlf. 75 94 02 04, e-mail: 
ingvert@privat.dk. 
 
1) Onsdag den 9. maj 2007 kl. 10.00: besøg ved ”Forsvarets dag” (= den nye sessions-
form) på Bülows Kaserne i Fredericia. I besøget indgår også mulighed for at se Tele-
grafregimentets Historiske Samling. Se også artiklen her i Meddelelser nr. 152 
 
2) Torsdag den 28. juni 2007 kl. ??: Besøg ved Sergentskolen Sønderborg og Gråsten 
slot. Detaljer om tidspunkt, bustransport og lignende oplyses af MJ Terkildsen. 
 
Siden sidst. 
28. februar 2007 afholdt kredsen en velbesøgt (22 medlemmer + 14 damer) og fredelig 
generalforsamling under dirigenten G. Ebbesens jernhårde ledelse. 
Nøglepersonerne – ud over ovennævnte Formand og Forretningsfører – består nu af 

Bent Jegsen, Næstformand, 
  O.P. Christensen, Bestyrelsessuppleant, 
  Gunnar Ebbesen, Revisor, og 
  F. Gylling, Revisorsuppleant. 
 
Regnskabet viste et driftsunderskud på kr. 962,32 og balancerede med kr. 4.894,15.  
Årskontingentet for 2008 blev forhøjet med kr. 25,00 til kr. 150,00 (da bidraget til 
Landsforeningen er hævet med kr. 20-). Og – for ikke at ende med et endnu større 
driftsunderskud i 2007 – blev det for 2007 vedtagne kontingent også hævet til kr. 
150,00. 
Lands-FOUAT’s forslag til nye vedtægter blev omtalt, og forsamlingen overlod tillidsfuldt 
den videre behandling af dette spørgsmål til den valgte bestyrelse. 
Forsamlingen fremkom med en række gode forslag til mulige arrangementer, som nu er 
under behandling i bestyrelsen. 
 

 
fortsættes …. 
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Efter generalforsamling og frokost fastholdt forfatteren Ingrid Daege forsamlingen i 
nærmest åndeløs spænding med sin beretning om egne oplevelser som tysk østflygt-
ning i 1944-45. 
Ingrid Daege, der velvilligt var trådt ind som afløser for et afbud, viste sig – til forret-
ningsførerens store forbløffelse – at være medlem af Københavns-kredsens bestyrelse. 
Her råder FOUAT over en perle, som også andre kredse kunne få glæde af.   
 

 
 
Midtjyske Kreds 
Formand oberst Michaël 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 

 
Generalforsamlingen  
blev afholdt i mødelokalerne i Løvvangens Bowlingcenter torsdag 22. marts 2007 kl. 
1800. 
Formanden indledet mødet med at mindes fru Ella Albrechtsen og løjtnant Peter Krogh 
Hansen som døde i marts og september måned 2006. 
Jes Reiner Pedersen påtog sig opgaven som dirigent. Efter formalia blev ordet givet til 
formanden, der i kronologisk rækkefølge gennemgik årets 2006 begivenheder. 
Et medlem bragte pistolsagen på banen, men forsamlingen kunne konstatere, at pistol, 
ammunition og skydebane er en sagablot. 
Beretningen blev godkendt. 
Aktiviteterne i år 2007 blev fremlagt af formanden. 
Forsommerudflugt, under ledelse af Jes Reiner Pedersen, funder sted lørdag den 9. juni 
2007. 
Mødested-og tid: Parkeringspladsen i vejkryds i Tingskoven kl. 1000. 
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Selskabet skal bl.a. besøge en ålefarm og måske også, hvis der er stemning for det, 
bunkermuseet i Hanstholm. 
Madpakke/drikkelse medtages af deltagerne. 
Tilmelding senest torsdag 07. juni 2007 til Leif Nygaard på 9817 6707 - Jes Reiner Pe-
dersen på 9823 8281 - eller til formanden på 9812 6328. 
  
Sommerturen går til Gl. Estrups Herregård Søndag 05. august 2007. Tilmelding tid og 
sted vil tilgå. 
  
Bowlingen genoptages efter sommerferien mandag 13. august 2007 kl. 1000 i bowling-
centeret.  
  
Grundet forretningsførerens sygdom blev det reviderede regnskab fremlagt af Leif Ny-
gaard. Regnskabet godkendt. Uændret kontingent 2008 kr. 120. 
Der er ingen ændringer til bestyrelsens sammensætning, forretningsføreren Hartvig 
Porsborg har meddelt foreningen at han stopper ved næste generalforsamling. 
Ligeledes har revisoren Gunnar Albrechtsen meddelt, at han stopper ved næste gene-
ralforsamling. 
I stedet for Knud Friis indtræder Jens. Strange-Møller som revisorsuppleant. 
Ingen forslag fra kredsstyrelsen m.v. 
Under eventuelt blev det bestemt, at vores skydepokaler indtil videre opbevares ved 
formanden. 
Dirigenten sluttede mødet. 
Der var 24 personer, der deltog i middagen. Under kaffen afholdt højskoleforstander 
Niels Jørgen Sørensen, Pandrup et foredrag over emnet: Oplevelser i verdens brænd-
punkter. 
En succesrig aften. 
 

 
Den videre danske indsats i Irak 
 
Den danske bataljon i Basra. 
Der søges mandat i Folketinget til, at den danske bataljon i Basra videreføres uændret 
frem til august 2007, hvorefter den trækkes hjem. (Mandatet blev giver ultimo marts). 
 
Dansk helikopterbidrag. 
Der søges mandat i Folketinget til udsendelse af et dansk helikopterbidrag i perioden 
august - december 2007. Bidraget vil udgøres af 4 observationshelikoptere og omfatte 
ca. 55 personer.  
 
Der er tale om observationshelikoptere af typen Fennec, der også i 2005 var udsendt til 
Irak, hvor de støttede overvågningen af operationsområdet under valgene 
 
Styrkelse af den militære træningsindsats. 
Bidraget til Coalition Military Assistance Training Team (CMATT), der hører under den 
del af koalitionsstyrkerne, som har ansvaret for træning og udvikling af det irakiske for-
svar, styrkes. Aktuelt bidrager Danmark med to personer til CMATT, herunder den 
næstkommanderende. Den danske indsats udføres i Bagdad.  
 
Vi er villige til at fastholde det danske bidrag til NATO’s træningsaktiviteter i Irak. Dan-
mark har pt. stillet 21 personer til rådighed for NATO’s træningsmission i Irak. 
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Omlægning af polititræningsindsatsen. 
Polititræningsindsatsen omlægges fra polititræning lokalt i det sydlige Irak til politiråd-
givning på det centrale niveau i Bagdad. 
 
Styrkelse af rådgivningsindsatsen i Bagdad. 
Rådgivningsindsatsen i Bagdad styrkes ved, at Udenrigsministeriet den 1. marts 2007 
påbegynder etableringen af en styringsenhed i Bagdad med op til 10 rådgivere til kapa-
citetsopbygning af centrale irakiske ministerier (i første omgang inden for landbrugsom-
rådet, menneskerettigheds- og retsstatsområdet). Der gives en ekstra bevilling på 90 
mio. kr. til genopbygningsindsatsen. Igangværende aktiviteter i det sydlige Irak konso-
lideres og afrundes således at de kan overdrages planmæssigt til irakerne. 
 
Øgning af nærområdeindsatsen for flygtninge 
Der lanceres en styrket nærområdeindsats i 2007 på op til 100 mio. kr., som vil blive 
anvendt således, at ca. 30 mio. kr. vil gå til en fortsættelse af nærområdeindsatser i 
Irak i 2007, mens de resterende ca. 70 mio. kr. vil blive brugt til indsatsen for beskyt-
telse og bistand til flygtninge i nabolandene.  
 
Øvrige FN-bidrag. 
Mandatet for det danske C-130 transportfly, der er udsendt som UNAMI transportstøtte 
til FN i Irak, udløber med udgangen af juni 2007.  
 
Fra dansk side vil man positivt overveje anmodninger fra FN om løsning af konkrete op-
gaver, herunder i forbindelse med afvikling af lokalvalg i Irak. 
 
Styrkelse af Danmarks engagement i Afghanistan. 
Beslutning om at hjemtage bataljonen i Irak til august åbner mulighed for at styrke det 
danske engagement i Afghanistan.  
 
Regeringen vil derfor indlede konsultationer med partierne bag det nuværende beslut-
ningsforslag med henblik på at styrke det danske engagement i Afghanistan. 
 

Information om den danske bataljon i Irak:  
www.forsvaret.dk/HOK/International+Info/Irak/ 

 
 

I december 2005 var der udstationeret Fennec helikoptere, som støtte for de danske 
styrker i Irak og fra august 2007 udstationeres atter 4 i det uroplagede land som er-
statning for de hjemtrukne landtropper. Antallet af aktive Fennec i det danske flyve-
våben er som følge af diverse forsvarsforlig skåret ned til 8 stk. i 2006. 
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Oversigt over de forventede danske genopbygningsaktiviteter  
i Irak 2007-2008: 
 
1. Hovedelementerne i de nye tiltag: 

- Der lanceres en styrket nærområdeindsats for irakiske flygtninge i Irak og nabo-
landene på op til 100 mio. kr.  

- Der gives en ekstra bevilling på 90 mio. kr. til genopbygningsindsatsen i Irak.  
- Den civile rådgiverindsats i Irak styrkes ved at oprette en civile styringsenhed i 

Bagdad. Derigennem øges den danske støtte til centrale irakiske ministerier, der 
har store behov for opbygning af administrativ kapacitet og ekspertise indenfor 
f.eks. økonomiforvaltning. 

- Dermed kommer den samlede danske indsats op på 690 mio. kr. i alt for perio-
den 2003-2008.  

- Rigspolitiets rådgiverindsats i Bagdad styrkes i takt med at polititræningsopga-
verne i Basra afsluttes.  

 
2. Flygtninge og internt fordrevne 

- Der gives ca. 65 mio. kr. til UNHCR’s appel om støtte til beskyttelse af irakiske 
fordrevne i Irak og flygtninge i nabolandene. UNHCRs appel dækker aktiviteter i 
primært Irak, Jordan og Syrien, men også mindre aktiviteter i Tyrkiet, Libanon 
og Egypten 

- Sammen med UNHCR, danske hjælpeorganisationer og lokale partnere vil Dan-
mark bruge ca. 10 mio. kr. på at forbedre kapaciteten for flygtningemodtagelse i 
nabolandene. Kapacitetsopbygningen vil ske i Jordan, Syrien og Libanon 

- Ca. 25 mio. kr. skal bruges til at skabe mere varige løsninger for de mange in-
ternt fordrevne i Irak. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter til selv-hjælp, bl.a. træ-
ning, og styrkelse af 14 lokale centre for retshjælp mv. 

 
3. Bagdad  

- Udenrigsministeriet påbegynder den 1. marts 2007 etableringen af en styrings-
enhed i Bagdad med op til 10 civile rådgivere.  

- Styringsenheden vil fokusere på kapacitetsopbygning af centrale irakiske ministe-
rier, i første omgang inden for landbrugsområdet, polititræningsområdet, menne-
skerettigheds- og retsstatsområdet. 

- Andre områder undersøges, herunder f.eks. miljø eller energi; 
- Styringsenheden tildeles en decentral bevillingskompetence til mindre projekter 

vedr. kapacitetsopbygning, landbrug og retsstat. 
- Samarbejde med det irakiske parlament. 
- Twinning-projekt mellem danske og irakiske medier. 
- Fokus for Rigspolitiets rådgiverindsats rettes mod det centrale niveau i Bagdad. 

4. Basra-provinsen 
- Rådgiverbistanden i Basra udfases i løbet af foråret 2007 og aktiviteterne i det 

sydlige Irak overdrages til irakerne.  
- Bevillingen til lokal støtte afsluttes den 1. marts 2007. Støtten er gået til projek-

ter udvalgt og gennemført af lokale råd i Basra, som f.eks. sundheds- uddannel-
ses og vejprojekter. 

- Overrislingsprojektet afslutter hovedaktiviteterne inden sommerferien. I alt 35 
sluser og 6 gangbroer vil blive færdiggjort.   

- En irakisk anmodning om opfølgning frem til og med 2008 på det dansk-
finansierede studie af transportkorridoren mellem Basra og Bagdad imødekom-
mes, fortrinsvis med forbedring af besejlingsforholdene ved havne i det sydlige 
Irak. 
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- Dansk Institut for Menneskerettigheders projektaktiviteter i Basra-provinsen for-
længes. 

 
5. Andre aktiviteter 

- Støtten til EU's projekt til opbygning af en irakisk retsstat (EUJUSTLEX) fortsæt-
tes.  

- FN’s valgfond for Irak får støtte, når der udskrives provinsvalg i Irak. 
 

 
 
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. 

 
 

Den ægyptiske mumie – en erindring 
 
Major Ole A. Hedegaard har fulgt redaktionens opfordring om at indsende erindringer fra de tid-
ligste års tjeneste under FN. Her er hans beretning: 
 
I april 1958 ankom jeg som 25-årig kommandobefalingsmand i DANOR bataljonens 4. 
holds 2. kompagni til Gaza-stribens gamle ægyptiske flyveplads El Erish. 
Vi blev kørt til vor kompagnilejr ved landsbyen Beit Hanun (er igen kendt for kampe 
mellem israelere og palæstinensere i den evindelige spiral, som denne hovedløse krig 
er). Området var endnu fyldt med udbrændte, sønderskudte kampvogne, lastbiler, felt-
kanoner m.v. fra den første Suez-krig i november 1956. 
Vi blev af nogen fra hold J, som vi afløste, gjort opmærksom på et sælsomt, uhyggeligt 
fænomen og produkt af den brutale krig på en afsides vej. Her holdt en udbrændt 
kampvogn, og ud af en af lugerne hang lig af en ægyptisk soldat i fuld uniform her to år 
efter, at kampvognen var blevet truffet. 
Soldaten var på sin vis velbevaret som en mumie, og var selvfølgelig meget indtørret, 
og jeg følte det som om jeg betragtede mumien af Ramses II. 
Vinden fløjtede ubarmhjertigt gennem hans uniform og de lasede uniformsærmer, og 
hans tomme ansigt og øjenhuler gaven ubefæstet dansk soldat en ubeskrivelig følelse 
af krigens afstumpethed. 
Danske og norske soldater havde troligt gennem to år ofte fotograferet ham uden (og 
det er ikke særligt civiliseret:) at tænke på at få ham begravet, og han må i dag sidde i 
mange hjemsendte soldaters fotoalbum. 
Nogen tid efter fik den danske feltpræst nys om sagen og blev selvfølgelig på sit kalds 
og sin religions vegne dybt forarget. Soldaten blev halet ud af kampvognen og begravet 
på en kirkegård i Gaza, og han fik således den anstændige begravelse, enhver soldat 
har krav på, uanset religion! 
 
Selv om jeg ikke tror det, kan der i foreningen selvfølgelig være nogen, der har været 
før i FN-tjeneste end jeg. 

Ole A. Hedegaard 
 

 
 
 



 

Danskerne vil sætte forsvarets på skrump 
 

To ud af tre danskere mener, at der i 2008 skal bruges færre penge på det danske for-
svar. Det skyldes ifølge ekspert, at den danske militære deltagelse i Irak tilsyneladende 
har været rimeligt frugtesløs, hvis man dømmer ud fra mediernes dækning. 
 
SLANKEKUR  
Da regeringen i februar besluttede at trække de danske soldater hjem fra Irak, blev der 
med ét skruet kraftigt ned for det danske militærs aktiviteter i udlandet. Noget tyder 
på, at det er en klog beslutning. Ikke alene har der i befolkningen over en længere pe-
riode været utilfredshed med de danske soldaters tilstedeværelse i Irak. Flertallet af 
danskere mener også, at det danske militærbudget skal beskæres kraftigt. 
Det fremgår af en meningsmåling, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet 
A4 blandt 1.198 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 12. til 16. januar i år – 
altså før regeringen besluttede at trække de danske styrker ud af Irak. 
63 procent af danskerne i A4’s måling mener, at der i 2008 bør bruges færre eller me-
get færre penge på det militære forsvar, som ifølge Finansministeriets finanslovdata-
base kommer til at koste 19,8 milliarder i 2007. Blot fem procent af befolkningen me-
ner, at der skal bruges flere penge. 
Den negative holdning til forsvarsbudgetternes nuværende størrelse kommer også til 
udtryk ved, at 66 procent af de adspurgte erklærer sig helt eller delvist enige i, at stør-
stedelen af pengene til det militære forsvar kunne bruges bedre på andre områder. 18 
procent erklærer sig helt eller delvist uenige i det synspunkt. 
Venstres forsvarsordfører Karsten Nonbo mener først og fremmest, at tallene skal ses 
som en automatreaktion fra borgerne, der altid helst vil bruge pengene på de syge og 
gamle. 
»Problemet er også, at danskerne måske ikke helt ved, hvad pengene bliver brugt til. 
Derfor må vi nok erkende, at vi har lidt af en forklaringsopgave foran os,« siger Karsten 
Nonbo. 
Socialdemokraternes forsvarsordfører Poul Andersen er enig. 
»Det er et tilbagevendende problem at få forklaret befolkningen, at selv om der måske 
ikke på nuværende tidspunkt er nogen overhængende fare, så er der stadig behov for 
et militær og et vist forsvarsbudget, så vi kan overholde de internationale aftaler, vi har 
indgået,« siger han og fortsætter: 
»Det politiske ansvar er primært forsvarsministerens, men da vi er en del af forsvars-
forliget, skal vi selvfølgelig også gøre vores for at medvirke til at skabe en forståelse i 
befolkningen.« 
 
Irak fiasko har skabt modstand  
Professor ved Handelshøjskolen i København Lars Bo Kaspersen, der forsker i krig som 
socialt fænomen, mener først og fremmest, at danskernes holdninger til forsvarsbud-
getterne er et resultat af det danske militærs arbejde i Irak. 
»Deltagelsen i Irak har tilsyneladende været rimeligt frugtesløs, hvis man alene døm-
mer ud fra mediernes dækning. Og det spiller afgørende ind på danskernes syn på mili-
tærbudgetterne,« siger han og fortsætter: 
»Min erfaring er, at når man forsøger at afdække holdninger til et fænomen, så har 
mediedebatten en meget stor betydning.« 
Det glædelige fravær af terror i lande, som danskerne har kendskab til og kan identifi-
cere sig med, spiller dog også en rolle. 
»Den umiddelbare terrortrussel virker ikke til at være særlig stor for øjeblikket, hvis 
man alene dømmer ud fra mediernes dækning. Havde man spurgt danskerne til for-
svarsbudgetterne umiddelbart efter flyangrebene på World Trade Center 11. september 
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2001 eller efter bomberne i Madrid og London, så havde man utvivlsomt fået helt andre 
svar,« siger han. 
Konklusionen fra Lars Bo Kaspersen er altså, at man ikke nødvendigvis skal se tallene 
som et udtryk for, at danskerne har en generel modvilje mod militæret. Således mener 
han også, at meldingen om, at staten kan bruge størstedelen af de nuværende militær-
budgetter bedre på andre områder, blot kan være et udtryk for, at det konventionelle 
militære forsvar skal beskæres. 
»Det kan jo meget vel være, at man gerne vil skrue op for anti-terrorarbejdet, som og-
så er en del af det danske militærs opgaver,« siger han. 
På mange måder falder danskernes holdning til de militære budgetter godt i tråd med 
den politik, som de skiftende danske regeringer har ført i en lang årrække. 
Ifølge Lars Bo Kaspersen var Danmark et af de allermest militariserede lande i verden 
tilbage i slutningen af 1800-tallet, men siden er det stort set kun gået en vej med det 
danske militærs størrelse og budgetter. Og det er nedad. 
 
Militæret er allerede slanket  
Denne udvikling afspejler sig også i militærets andel af de offentlige udgifter. I 1990 
udgjorde udgifterne til det militære forsvar i Danmark ifølge Danmarks Statistik 7,2 
procent af de samlede offentlige udgifter. 10 år senere var udgifterne til militæret faldet 
til 6,1 procent af de samlede offentlige udgifter. Og i 2005, hvor de senest tilgængelige 
tal stammer fra, udgjorde de blot 5,7 procent. 
De politiske udmeldinger rummer heller ikke mange tegn på, at udgifterne til militæret 
vil blive øget væsentligt i de kommende år. Venstres forsvarsordfører Karsten Nonbo 
understreger dog, at man selvfølgelig vil være klar til at tilføre militæret ekstra ressour-
cer, hvis der skulle opstå krisesituationer. 
Det mener professor Lars Bo Kaspersen da også, at der vil være stor opbakning til i be-
folkningen. 
»Hvis der for eksempel kom et nyt terrorangreb i den vestlige verden, eller der opstod 
store kriser tæt på vores breddegrader, så ville holdningerne til de militære budgetter 
helt sikkert ændre sig,« siger han. 
Lars Bo Kaspersen tilføjer, at han også fornemmer et skifte i mange danskeres holdning 
til militæret. 
»For det første er der en voksende interesse for at lære noget om militærets rolle i 
samfundet. For det andet er der en voksende accept af militær intervention i andre lan-
de, som vi eksempelvis så i forbindelse med Kosovo,« siger han. 
Den spirende folkelige entusiasme for det moderne militær skal dog ikke overdrives. 
»Alt andet lige er pacifismen stærkt forankret i den danske befolkning. Og hvis det ikke 
er pacifisme, så er det et udtryk for, at danskerne overdrager ansvaret for deres sik-
kerhed til andre og militært stærkere stater,« siger Lars Bo Kaspersen. 

Kilde: Ugebrevet A4 
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rOverblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte 

 
Hvad Hvem Hvor  

Mindehøjtidelighed  Frøbjerg Bavnehøj 050507 - 1430 
5. maj  Fyn Ansgar anlæg, Odense 050507 - 1850 
Foredrag Midt- & Vestsj. Skovsøgård, Slagelse 080507 – 1930 
Forsvarets Dag Sydjyske Fredericia 090507 -  
Ekskursion København Frederiksværk 030507 - 0900 
Forårstur Fyn Randbøl e.n.a. 
Forsommerudflugt Nordjyske Mødested: Tingskoven 090607 - 
Søndag i Melfar Sydjyske e.n.a. 100607 - 1000 
Udflugt Sydjyske Sønderborg og Gråsten 280607 – e.n.a. 
Sommertur Nordjyske Gl. Estrup 050807 - 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 
  Forventet udsendt 
Deadline Meddelelser nr. 154 (Juli-august 2007) 010607 250607 
Deadline Meddelelser nr. 155 (September – oktober 2007) 010807 250807 
Deadline Meddelelser nr. 156 (November – december 2007) 011007 251007 
Deadline Meddelelser nr. 157 (Januar – februar 2008) 011207 201207 
Deadline Meddelelser nr. 158 (Marts-april 2008) 010208 250208 
Deadline Meddelelser nr. 159 (Maj-juni 2008) 010408 250408 

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 
Gardens Dag Gardekasernen, Høvelte 2. juni 2007 
JDR Træf Øvelsespladsen, Holstebro 25.-26. august 2007 
Åbent Hus GHR, Antvorskov Kaserne 22. september 2007 
Åbent Hus DANILOG, Vordingborg kaserne 22. september 2007 
Åbent Hus Ålborg kaserners øvelsesplads 15.-16. september 2007 
Kulturnatten Gothersgade Kaserne, København 12. oktober 

 
Tryk 

 

 
 

Totalforsvarsregion Sjælland 
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 

tfrsj@hjv.dk
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Strehles Rejser 
JÜTERBOG – BERLIN   
Fra den 16. til den 20. Maj 2007   
   
Vi kører som sædvanlig i en 50 personers røgfri langturs bus men kun med 20 personer, og holderpause 
ca. hver anden time. Vi samler op gennem Jylland, Øboerne på Fredericia Banegård. Øl og vand kan købes 
i bussen. 
Dag 1 
1500 Afg.   AALBORG 
        Ank.   JÜTERBOG  GASTHOOF ZUM TIEFEN BRUNNEN  INDKVARTERING og GOD NAT MAD  
 
Dag 2   
0700-0900   MORGENMAD  

0900 Afg.   BARBARAHALLE - PRÆSENTATIONSTUR. Vi er inviteret til køretur i DDRSOVJET 
og andre Østlandes militær køretøjer. Gennem Berlin omkring 120 km, og mon ikke vi skal 
køre ad DDR tidligere repræsentations og parade gade. 
FROKOST 
På hjemturen skal vi besøge Obersten der stod for DDR paraderne, og se hans ”lille private 
DDR samling”. 

1900           SCHELTER ALBRICHT – Grill Fest på det tidligere Jagtregiment 833 område 
 
Dag 3    
0700           MORGENMAD 
0900 Afg.  BERLIN  BERLINERMUREN 

”DER TUNNEL” efter 1964 flygtede 57 mennesker til Vest Berlin BENDLERSTRASSE - OBER-
KOMMANDO DER WEHRMACHT, hvor de hovedansvarlige, von Stauffenberg, Bech, Olbricht, 
Haeften, Hoepner, og Mertz von Quirnheim blev henrettet. 
SKANDINAVISKE LANDES AMBASSADE- rundvisning. Resten af dagen til fri afbenyttelse. 
Herefter returnerer bussen  

 
Dag 4           
                  MORGENMAD 
1000 Afg.    BARBARAHALLE  

ÅBENT HUS. På luftskibs – ballon – og Centrallufthavn, 
Hallen er fyldt med utallige militær effekter, og udenfor skal vi se de ankommende køretø-
jernes opvisning.  

                     Rundvisning på den tidligere HÖHEREN FLIEGERTECHNISCHEN SCHULE og 
                     KOMMANDO BUNKEREN 
                     MIDDAG 

 
Dag 5       
0700            MORGENMAD 
0800 Afg.     Vi tager afsked men hotellet  

LUDVIGSLYST  Vi ser på slottet og slotsparken 
                     PICNIC 
                 FLENSBURG      INDKØBSMULIGHED inden vi krydser grænsen 
  

     PRIS PRO PERSONA: 2950,00 
     I prisen er indeholdt: Alle transporter for programmets gennemførelse. 
                                      Overnatning i dobbeltværelse m. bad og toilet 
                                      Vej og turistskat, samt moms. 
                                      Alle entreen og ydelser som skrevet i programmet 
                                      Alle i programmet nævnte måltider. Eksl. Drikkevarer 
                                      Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes 
                                            

Ved tilmelding betales 500,00 kr. senest den 5. Maj 
              

Kontakt: 
Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg,    Tlf:9812 6328 
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