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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.
Meddelelser udgives ultimo februar,
april, juni, august, oktober og december.

Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386
Mobil : 4032 9109
: hjk-pkch@hjv.dk
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Information og meddelelser
Redaktion af ”Meddelelser” og hjemmesiden www.fouat.dk er parallelle. Dermed er der
kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste.


Fællesstyrelsen
Ny forretningsfører
Så kan det ikke blive ved snakken længere – nu skal der handling bag ordene.
Allerede i november-december udgaven af Meddelelser blev jeg introduceret som ny
forretningsfører for Fællesstyrelsen som afløser for Flemming Holmgreen pr. 1. maj
2007, men sådan blev det ikke helt.
Jeg havde efter en længere ferierejse forudset min pensionering fra hjemmeværnet
med udgangen af april 2007, men skæbnens ugunst – eller rettere gunst – ville det anderledes. Jeg fortsætter i min nuværende funktion som chef for Hjemmeværnskommandoens Presse- og Kommunikationsdivision et par år endnu, men vil alligevel afløse
Flemming pr. 1. august 2007.
Det glæder jeg mig meget til, og Flemming har lovet at hjælpe mig i en overgangsperiode for at sikre den nok så bekendte kontinuitet, men jeg skal nok forsøge at sætte mig
ind i arbejdsopgaver og forpligtelser over for Fællesstyrelsen, kredsene og medlemmerne så hurtigt som muligt.
Jeg sidder som nævnt i Hjemmeværnskommandoen på Kastellet, og mine kontaktoplysninger kan ses på modsatte sidde.
Venlig hilsen
Erik Petersen


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

Forårsekskursion den 22. maj 2007 til Frederiksværk
Traditionelt havde kredsen tilrettelagt en ekskursion som afslutning på vintersæsonens
indendørs sysler. Med et par timers gåtur ad de gamle gader og langs kanalen fremviste lederen af Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen udvalgte bygninger og kulturhistoriske levn og omtalte personer knyttet til stedet og tiden.
23 deltagere nød godt af museumslederens kyndige og meget engageret gennemgang
af krudt-værkets tilblivelse og virke, som var en del af datidens militærindustrielle
komplekser her i Danmark. Netop sidste år var det 250 år siden, at Kong Frederik den
5. gav J.F. Classen og J. Fabritius tilladelse til at etablere kanonstøberi og krudtværk på
stedet.
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Med MS Frederikke blev selskabet sejlet til Arresødallejren, hvor vind og temperatur
gennem en times tid skærpede appetitten. Cafeteriet skal her have ros for deres veltillavede buffet, da vi endelig nåede i land. Nok viste deltagerne, at Arresø er landets
største sø, men søens overfladeareal på 40.7 km² forekom endnu større set fra dens
midte.
Eftermiddagens program med orientering om Søværnets grund- og marineuddannelse
blev forevist på film, thi forlægninger fra det ene til det andet ville være ganske tidsrøvende med lejrens store areal. Forberedte emner fra kredsens side som ”enmandsubåde og Kulsvierbataljonen” blev kort berørt og udskydes til senere.
Det er utroligt så meget stof enkelte lokaliteter over det ganske land rummer.
Bestyrelsen ønsker vore medlemmer med familie en god sommer og håber på godt
fremmøde til efterårets foredrag:
Den 11. og 25. okt., 8. og 22. nov.
Kredsen markerer foreningens stiftelse onsdag den 12. december kl. 1200 i Kastellet
med de traditionelle Gule Ærter.
Kastelskoncerter forventes afholdt 15., 22. og 29. august.
Bogen om ”Krigen på Sjælland 1807” – se også senere i dette nr. af Meddelelser
Det er en glæde at erfare, at bogen: Krigen på Sjælland 1807 af major E.O.A. Hedegaard genoptrykkes i anledning af 200-års dagen for Træskoslaget. (Køge Boglade, tlf.
5664 1001, Pris kr. 198.-)
En projektorganisation i Køge har planlagt en stor og højtidelig markering af 200-året
for Træskoslaget. Se www.traeskoslaget.dk.
Pistolskydning
Forårets skydeprogram er gennemført. Takket være en behjertet indsats fra medlemmer af FOUAT’s og Den Kgl. Livgardes side er det nu lykkedes at få etableret en fast
ordning med hensyn til udlån af pistoler og levering af ammunition.
Efterårets skydeprogram ligner i højere grad end forårets dét, vi før har været vant til –
idet alle datoer er torsdage og alle skydninger starter kl. 9.00 på bane K2:
16. august – 30. august – 13. september og 27. september 2007
Foråret skæmmedes af vort mangeårige medlem, Kurt Jacobsens, alt for tidlige bortgang. Vi kommer til at savne ham og hans herlige humor – og de dejlige eftermiddage i
hans sommerhus i Greve med præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Skydeledelsen modtager gerne forslag til en form for afløsning for denne årsafslutning.
Landspræmieskydningen finder om alt går vel sted d. 30. august.


Storstrøms Kreds
Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo.
Tlf.: 54 78 11 99 : rene.debois@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk
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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 8. maj mødtes ca. 20 medlemmer og gæster på Skovsøgård for at høre kommandør Poul Grooss foredrag om ”Peenemünde og udviklingen af de tyske raketvåben i Det
tredje Rige”. Fantastisk interessant. Vi kom vidt omkring både i tid og rum.
To aftener senere havde vi så årets første træningsskydning, og det var heller ikke så
ringe. Bedste skytte havde ca. 215 point.
Sommerudflugt lørdag den 11. august
Lørdag den 11. august kl. 1100 mødes vi ved Mosede Fort til en rundvisning på ca. 1
time. Rundvisning og foredrag ved fortmester Poul-Erik Hemmingsen. Mosede Fort ligger på Mosede Strandvej 87 i Karlslunde.
Det blev bygget i årene 1913-1916 som ”slutsten” i Tunestillingen. På det tidspunkt var
Københavns Landbefæstning allerede forældet, idet de moderne kanoners rækkevidde
var 15 km, og Vestvolden lå kun 7 km fra Rådhuspladsen. Man måtte derfor skubbe
forsvaret af København længere frem til den såkaldte Tunestilling. Mosede Fort skulle
sikre Tunestillingen mod en eventuel sølandsætning i flanke eller ryg. Man kan eventuelt forberede sig til besøget ved at studere fortets hjemmeside: www.mosedefort.dk
Efter rundvisningen kan man nyde sin medbragte mad og drikke i gode venners lag i
Strandparken.
Tilmelding til Holger Janns senest den 9. august. Men det er klogt at være ude i god
tid, for det maksimale deltagerantal er 30.


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

Forårstur til Bindeballe Købmandsgaard.
Bestyrelsen havde bestilt høj blå himmel/solskin. Så var den detalje sat på plads, da for
forårsturen løb af stablen. Efter ankomst til Bindeballe Købmandsgaard startede selskabet med formiddagskaffe, arrangeret af Anny og Holger, der som altid udgør foreningens forplejningssektion.
Således vederkvædet kunne besøget i det arbejdende museum begynde.
Købmandsgården er grundlagt i 1897 i forbindelse med oprettesen af jernbanen Vejle Vandel. Denne banestrækning blev imidlertid nedlagt i 1957, men stationen er stadig
åben for besigtigelse.
Det er fantastisk at se en købmandsgård, der stadig fortsætter sin daglige drift kombineret med museumsvirksomhed med effekter tilbage til ca. 1900
Der forefindes ca. 3600 effekter. Gamle produkter i originale indpakninger samt gamle
brugsgenstande. Man kan stadig købe spegesild fra tønde.
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Priserne fra dengang har dog ændret sig en smule. I 1897 kostede 1 kasse cigarer 2,50
kr., 1 pund kaffe 1,30 kr. – og sådan kunne vi fortsætte.
Efter at man havde gået forretningen efter i sømmene og gjort diverse indkøb - bestyrelsen kan på det varmeste anbefale købmandens bitter - tog vi ophold i gården ved
købmandens bænke og borde for at indtage den medbragte frokost.
Efter et par timers fornøjeligt samvær, var det tiden at vende næsen i retning mod Fyn
og således sluttede en god dag igen for fynboerne.
Skydninger i august.
Efter at foreningens medlemmer ihærdigt har øvet sig på " det bløde aftræk ", er sandhedens time nu oprundet.
Skydningen på Skallebølle Centret ligger på følgende tirsdage
den 7. - 14. - 21. og 28. august.
Hvor skydebanerne er til rådighed i tiden 1600 - 1800.
Bestyrelsen håber i lighed med tidligere år, at mange vil deltage i arrangementerne. Ikke kun for at skyde - også for hyggens skyld.
Husk, at den sidste skydebanedag medbringes madpakke til fællesspisningen.
Fynskredsen ønsker alle medlemmer af FOUAT en god sommer!


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

Kommende arrangementer.
PRÆMIESKYDNING på pistol torsdag den 11. september 2007 kl. 10.00.
For kredsens medlemmer arrangerer vi traditionen tro den årlige præmieskydning på
pistol. Også ikke-skytter er meget velkomne til at deltage i arrangementet.
Der bliver lejlighed til at gennemføre en prøveskydning (3 – 6 skud) på en afstand af 10
meter. Præmieskydningen gennemføres på afstandene 10,15,20 og 25 meter i serier på
6 skud. Pistoler og ammunition forefindes på skydebanen.
Der skydes om følgende præmier:
1. præmie: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie.
2. præmie: Kaptajn Buchs præmie.
3. præmie: Major Ulrichs præmie.
4. præmie: Kaptajn Troels Smiths præmie og
5. Storstrøms Pokalen, der tilfalder den kreds, der sammenlagt har de fem bedste resultater.
Endelig har vi kredsens egne vandrepokaler udsat af oberstløjtnant N.T. Winther og frue
samt oberstløjtnant I. Langkilde.
Mødested: Skydebanen ved Varde Kaserne. Ved ankomst ad Ribevej (fra Korskroen):
Drej til venstre ad Søndermarksvej (rute 475). Fortsæt ca. 1500 m til skilt i venstre
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vejside med SKYDEBANER/MOTIONSSTI – lige over for den sydlige indkørsel til Varde
Kaserne.
Damerne vil under skydningen mødes til samvær i officersmessen med kaffe/te m.v.
Efter skydningen, kl. ca. 1300, slutter skytterne sig til damerne i Officersmessen, hvor
der vil være mulighed for at købe en mindre frokostanretning, eller for at nyde medbragte madkurve. Drikkevarer købes i messen.
Tilmelding til major K.M.L. Glud, tlf. 75 22 23 83, eller
e-mail: knudglud@mail.dk
Snarest muligt og senest torsdag d. 6. september 2007.
Ved tilmeldingen bedes oplyst om man ønsker at købe messens frokostanretning eller
blot drikkevarer.
Med venlig hilsen
Kredsstyrelsen
P.S. Der udsendes ikke særskilt brev til medlemmerne om skydningen.
ARRANGEMENTER I SAMARBEJDE MED ”Jyske Brigaders Venner”
Medlemmerne er som altid velkomne til at deltage – hvis der er ledige pladser.
Tilmelding til: Major I.M. Terkildsen, Skovagervænget 19, 7000 Fredericia,
tlf. 75 94 02 04, e-mail: ingvert@privat.dk
1) Torsdag den 28. juni 2007: Besøg ved Sergentskolen Sønderborg, Gråsten slot og
kamppladsen på Als (den 29. juni 1864).
Busafgang: Ryes Kaserne, Fredericia: 07.00. Haderslev Kaserne: 08.00.
Sidste frist for tilmelding: 16. juni.
2) Onsdag den 22. august: Våbendemonstration i Karup. Nærmere oplysninger om dette arrangement fås ved henvendelse til MJ Terkildsen.
Detaljer om tidspunkt, bustransport og lignende oplyses af MJ Terkildsen.


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
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Siden sidst
Bowlingsæsonen 2006/2007 som startede 14. august 2006 og gik over 37 uger blev afsluttet
Mandag 14. maj 2007 med nedennævnte resultater:
Nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 9
nr. 10
nr. 11
nr. 12
nr. 13
nr. 14
nr. 15
nr. 16

Major Gunnar Albrechtsen
fru Ella Nielsen
major Henrik Jensen
kaptajn Hartvig Porsborg
kaptajn Villy Egebo
kaptajn Jes Reiner Pedersen
kaptajn Knud Friis
kaptajn Villy Nielsen
kaptajn Leif Nygaard
kaptajn Erik Christensen
kaptajn Eigil Højgaard Pedersen
fru Inge Pedersen
kaptajnløjtnant Per Jacobsen
kaptajn Per Ehrhorn
fru Rita Ehrhorn
fru Ebba Jacobsen

301,9
262,3
246,0
237,8
234,6
228,2
225,3
224,8
223,1
223,0
220,6
214,7
210,7
209,4
203,2
190,6

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Pokalvinder

Bowlingsæson 2007/2008
Første omgang
Opstart: Mandag den 13. august 2007 kl. 10.00
Slut på første omgang: Mandag den 17. december 2007.
Anden omgang
Opstart: Mandag den 7. januar 2008 kl. 10.00
Slut på bowlingsæson 2007/2008 mandag den 5. maj 2008.
Pokaler og bestemmelser herfor:
Der kæmpes om 2 pokaler.
Pokal nr. 1: Kredsens pokal
Pokal nr. 2: FOUAT’s pokal
Bestemmelse for erhvervelse.
Pokalvinder er den spiller, som opnår den højeste gennemsnit efter de første serier.
Kampen om pokalerne i sæson 2007/2008:
Pokal nr. 1 - Mandag den 26. november 2007
Pokal nr. 2 - Mandag den 14. april 2008.
Overrækkelse af pokaler finder sted henholdsvis mandag den 17. december 2007 og
mandag den 5. maj 2008.
Kredsen anbefaler, at medlemmerne slutter op om bowlingkampene, foreløbigt har 13
medlemmer tilkendegivet, at de spiller med i sæson 2007/2008. Vi vil gerne have flere
med. Tilmelding til undertegnede Leif Nygaard på 9817 6707 eller via mail:
lny@stofanet.dk.
Skydning
Tidligere har skydningerne været vores hovedaktivitet, men som det er medlemmerne
bekendt, er det p.t. udelukket.
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Kommende arrangementer
Kredsen indbyder medlemmer med ledsagere til en sommertur til Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup, Randersvej 4, Auning søndag den 5. august 2007
Mødested-og tid: Hovedindgangen, kl. 09.30.
Formålet med turen er at give deltagerne en spændende historie om dansk landbrug fra
den første plov i oldtiden til nutidens moderne landbrug, herunder at følge livet på landet, se de mange maskiner og opleve nogle af de oprindelige dyr eller selv
deltage aktivt i de særlige arrangementer, hvoraf kan nævnes:
- livet på landet i 1950èrne herunder en demonstrationsdag af høstaktiviteter samt et historisk dyrskue,
- den gamle smedje,
- en pølse med det hele (pølsevognenes historie) m.v.
Faglig tjeneste.

Madpakker medbringes - kredsen er vært ved en forfriskning ca. kl. 1100 - samlet
madpakkespisning kl. 13.00 - et fælles kaffebord kl. 15.00.
Transport ved egen foranstaltning - der er 500 parkeringspladser.
Museet er åbent fra kl. 10.00 – 18.00.
Den gamle smedje fra kl. 12.00 – 16.30.
Billetpriser: Voksne kr. 75 - pensionister kr. 60 - grupper over 15 personer kr. 60 pr.
deltagere. - gratis adgang for børn og unge under 18 år.
Kredsen betaler entrebilletten for medlemmerne - øvrige deltagere for egen regning.
Kredsen arrangerer og betaler for et fælleskaffebord kl. 15.00.
Af hensyn til arrangementet (det økonomiske) bedes bindende tilmelding givet til formanden på 9812 6328 eller til Leif Nygaard på 9817 6707 eller på mail:
lny@stofanet.dk senest fredag 27. juli 2007.
Arrangement
Kredsens julefrokost afholdes Løvvangens Bowlingklubs`s lokaler mandag den 17. december kl. 12.00.


Krigen på Sjælland 1807
Af oberstløjtnant Svend Volden
Den udenrigspolitiske situation
Danmark blev bragt i ulykke 1807 som en udløber af napoleonskrigene: Vi blev klemt
mellem den tids europæiske supermagter, nemlig Frankrig (under ledelse af kejser Napoleon Bonaparte) og England, der kæmpede for at stække Frankrigs tiltagende magt.
På det tidspunkt var Danmark neutralt, men det var en situation, der var svær at opretholde, fordi de to mægtige, krigsførende magter så med mistillid på små lande, der
ikke havde valgt side. To forhold var især medvirkende til Danmarks noget pressede situation forud for krigen på Sjælland i 1807:
• England havde under Slaget ved Trafalgar i 1805 ødelagt den franske flåde.
• Et fransk dekret om en fastlandsspærrring i slutningen af 1806 medførte, at England ikke kunne handle med de europæiske lande.
Krigen i Europa kom tættere og tættere på Danmark(den danske sydgrænse lå dengang
ved Altona lige nord for Hamborg), og man følte sig allerede i 1803 tvunget til at for-
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svare landets neutralitet ved at samle stort set hele hæren i Slesvig-Holsten. Derved
håbede man at kunne bevare landets neutralitet og den handelspolitiske fordel, som
neutraliteten gav. Følgen var, at den danske hær stadig stod i hertugdømmerne, da situationen i 1807 blev kritisk for Danmark, fordi englænderne ville hindre, at Napoleon
kom i besiddelse af den danske flåde!
Men allerede fra overskriften ved man, at denne artikel ikke skal handle om krig i hertugdømmerne, men derimod på Sjælland og primært om Slaget ved Køge. Det vil derfor være naturligt først at se lidt på, om den danske efterretningstjeneste virkede: Det
gjorde den ikke! Der blev ikke engang reageret på de meldinger om engelske aktiviteter, der sporadisk tilflød ledelsen i København.
Den engelske styrkeopbygning
Selvom der skete mange andre interessante ting i Nordsøen og i Østersøen, vil her kun
blive omtalt den militære forberedelse, der fik betydning for krigen på Sjælland.
Den 1. august begyndte en del af den engelske flåde at afgå fra England. Flåden var
stor: 23 linieskibe (med op til knapt 100 kanoner hver), ni fregatter, 22 mindre krigsskibe og et stort antal transportskibe. Ved ankomsten til Kattegat blev der udskilt en
mindre del af flåden. Denne satte kurs mod Storebælt og lagde 4. august til ankers ved
Knudshoved, hvor den kunne afskære forbindelsen mellem Sjælland og Fyn. Imens var
flådens hovedstyrke forsat mod Øresund, som den nærmede sig allerede 2. august.
Den fik tilladelse til at passere (Danmark var jo ikke i krig med England - endnu!) og
gik til ankers på Helsingør red. Der ventede den på de langsommere transportskibe, der
ankom 8. august.
Mens dette foregik, var der intensive forhandlinger i Kiel (hovedkvarteret for den danske hær), idet englænderne krævede at få den danske krigsflåde udleveret som bevis
på, at Danmark ikke ville lade Napoleon få rådighed over den. Forhandlingerne i Kiel
brød naturligvis sammen, da Danmark ikke kunne leve med at udlevere flåden. Kronprinsen hastede derfor fra Kiel til København, hvor han den 11. august holdt krigsråd
med de øverste af cheferne hjemme i København. Den engelske forhandler i Kiel skyndte sig også mod København, gik ombord i det engelske kommandoskib og gav grønt lys
for den engelske operation, som startede med en landsætning af de forreste engelske
enheder den 16. ved 4-5 tiden om morgenen.
Den engelske plan og landsætning
For at forstå de engelske landsætninger og troppebevægelser, må man huske, at det
var den danske flåde og København, der var målet for de engelske operationer.
Den samlede engelske landgangshær under kommando af generalløjtnant Lord Chathcart var ganske imponerende: en division på godt 5000 mand, en på knapt 7.000
mand, en på godt 8.000 mand, og endelig en reservedivision på godt 4.000 mand under kommando af generalmajor, Sir Arthur Wellesley (senere feltmarskal og bedst
kendt som hertug af Wellington). Dertil kom ingeniørtropper (godt 1.200 mand), artilleri (2.000 mand), rytteri (knapt 2.100 mand) samt ca. 1.000 trænsoldater m.v. Den
samlede armé kom dermed op på ca. 31.000 mand. – Og hvad der var ganske væsentligt: De engelske, skotske og hannoveranske (tyske) tropper, der indgik i arméen, var
veltrænede og krigsvante.
København og den danske krigsflåde var som nævnt angrebets mål, og langt den største del af styrken blev derfor landsat omkring København (ved Vedbæk, ved Skovshoved og i den nordlige del af Køge Bugt). Men englænderne skulle naturligvis have ro til
deres forehavende, og det fik de primært på to måder:
• Gennemførelse af en meget effektiv efterretningstjeneste bl.a. ved at officerer (i civil
påklædning) fulgte de danske forberedelser og bevægelser på Sjælland.
• Udskillelse af en stærk reserve på ca. 4.000 mand forstærket med rytteri, artilleri og
ingeniører.
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Man må også være opmærksom på, at det engelske officerskorps var rutineret. Ikke
mindst reservens chef, generalmajor Wellesley, som spillede en afgørende rolle i forbindelse med Slaget ved Køge.
Som man vil se senere, var der lagt op til hårde tider for de danske styrker på Sjælland!
Selve landsætningen kom overraskende om morgenen (ved 4-5 tiden) den 16. august.
Den blev tilmed udført så hurtigt og med så stor kraft, at der allerede få timer senere
stod 10-12.000 mand på den sjællandske jord, og allerede i slutningen af august var
fjendens styrke oppe på ca. 30.000 mand! Dagen efter den første landsætning - altså
allerede den 17. august - havde de forreste styrker nået (og indesluttet) København,
som dermed mistede følingen med situationen på resten af Sjælland.
De danske hærstyrker
Den danske hærs styrker kan kvalitetsmæssigt opdeles i tre grupper:
• De regulære tropper, der var en (stort set) national hær med lang værnepligtstid og
landets mest moderne udrustning. Disse enheder havde en rimelig rutine, men kun
beskeden kamperfaring.
• Landeværnet og Kystmilitsen. Omtales nedenfor.
• Lokale, væbnede enheder (borgervæbninger, herregårdsskytter m.v.), der var frivillige af varierende kvalitet.
• De regulære hærenheder var i sommeren 1807 placeret således:
• Hærens hovedstyrke (Ca. 20.000 mand) lå placeret i den østlige del af SlesvigHolsten for at sikre landet mod angreb fra syd. Hovedkvarteret lå i Kiel, hvor også
landets egentlige regent, kronprins Frederik, opholdt sig.
• To regimenter lå omkring Fredericia for at sikre forbindelsen mellem Jylland og øerne.
• To rytterregimenter, der var placeret i henholdsvis Horsens og Odense.
• På Sjælland var nogle få regulære enheder placeret i København og Helsingør, dog
med enkelte små enheder forskellige steder rundt på Sjælland.
Landeværn og kystmilits var endnu ikke mobiliseret, men passede den daglige dont på
hjemegnen. Se i øvrigt efterfølgende afsnit.
København var 1. september den stærkest forsvarede lokalitet på Sjælland. Der var
indsat 5.000 liniesoldater, 2.500 mobiliserede landeværnssoldater samt ca. 5.000 mand
af de frivillige korps. Dertil kom kystdefensionen med Kastellet, søforterne Trekroner og
Prøvestenen, kystbatterier på Amager samt en kanonbådseskadre på 31 fartøjer med
en styrke på 6.000 mand. Den samlede styrke til forsvar af København var altså op
mod 14.000 mand. Derimod var landets linieskibsflåde, der også lå i København, ikke
operationsklar.
Landeværnet
Den enhed, der kom til at spille en hovedrolle under kampen ved Køge, var Landeværnet. Efter at det oprindelige landeværn blev opløst i 1764, var det først i forbindelse
med konflikten med England i 1800-1801, at der igen var behov for en organisation,
der skulle sikre landets forskellige egne mod fjendtlige anslag. Kronprins Frederik benyttede lejligheden til at oprette en ny udgave, endnu engang med navnet Landeværnet.
Landeværnets mandskab
Mandskabet skulle have en uddannelse som regulære soldater og være under 45 år.
Disse blev udskrevet til pligtig landeværnstjeneste af de lokale myndigheder (sognefogeder og lægdsmænd) med henblik på at forsvare hjemstavnen, men også med den
mulighed, at de kunne anvendes ”et fraliggende sted i provinsen”. Der er altså to ud-
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tryk, der kunne gøres til genstand for fortolkning, nemlig ”hjemstavnen” og ”provinsen”. I den aktuelle situation (slutningen af august var jo høsttid!) må man tro, at
mange var fristet til en meget snæver geografisk fortolkning: Var det i eget sogn (det
var jo her, man var udskrevet) eller i det ”fraliggende” område, man skulle kunne indsættes? Og i givet fald hvor langt borte fra eget sogn? Udtrykket ”provinsen” var ikke
entydigt, idet man omkring år 1800 havde godt 1000 sogne som den mindste, administrative inddeling, mens der på Sjælland og Lolland-Falster var fem amter plus Københavns Amt. Da afstande dengang blev opfattet helt anderledes end i dag, kan man
spørge, om den enkelte landeværnsmand opfattede det som naturligt at drage til naboamtet eller rundt på hele den sjællandske øgruppe. Så hvad var egentlig en ”fraliggende provins”? – Næppe det sidste, og da specielt ikke i høsttiden!
Landeværnets organisation på Sjælland omliggende øer
Landeværnet var organiseret i to regimenter:
Nordre-Sjællandske Landeværns-Regiment med
ni bataljoner samt en ekstra stor bataljon (860
mand) til forsvar af krudtfabrikken i Frederiksværk og Søndre-Sjællandske Lande-værnsRegiment, der bestod af ti bataljoner, nemlig
Sorø, Ringsted, Antvorskov, Corsøer, Vordingborg, Tryggevælde, Halsted, Aalholm, Nykøbing
og Møen.
Hver af de normale landeværnsbataljoner havde
efter planen fire kompagnier med hver 150
mand, 12 underofficerer og tre officerer, altså i
alt 6.600 mand i Søndre-Sjællandske Landeværns-Regimentet.
Lidt om personellet
I 1807 skulle det menige personel formelt have
tilhørt den regulære hær i seks år, heraf to års
tjeneste i en aktiv enhed og seks år i en reserveenhed med årlige våbenøvelser. Først derefter

blev man overført til Landeværnet.
Dette var opdelt i tre kategorier (”afdelinger”) efter alder:
• Afdeling (kaldet ”Det virkelige Landeværn”) bestod af personer, der var 27-32 år
gamle. Disse skulle på ulige år stille til en dags mønstring og på lige år til seks dags
øvelse (i kompagni- og bataljonsramme).
• Afdeling (”Landeværnets yngre Reserve”, havde personel på 33 – 38 år) og 3. Afdeling (”Landeværnets ældre Reserve”, i alderen 39 – 44 år). Disse afdelinger skulle
slet ikke indkaldes i fredstid, men var dog pålagt at holde munderingen i god stand.
I krigstid skulle disse afdelinger indkaldes efter behov med de yngste først.
Med hensyn til underofficerer stod det sløjt til, da man manglede folk, der var afskediget af linien. Man var derfor nødt til at udnævne de bedste af de menige for at få udfyldt funktionerne. Kun en enkelt af et kompagnis 15 underofficerer var ikke hjemkommanderet i fredstid og fik en beskeden fredstidsgage.
Officererne var enten afskediget fra linien med pension, var på ventepenge eller bestred
en civil stilling. Gennemsnitsalderen var derfor høj og helbredet tilsvarende dårligt. De
fleste af officererne var hjemkommanderet i fredstid, idet kun regimentschefen, bataljonscheferne og en enkelt kaptajn i hver bataljon havde en egentlig ansættelse med
løn.
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I 1807 var Landeværnets enheder altså karakteriseret ved en høj gennemsnitsalder,
mangel på underofficerer samt en udtalt mangel på uddannelse, da øvelserne med 1.
Afdeling i årene forud for 1807 var blevet aflyst af økonomiske grunde.
Fortsættes i Meddelelser Nr. 155 ………..


Træskoslaget – for 200 år siden
Spritnye tegninger af slagscenerne fra Træskoslaget er tegnet af den kendte tegner
Christian Würgler Hansen, som har læst bogen »Krigen på Sjælland 1807« - denne
sjældne bog genudgives 20. juni i år.
To nye historiske initiativer sker nu med tilknytning til det store arrangement, der skal
finde sted den 29. august i Køge og Herfølge i forbindelse med Træskoleslagets 200
års-dag. Det ene initiativ kan offentligheden allerede få del i nu, nemlig med offentliggørelsen af helt nye tegninger af den kendte illustrator Christian Würgler Hansen.
Det andet initiativ markeres den 1. juni i år, når E.O.A. Hedegaards »Krigen på Sjælland 1807«, bogen om Træskoslaget, genudgives. Bogen er forlængst udsolgt fra forlaget og er meget svær at få antikvarisk - men det rådes der bod på nu som én af optakterne til de mange arrangementer, der vil udspille sig på 200 års dagen - blandt andet
med fint besøg af den britiske ambassadør i Danmark. Inspireret af bogen har Christian
Würgler Hansen været Køge og Herfølge for nylig, hvor han cyklede rundt på »slagmarken« og tog en stribe fotografier. Hjemme forestillede han sig kampscenerne, som han
havde læst om i Hedegaards bog, og sammenholdt dem med virkelighedens fotografier.
Det er der kommet nogle flotte kolorerede tegninger ud af. En af tegningerne er fra
»mølleområdet« nord for Køge, hvor General Wellington med det skotske regiment
»The Gordon Highlanders« i spidsen satte sine styrker ind i et angreb på Køge og de
danske landeværnssoldater. En anden af tegningerne forestiller - som tegneren selv anfører det - »Sluttableauet - de sidste minutter af »Affæren ved Køge«« på Herfølge Kirkegård, hvor de hannoveranske husarer har sat deres angreb ind mod den lille flok af
de tilbageværende landeværnssoldater. Det vil nok komme som en overraskelse for
mange, at de britiske styrker ikke kun bestod af briter, herunder skotter, men også af
flere tusinde tyske lejesoldater. Angrebet på Herfølge Kirkegaard, hvor den sidste rest
af de modige, men håbløst dårligt udstyrede danske landeværnssoldater blev slået brutalt ned, var styret af tyskeren, generalmajor von Linsingen. Der var såvel et stort tysk
infanteri som et rytteri heroppe; faktisk var der næsten lige mange tyskere som briter
under Wellingtons ledelse. Angrebet startede ved Cordoza-svinget (lige nord for Køge
Kommunes grænse, på Solrøds side af kommunegrænsen). Wellington foretog en knibtangsmanøvre og gik også ind mod området ude fra Bjæverskov. I alt 100 danske soldater blev dræbt, og 150 såret den 29. august.
Illustrationen på næste side:
Sluttableauet på Herfølge kirkegård, hvor de hannoveranske husarer under ledelse af
generalmajor von Linsingen slår de sidste danske styrker ned.
Christian Würgler Hansen tegner nu alene illustrationer til bøger og er en meget benyttet illustrator. Han har illustreret adskillige bøger som for eksempel eventyr af H.C. Andersen, Tøjhusmuseets publikationer, bøger om Danmarkshistorien, billedbøger for små
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børn, bøger om nordisk mytologi, rejsebeskrivelser, regimentshistorier, og meget, meget andet.

Christian Würgler Hansen er gennem sit virke blevet engageret i militærhistorie, og han
er også en af landets førende specialister på det uniformhistoriske område. Det er via
denne historieinteresse, at han flere gange har læst »Træskoslaget « - »Krigen på Sjælland 1807«.
Det var gennem den bog, at han blev så inspireret, at han måtte en tur til Køge og Herfølge, hvor han fandt stederne for kamphandlingerne. Würgler Hansen har i øvrigt doneret retten til frit at anvende nogle af hans kolorationer om Træskoslaget til »Komitéen til markering af 200-års dagen«.
Forfatteren og militærhistorikeren E.O.A. Hedegaard, fhv. major i Den Kongelige Livgarde, skrev for 37 år siden sin afhandling om »Krigen på Sjælland 1807«. Bogen er
spændende og meget læsevenlig. Dens indhold er veldokumenteret og fortæller om
slaget ved og omkring Køge og Herfølge.
Red. ved Major Ole Hedegaards mellemkomst
(Kilde: Dagbadet Køge – 010507)


Udsendt med 49 års mellemrum
Som major Ole A. Hedegaard skriver som afslutning på sin beretning i Meddelelser nr.
153 om sin FN-tjeneste, kan der selvfølgelige være nogen, der har været i FN-tjeneste
før ham selv – og det er der.
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Jeg var på DANOR BN hold III fra oktober 1957 til april 1958. Jeg var oversergent i COY
Witts 2. deling. Og landene – som major Hedegaard – på flyvepladsen i El Arish efter en
begivenhedsrig eftermiddag og nat i Beirut. Her var vi indkvarteret på en kaserne inden
rejsens første stop. Jeg glemmer sent den mur af varme, der slog os i møde, da vi i vores tykke uniform M/44 steg ud af flyet.
Første overnatning i lejren var i kompagnilejren ved Beit Hanun. Allerede næste formiddag fodmarch til B-lejren, en af de to ørkenlejre. Her havde jeg allerede den første
nat en patruljetur - naturligvis til fods - i en buldrende sort nat i et område, der udelukkende bestod af sandklitter. I en lille oase skulle vi kontakte en patrulje fra A-lejren.
Det var noget af en opgave.
Indkvarteringsforholdene var yderst primitive de første måneder. Teltene stod i det bare sand. En feltseng og måske en taburet eller en trækasse og en petroleumslampe udgjorde inventaret. Og så feltrationer, feltrationer og feltrationer. Den eneste forbindelse
til omverdenen var breve. Vi var faktisk i den første afskåret fra omverdenen.
Grundet terrænets beskaffenhed foregik chefinspektioner på hesteryg og vores forsyninger blev bragt ud på kamelryg (dromedarer).
I en tid, hvor hovedparten af soldaterne næppe havde været udenfor landets grænser
og for nogles vedkommende end ikke udenfor hjemegnen, var det noget af en omvæltning med det klima, det terræn, den befolkning og de øvrige forhold, hvorunder tjenesten skulle udføres.
Og i år skal vi så markere 50-året for udsendelsen med en parade og sammenkomst på
Antvorskov kaserne.
Som bekendt var jeg udsendt til Kosovo sidste år, så vil jeg passende spørge, om der er
nogen i foreningen, der har været udsendt i international tjeneste to gange med 49 års
mellemrum.
Erik Blyme
Storstrøms Kreds


Endnu en god historie fra de tidligste FN-år
I egenskab af kaptajn var jeg i 1957 chef for 2.danske kontingent til FN i Gaza (The
Emergency Force – UNEF), og derefter blev jeg personelofficer i UNEF’s stab i Gaza by,
FN styrken var på ca. 6000 mand. På denne baggrund vil jeg hermed give et par små
erindringer fra mig.
Som kontingentchef for den danske styrke og næstkommanderende i DANORbataljonen havde jeg domicil i Beit Hanun, der ligger i den nordlige del af Gaza-striben.
En dag blev der udsendt en 2-mands-patrulje fra Beit Hanun mod syd ad en vej, der gik
gennem en orangelund. På vejen så patruljen en sort meget kraftig giftslange på ca.1.5
meter. Den type slange er meget frygtet af de lokale beboere. De 2 danske soldater,
der havde påsat bajonet på geværet, var ikke bange for slangen, der var ved at rulle
sig sammen for at kunne angribe. Mens den ene soldat stod foran slangen, listede den
anden sig om bag slangen. På en eller anden - for mig ganske uforståelig - måde, lykkedes det ham med sit gevær med den påsatte bajonet at ramme slangen i nakken så
kraftigt, at den straks døde. De to soldater var så stolte over deres handling, at de
slæbte den med til Beit Hanun, for at vise den frem.
De arabere, der arbejdede i lejren flygtede skrækslagne, da de mente, at slangens mage ville følge efter. Den døde slange blev hurtigt begravet. Jeg fortalte de to soldater, at
de ikke en anden gang skulle være så dumdristige, at udsætte sig for en hurtig smerte-
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fuld død. Alle soldater gik altid med et snørebånd på armen, så de hurtig kunne stramme båndet for at forhindre blodcirkulation hvis de blev bidt af en giftslange.
Da jeg senere kom i FN-staben, der havde domicil Gaza by, blev jeg en dag ringet op
på mit kontor fra Den brasilianske Bataljon, der meddelte, at en af deres soldater var
død ved en vådeskudsulykke og derfor ønskede bataljonen, at liget hurtigt blev balsameret, så det kunne sendes med fly til Brasilien for at blive begravet der. Dette er i
modsætning til briterne, som begraver deres faldne i det land, hvor de er faldet. Efter
reglerne ringede jeg til det lokale egyptiske hospital, der skulle tage sig af balsameringen,. Jeg fik talt med den egyptiske læge, der skulle tage sig af balsameringen, og han
sagde, at det skulle han ordne, blot liget blev kørt til hospitalet. Jeg regnede derfor med
at alt blev ordnet.
Et par timer efter bankede det på min dør, og 2 canadiske korporaler trådte frem og
hilste på mig i stram retstilling. Den ene sagde blot: Sir, the dead body is yours, og pegede på båren med liget. Jeg så et lille smil på deres læber. Nu skulle de sætte en officer i en pinlig situation. Jeg ringede til det egyptiske hospital for at tale med lægen,
men fik at vide, at lægen var gået for en time siden. Jeg sundede mig et øjeblik,
og sagde: Just a moment til korporalerne og skyndte mig ned af gangen, hvor stabslægen havde sit kontor. Men han var der ikke, der var kun en ung norsk læge. Jeg spurgte, om han havde prøvet at balsamere. Hans svar var, at det havde han ikke prøvet før,
hvorefter jeg svarede, at det blev der lejlighed til nu. Vi fik det hurtigt ordnet det, således at liget skulle køres til det norske felthospital, der ville tage sig af sagen. Jeg gik
tilbage til de to korporaler, der fik ordre til at køre liget til felthospitalet. Efter balsameringen blev den døde brasilianer sendt med fly til sit hjemland for at blive begravet Jeg
er ikke i tvivl om, at den egyptiske læge blot ønskede at genere FN.
Med venlig hilsen
Knud Timmermann
Frederiksberg


Ny beredskabsaftale
Bedre hjælp hvis katastrofen skulle ske
Et bredt flertal i Folketinget bestående af Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale har netop indgået et nyt forlig om redningsberedskabet for 20072010. Aftalen betyder en modernisering af udstyr og organisering ved at gøre beredskabet til en integreret del af totalforsvaret. Derved kan vi bedre modstå de nye trusler,
som vores samfund står overfor.
De næste fire år øges bevillingen til det statslige beredskab med 6 pct. Derudover frigøres midler til nye opgaver i størrelsesordenen 55-60 mio. kr. årligt gennem omorganisering. Det sker bl.a. ved at integrere Beredskabet i Forsvaret og nedlægge ambulanceog motorudskrivningstjenesterne. De fem beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge berøres ikke af aftalen, men Center for Ledelse flyttes fra Bernstorff Slot til Tinglev. En arbejdsgruppe skal komme med bud på den fremtidige organisering og opgaveløsning i det statslige beredskab
• Fyrværkeriulykken i Seest understregede de store krav til koordination og informationsudveksling mellem de ansvarlige myndigheder. Derfor styrkes beredskabet
særligt på dette område.
• Der opbygges et landsdækkende register over frivillige, der har meldt sig til tjeneste såvel nationalt som internationalt. Desuden udbygges samarbejdet med Hjemmeværnet.
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Forsvarsminister Søren Gade:

”Med aftalen er der lagt op til en styrkelse af redningsberedskabet, hvilket er vigtigt for,
at vi kan modstå de mangeartede udfordringer og risici og dermed leve op til målsætningen om et robust og sikkert samfund.”
Styrkelse af terrorberedskabet

• Uddannelsesforløbet af de kommunale indsatsledere udvides fra tre til syv uger, og
samles ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Forsvarets undervisningsfaciliteter anvendes også.
• Evnen til at koordinere og lede katastrofeindsatser samt håndtere kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare angreb, forbedres. Der udvikles et fleksibelt og ’virtuelt’ uddannelsessystem.
• Gennem opbyggelse af et modulbaseret beredskab skal Danmark bedre kunne assistere ude i verden i tilfælde af katastrofer, det være sig menneskeskabte eller naturkatastrofer som jordskælv og tsunami.

• Der etableres en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer, jf. regeringens terrorhandlingsplan.


Forsvarets beskyttede jord
Selv om kampvogne og andre bæltekøretøjer er hårde ved naturen, er Forsvarets mange øvelsesterræner blandt de bedst bevarede naturområder i Danmark. Forsvarsministeriets øvelsesterræner og skydeområder er spredt over det meste af landet. Men lægger man de i alt 42 områder sammen, udgør de et areal på ikke mindre end 26.200
hektar. Det svarer i runde tal til omkring 52.000 fodboldbaner. Det største område er
terrænet ved Oksbøl, der alene dækker 6.200 hektar. I den anden ende af skalaen er
øvelsesterrænet ved Hjemmeværnsskolen i Slipshavn. Det fylder kun 54 hektar.
Beskyttet efter loven
Det vigtigste formål med øvelsesterrænerne er at give danske soldater optimale muligheder for at træne. Det kræver, at soldaterne kan skyde og bevæge sig, som de vil gøre i en skarp situation. Men selv om det slider hårdt på naturen, når flyvevåbnet kaster
rigtige bomber, og når hærens kampvogne rykker frem gennem terrænet, passer Forsvaret godt på naturen.
Sammen med Skov- og Naturstyrelsen har forsvaret lavet drifts- og plejeplaner for alle
øvelsesområderne, og ikke mindre end 43 procent af det samlede areal er beskyttet ef-

17

ter naturbeskyttelsesloven. En stor del er også udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.
De langsigtede drifts- og plejeplaner, skal sikre, at der på forsvarets arealer skabes en
tilfredsstillende balance imellem følgende hensyn:
•
•
•

beskyttelse af naturværdierne
offentlighedens adgang (friluftslivet)
forsvarets øvelsesmæssige behov

Inddragelsen af offentligheden bidrager til at skabe denne balance.
Med udarbejdelse af drifts- og plejeplaner har forsvaret sikret, at en række af de mest
værdifulde naturområder i Danmark beskyttes og sikres for eftertiden.

Leopard kampvogn i aktion ved Sikkerhedspolitisk Kursus på Antvorskov øvelsesplads

Tryk

Totalforsvarsregion Sjælland
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted
tfrsj@hjv.dk
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Den årlige 6. juli fest
Hvert eneste år den 6. juli tidligt om morgenen bliver borgerne i Fredericia vækket
af kanonsalutter. 27 skud affyres der fra en kanon, der er placeret på Prins Georgs
Bastion på det historiske fæstningsanlæg.
Det er frivillige fra hjemmeværnets panserbataljon, der trofast år efter år møder op
for at vække fredericianerne denne ene dag om året.
Skuddene har siden 1852 indledt den årlige begivenhed, som markerer, at den
danske hær havde held til at slå den 14.000 mand store slesvigholstenske oprørshær på flugt i et af de blodigste slag under treårskrigen - udfaldet fra den belejrede
fæstning Fredericia natten den 6. juli 1849.

Det er 1000 års strid om hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå, der
førte til Treårskrigens blodige slag ved Fredericia i 1849. Slagsmålet har i århundrede stået om hvilket land henholdsvis Sønderjylland og Slesvig Holsten skulle høre
til. Og i maj 1849 spidsede konflikten så meget til, at både prøjsiske og
slesvigholstenske oprørsstyrker gik op gennem Jylland for at nedkæmpe den danske hær og dermed sikre sig den sønderjyske del af Danmark.
Takket være General Rye og en flere tusind mand stor hær, blev den prøjsiske hær
ledt forbi Fredericia og op gennem Jylland – tilbage var så 14.000 slesvigholstenske
soldater, der fra maj slog sig ned udenfor fæstningen Fredericia. Her byggede de
skanser og kanonstillinger, og begyndte kort tid efter at bombardere byen i håb om
at få danskerne til at overgive sig.
Den enestående militære bedrift fra dengang - mindes hvert år ved 6. julifesten –
med en mindehøjtidelighed, der i princippet er grundlagt allerede få dage efter slaget. For ligesom ved begravelses- og mindehøjtideligheden den 8. juli 1849, har
både glæden over sejren og sorgen over de faldne været det overordnede tema for
de årlige 6. juli fester.
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rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad

Hvem

Sergentskolen
Sommertur
Skydning
Sommerudflugt
Bowlingstart
Skydning
Kastelskoncert
Skydning
Våbendemonstration

Kastelskoncert
Skydning
Skydning
Kastelskoncert
Skydning
Præmieskydning
Foredrag
Skydning
Foredrag
Skydning
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest

Sydjysk
Nordjyske
Fyn
Midt- og Vestsj.
Nordjyske
Fyn
København
Fyn
FC SIKU
København
Fyn
København
København
København
Sydjysk
København
København
København
København
København
København
København

£

Hvor
Fælles med 1. Brigades Venner

Gl. Estrup, hovedingangen
Skallebølle
Mosede Fort
Løvvangen
Skallebølle
Kastellet
Skallebølle
Karup
Kastellet
Skallebølle
Sjælsmark K 2
Kastellet
Sjælsmark K 2
Varde
Kastellet
Sjælsmark K 2
Kastellet
Sjælsmark K 2
Kastellet
Kastellet
Kastellet

280607
050807
070807
110807
130807
140807
150807
210807
220807
220807
280807
160807
290807
300807
110907
111007
130907
251007
300907
081107
221107
121207

– e.n.o.
- 0930
- 1600
- 1100
- 1000
- 1600
- 1600
– e.n.o
- 1600
- 0900
- 0900
- 1000
- 1900
- 0900
- 1900
- 0900
– 1900
- 1900
- 1200

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.

155
156
157
158
159
160

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

010807
011007
011207
010208
010408
010608

Forventet udsendt:
250807
251007
201207
250208
250408
250608

Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer
JDR Træf
Åbent Hus
Åbent Hus
Åbent Hus
Kulturnatten

Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening
se www.dmkf.dk eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf. 38 87 93 10
Øvelsespladsen, Holstebro
25.-26. august 2007
GHR, Antvorskov Kaserne
22. september 2007
DANILOG, Vordingborg kaserne
22. september 2007
Ålborg kaserners øvelsesplads
15.-16. september 2007
Gothersgade Kaserne, København
12. oktober
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