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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.
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.

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 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.

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
4879 2033
 gdjorup@hotmail.com

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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Indkaldelse til Årsmøde 2008 i Odense
Fynskredsen er medarrangør af Årsmødet 2008.
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn, Vibelundsvej 70, Stegsted, 5200
Odense V.
Dagsorden for foreningens årsmøde onsdag 2. april 2008 jf. Foreningens love § 11,
stk. 3
Valg af dirigent, der leder Årsmødet
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Virksomheden i det kommende år (formanden).
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent til Fællesstyrelsen på baggrund af budget 2008,
herunder betaling til medlemsbladet.
Valg af
a. Formand (hver 4. år). (Formanden er valgt i 2005)
b. Valg af revisor for to år (OL R.K. Jakobsen er valgt i 2007)
c. Valg af revisorsuppleant(er) (OL Keld M. Olsen og MJ Kjeld Hjordt er
begge valgt i 2005 og villige til genvalg)
Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen
a. Forelæggelse af udkast til nye vedtægter til drøftelse og vedtagelse.
(Udkastet er udsendt med januar/februar udgaven af meddelelser)
Behandling af indkomne forslag fra kredsene.
Fastsættelse af tid og sted for næste Årsmøde.
Eventuelt.

Emner, som ønskes behandlet på Årsmødet, bedes indsendt til Fællesstyrelsen senest
15. marts 2008
Tilmelding. Til egen kreds senest fredag 14. marts. Angiv i tilmeldingen, hvorvidt der
ønskes transport fra/til Odense Banegård ca. 0930/ca.1530.
Kredsene sender samlet tilmelding til Fællesstyrelsens forretningsfører Erik Petersen
(i dennes fravær til Fællesstyrelsens næstformand, major Jørgen Larsen).
Kredstilmeldingerne skal være Fællesstyrelsen i hænde senest tirsdag 25. marts
Økonomi og praktiske forhold:
Transport, frokost og drikkevarer for deltagernes egen regning. Frokostbuffet kr. 50,og drikke-varer betales til forretningsføreren, der afregner samlet. Fællesstyrelsen betaler kaffe ved ankomst og afslutning. Der kan arrangeres transport fra/til Odense Banegård.
Program:
0945 – 1015
1015 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1430

HHD Nordvestfyn Ankomst/kaffe (Højstrup Øvelsesplads)
Årsmøde
Frokost, herunder præmieoverrækkelser
Orientering om hjemmeværnet på Fyn,
v/distriktschef, major Sven O. Andersen
Orientering om Interforce og World Veterans Foundation, Danmark,
oktober 2009 v/oberst Jørgen Jelstrup
1430 – 1500 Kaffe/Afslutning
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Præmier – Landspræmieskydningen
Efter at stiftelsesfesten i december er bortfaldet på landsplan, er det blevet vedtaget,
at overrækkelsen af de individuelle vandrepræmier og kredspræmien fremover skal
ske i forbindelse med det følgende årsmøde (som snart rettelig skal hedde: ”Repræsentantskabsmødet”). De pågældende præmier skal derfor returneres senest 14 dage før det pågældende mødes afholdelse – i år altså senest d. 19. marts 2008 – til
skydeudvalgsformanden, Gregers Djørup, Brydebakken 8, 3200 Helsinge.
Henset til kredspræmiens omfang, kan denne efter omstændighederne medbringes
til repræsentantskabsmødet. Der vil også i år være erindringspræmier (glas) til de
fremmødte, individuelle præmietagere.


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

Stiftelsesfesten 2007
forløb programmæssigt 12. december med en tilslutning på 30 medlemmer, der både
på dagen og senere udtrykte deres fulde tilfredshed med arrangementet.
Foredragssæson 2008-I
Sæsonen blev indledt 10. januar ved major Flemming Holmgreens causeri over Det
dansk-baltiske Auxiliærkops 1919.
Hændelsesforløbet lå i årene 1918-19, hvor Norden var engageret i opdæmning af
bolschevikkernes fremtrængen mod nord og vest i Europa. I Sverige organiseredes
Svenska Brigade, som deltog aktivt i krigshandlingerne i Finland. Desuden ydede Danmark og Norge støtte i form af primært ambulancetjeneste. I Danmark formedes
ydermere tanken om aktiv indsats i Baltikum ved opstilling af frivillige enheder. Bevæggrundene hertil var dels idealistiske, men nok så meget økonomiske interesser, thi
højfinansen herhjemme var kommet i klemme med aktiver på det russiske marked og
i investeringer fra før den russiske revolution. På opfordring fra disse kredse lykkedes
det den danske ingeniør Aage Westenholz at fremskaffe våben (4-6 feltkanoner og
håndvåben) samt forsyninger (levnedsmidler, uniformer og undermundering) gennem
engelske forbindelser og leveret ved korpsets ankomst til Baltikum.
Nok var der tale om et frivilligt korps uden 'styring' fra det officielle Danmark, men
tilmelding til korpset kunne dog foretages til hærens efterretningstjenestes kontor i
København. Man havde satset på en styrke på 1.000 mand, men opnåede kun omkring
100, som kunne formeres i et kompagni. De frivillige omfattede flere kategorier, - officerer, idealister og fantaster.
Holmgreen fremviste med kommentarer de vigtigste personer engageret i formering
og indsættelse af korpset og omtalte enkelte kampsituationer. Med anvendelse af
Madsen rekylgevær opnåedes dansk overlegenhed i de fleste træfninger mod bolschevikkerne.
Aftenens emne var velvalgt, thi ikke mange blandt tilhørerne havde kendskab til eller
erindring om denne del af vor militærhistorie.
(Litteratur: Niels Jensen: For Danmarks Ære - Danske frivillige i Estlands og Letlands frihedskamp 1919. ISBN 87-7838-377-3. Google: Randstaternes frihedskamp 1919.)

Den 24. januar havde Københavns Kreds glædet sig til at give ordet til forsvarsminister Søren Gade. Desværre måtte forsvarsministeren i sidste øjeblik melde afbud. Det
var naturligvis en stor skuffelse for de mange fremmødte medlemmer og gæster. For
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ikke helt at aflyse mødet havde formanden i stedet bedt vort medlem oberstløjtnant
og forskningsbibliotekar D.B. Hans A. Schrøder holde et foredrag over et selvvalgt emne. Foredragsholderen valgte at fortælle om kong Christian den Niende, "Europas svigerfader" og dennes efterkommere og disses ægte-fæller på Europas troner. Hvad der
nok overraskede forsamlingen var, at foredraget var baseret på over 400 farvefotos af
de kongelige, sådan som de igennem tiderne har optrådt på deres landes frimærker.
Vi kom vidt omkring og hørte ikke blot glimtvis, når det var relevant, om Europas historie, men først og fremmest om den kongelige slægtshistorie. Foredragsholderen berørte også historien om nogle af de kunstnere, som har haft den helt specielle og
stærkt bundne opgave at levere et kongeligt portræt som "klejnkunst" til frimærker.
Det overraskede nok også en del, at selv frimærker fra Rumænien, Jugoslavien, Kreta
og såvel den græske som den tyrkiske del af Cypern for slet ikke at tale om Iran viste
kongelige personer med glücksborgsk blod i årerne. Foredragsholderen lagde ikke
skjul på sin store begejstring for en række af frimærkernes kunstneriske kvalitet; men
han viste også en række eksempler på, hvad han anså for gyselige mærker, som
nærmede sig majestætsfornærmelser. Så trods skuffelsen over, at forsvarsministeren
måtte melde afbud, fik den store forsamling alligevel en udbytterig aften ud af det, om
end emnet unægtelig var et andet end annonceret.
(Litteratur: Hans A. Schrøder: Glückborgerne - en slægtshistorie fortalt gennem Europas frimærker. Forlag: Spektrum, ISBN 87-7763-150-1)

NB: Tilhørerne kvitterede med meget langvarig applaus!!
Generalforsamling 2008
afholdes den 6. marts i Kastellet, Gl. Varmecentral, kl. 1900 med dagsorden generelt
gældende for kredse. Venligst medbring det tilsendte forslag til Vedtægter for FOUAT,
hvilket vil fremme den påtænkte gennemgang af forslaget. Tilmelding senest ugedagen før, altså 28. februar.
Klipfiskfrokost
afholdes fredag, gentager fredag, den 28. marts kl. 1200 i Hestestalden i Kastellet. Tilmelding senest 18. marts, men gerne før af hensyn til ”ansøgning om kvote”.
Kuvertpris kr. 155.Skydning
Skydning på pistol
Den tidligere meddelelse om, at Sjælsø Skydebaner vil være lukket af miljøhensyn i
hele 2008 har vist sig ikke fuldt ud at holde stik. I hvert fald er skydebanerne i normal
funktion i første halvår af 2008, og det er lykkedes skydeudvalget at reservere følgende dage til forårets skydninger (alle dage fra 09.00 – 12.00):
Dato
10. april
24. april
8. maj
22. maj
5. juni eller 12. juni

Bane
K2
K2
K2
K2
K 2 - Dagen aftales senere

Medlemmer, der er interesseret i pistolskydning, men som ikke hidtil har deltaget i
FOUAT’s konkurrencer, kan få nærmere oplysninger hos undertegnede eller hos major
Jørgen Dam (4848 0740). Det er både spændende og meget, meget hyggeligt.
På Gensyn.
Gregers Djørup
Form./Skydeudvalget
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Storstrøms Kreds
Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo.
℡ 5478 1199 - : rene.debois@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk

Generalforsamling
Vi afholder Generalforsamling den 4. marts 2008 i HJV-gården i Nykøbing Falster.
Nærmere tilgår i særlig skrivelse/indkaldelse.
Vi planlægger "Historisk dag i Maribo" den 9. april 2008. Nærmere tilgår ved særlig
skrivelse i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.


Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde

℡

℡ 5814 0624 - : h.janns@stofanet.dk


Fyns Kreds
Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
℡ 6594 2353
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, 5260 Odense S
℡ 4050 0793– Giro nr. 9 034 730

Julearrangement 2007.
Kredsens arrangement var også denne gang velbesøgt med 42 gæster. Bestyrelsen
glæder sig hvert år over denne store interesse, som i al beskedenhed er årets største
begivenhed i kredsen. Sædvanen tro var rammen Soldaterhjemmet "Dannevirke " med
både frivillige hjælpere samt lokaler.
Julefrokosten, der giver alt hvad hjertet begærer, blev efterfulgt af en underholdning i
særklasse. Peter Hollinger og Ole Thrane gav tilhørerne et bredt udsnit af kendte toner
suppleret med en afdeling på det gamle danske vikingeinstrument luren.
Efter denne sublime underholdning, blev der tid til julelotteriet, efterfulgt af "hyggesnak” over bordet eller hedder det "kan du huske"?
En tradition var ved at slutte for denne gang, men - vi er der igen - torsdag, den
4.december 2008.
Generalforsamling 2008.
Den årlige generalforsamling afholdes
Torsdag, den 14. marts 2008 kl. 18.00
Soldaterhjemmet "Dannevirke"
Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig være spisning, gerne med ledsager.
Medlemmerne vil i god tid få oplysninger om de praktiske antag.
Forårsarrangement 2008.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med en dato (torsdag, den 22. maj).
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Turen tænkes afholdt som bustur. Ideen retter sig mod Dybbøl Historiecenter - En køretur langs Flensborg Fjord - Frokost i Den gamle Frøslevlejr - et svip over grænsen
måske Flensborg og retur til Odense.
Nærmere vil tilgå de enkelte medlemmer.


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

Ordinær generalforsamling 2008.
Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 10.30 på Ryes Kaserne i Fredericia
Program:
10.00 – 10.30 Møde i Officersmessen, velkomst og kaffe.
10.30 – 11.45 Generalforsamling i Konferencecenteret mens damerne hygger sig i messen.
11.45 – 13.15 Frokost i messen.
13.15 – 15.00 Foredrag og debat over emnet:
"Forsvarets internationale indsats fra fredsbevarende missioner
til bekæmpelsen af international terrorisme."
ved
generalløjtnant Ole Kandborg
Medlemmer, der ønsker at deltage i frokosten (Buffet, kr. 30-) bedes oplyse antal kuverter til major Holck (adresse ovenfor) senest fredag den 22. februar.


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:

Generalforsamling
Opmærksomheden henledes på generalforsamlingen mandag 17. marts 2008 kl. 1800.
Husk tilmeldingen senest mandag den 10. marts til formanden på 9812 6328 eller til
undertegnede på 9817 6707 eller via mail: lny@stofanet.dk
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KOMMISSORIUM FOR FORSVARSKOMMISSIONEN AF 2008
Forsvarskommissionens nedsættelse og kommissorium
Forsvarskommissionen af 2008 skal med baggrund i Lov nr. 122 af 27. februar 2001
om forsvarets formål, opgaver og organisation mv., samt Aftale om forsvarets ordning
2005 – 2009, stille forslag til en fortsættelse af forsvarets udvikling i de kommende år.
Kommissionens arbejde skal i første omgang bidrage til at forberede en politisk aftale
om forsvarets videre udvikling efter 2009, men skal have et perspektiv, der strækker
sig frem mod 2025.
Overvejelserne skal baseres på en fortsat aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder fortsat aktivt dansk medlemskab af FN, OSCE og NATO. Overvejelserne skal tillige
omfatte perspektiver for EU’s fremtidige sikkerhedspolitiske rolle.
Kommissionens overvejelser skal tage højde for, at en væsentlig del af forsvarets opgaver gennem de seneste år er løst via dansk deltagelse i flere, samtidige og geografisk adskilte missioner. Disse opgaver løses for størstedelens vedkommende dels i et
skærpet sikkerhedsmiljø, dels i en del af verden, hvor klimaet og terrænmæssige forhold udgør en udfordring for vestlige landes militære styrker.
Kommissionen skal vurdere sikkerhedspolitiske udviklingstendenser af betydning for
forsvarets deltagelse i internationale operationer og forsvaret af Danmark. I vurderingen skal bl.a. inddrages den sikkerhedspolitiske situation i lyset af udviklingen i de
arktiske egne, herunder på energi-, råstof- og forsyningsområdet samt den geopolitiske udvikling i øvrigt.
Kommissionen skal stille forslag om mulige tilpasninger og ændringer i forsvarets
struktur, materiel og eventuelle ændringer i den geografiske lokalisering i lyset af den
sikkerhedspolitiske udvikling og udviklingen i vilkårene for forsvarets opgaveløsning,
den enkelte soldats rolle, vilkår og soldaternes sikkerhed. Kommissionen skal inddrage
nye trusler som for eksempel hackerangreb mod computersystemer. Overvejelserne
skal endvidere omfatte perspektiver for yderligere samtænkning af den danske militære indsats med øvrige danske og internationale civile indsatser, bl.a. hvordan forsvaret
kan bidrage, såfremt situationen i et område vanskeliggør civile organisationers indsats. Endvidere skal kommissionen overveje og pege på eventuelle opgaver i Danmark, der med fordel kan varetages af forsvaret.
I kommissionens overvejelser skal som grundlag bl.a. indgå relevante udvalgsarbejder, rapporter mv. På baggrund af blandt andet disse arbejder og rapporter skal kommissionen vurdere behovet for større materielanskaffelser i de kommende år. Kommissionen skal i sit arbejde forholde sig til tilsvarende analyser og vurderinger af behov for materielanskaffelser ved relevante samarbejdspartnere. Kommissionen skal i
denne sammenhæng også overveje spørgsmålet om eventuel erstatningsanskaffelse
for forsvarets nuværende F-16 fly. I grundlaget for kommissionens overvejelser skal
også indgå resultatet af de analyser, som Forsvarsministeriet – i overensstemmelse
med den politiske aftale om forsvarets ordning for 2005-2009 – har iværksat vedr. den
operative kommandostruktur og forsvarets skolestruktur.
Endvidere skal kommissionen belyse de ressourcemæssige konsekvenser af de anbefalede forslag, herunder muligheder for omprioriteringer, ligesom kommissionen skal se
på de danske forsvarsudgifter med hensyn til størrelse, fordeling og anvendelse sammenlignet med andre relevante lande.
Kommissionen kan tilkalde sagkyndige fra ind- og udland og afgive delindstillinger, i
det omfang det findes hensigtsmæssigt. Endvidere får de faglige organisationer mulighed for at fremsætte synspunkter, der kan indgå i overvejelserne.
Forsvarskommissionen påbegynder sit arbejde primo 2008 og forudsættes at afslutte
sit arbejde inden udgangen af februar 2009.
Kommissionen kan rette henvendelse til alle danske og udenlandske myndigheder, organisationer og enkeltpersoner, som kommissionen finder det nødvendigt.
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Sammensætning
Kommissionen sammensættes af politikere, embedsmænd og særligt sagkyndige.
Som formand for kommissionen udpeges fhv. minister Hans Hækkerup.
Hvert af de politiske partier i Folketinget udpeger én repræsentant og én stedfortræder, som begge skal være medlem af Folketinget.
Forsvarsministeren og Forsvarsministeriets departementschef indgår i kommissionen.
Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet deltager med hver én repræsentant i kommissionen.
Danmarks ambassadør til NATO indgår i kommissionen.
Fra forsvaret indgår forsvarschefen, chefen for Forsvarsstaben og chefen for Forsvarsstabens Koordinationsstab i kommissionen.
Chefen for Hjemmeværnet, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og direktøren
for Beredskabsstyrelsen indgår i kommissionen.
Forsvarsministeren udpeger efter drøftelse med formanden fire særligt sagkyndige,
som indgår i kommissionen.
Herudover deltager Grønlands Hjemmestyre med én repræsentant i kommissionens
møder, når der behandles forhold af betydning for Grønland, Nordatlanten eller i relation til arktiske forhold.
Endvidere deltager Færøernes Landsstyre med én repræsentant i kommissionens møder, når der behandles forhold af betydning for Færøerne eller Nordatlanten.
Til kommissionen tilknyttes et sekretariatet under ledelse af Forsvarsministeriet. I sekretariatet indgår tillige repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet.


Det danske forsvarsforbehold overfor EU
EU er først og fremmest et politisk-økonomisk samarbejde, men motivationen bag
samarbejdet var fra starten sikkerhedspolitisk. Målet var gennem integration af de
europæiske lande at holde de vesteuropæiske stormagter sammen og dermed forhindre en gentagelse af tidligere tiders magtbalancedynamik.
Det udvidede EU står over for tre centrale udfordringer af væsentlig betydning for
Danmarks sikkerhed. Først og fremmest en sikring af den fortsatte integrationsproces. Samarbejdet i et EU bestående af 25 eller flere lande skal tilrettelægges på en
måde, så den indre dynamik og sammenhængskraft ikke svækkes. En styrkelse af
EU’s rolle udadtil vil kræve styrke indadtil. En kraftig svækkelse af den europæiske integration ville således ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt være en meget foruroligende sikkerhedspolitisk udvikling for Danmark. For det andet vil EU være en central
aktør i forhold til de nye naboer og Rusland.
Inddragelse i det europæiske rum gennem perspektiv om medlemskab af EU og stabiliserings- og associeringsaftaler vil være et væsentligt bidrag til en stabil udvikling i
nærområderne. For det tredje er der ambitionerne om en fortsat styrkelse af EU’s
globale rolle – også på det militære område i form af krisestyringsindsatser.
EU har hidtil i sikkerhedspolitisk henseende været anset for civilmagten par excellence
– et ”soft empire”, der med (sikkerhedspolitiske) instrumenter som politisk dialog,
samhandel og udviklingsbistand søgte at fremme vestlige værdier og en europæisk
samarbejdsmodel.
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Efter den fransk-britiske St. Malo erklæring i december 1998 og lanceringen af en europæisk sikkerheds- og forsvarsdimension blev der imidlertid føjet en ny, mere ”hård”
sikkerhedspolitisk dimension til samarbejdet – og efter terrorangrebene den 11. september 2001 er såvel indre som ydre sikkerhed kommet højt på dagsordenen.
EU har erklæret at have opfyldt målsætningerne i ”Headline Goal” om, at Unionen i
2003 skal være i stand til at indsætte en EU-ledet udrykningsstyrke bestående af
60.000 mand til varetagelse af opgaver spændende fra humanitære indsatser til fredsskabende aktioner (de såkaldte Petersberg opgaver).
Iværksættelsen af de første EU ledede krisestyringsoperationer – overtagelsen af EU’s
politimission i Bosnien og NATO’s militære operation i Makedonien samt deployeringen
af EU-ledede styrker i den Demokratiske Republik Congo – peger i retning af et stigende EU-engagement i operationer af civil og militær karakter såvel i som uden for Unionens nærområde.
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Udspillet til en ny EU-traktat peger på en række områder i retning af fortsat dynamik
og et styrket samarbejde inden for den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
(ESDP) og et nyt fokus på indre og ydre sikkerhed. Forslag om en gensidig solidaritetsklausul, hvorved medlemslandene i tilfælde af bl.a. terrorangreb, naturkatastrofer
eller menneskeskabte katastrofer stiller midler til rådighed, peger i retning af øget
vægt på en fælles europæisk indsats (totalforsvar). Der lægges også op til en EUsikkerhedsstrategi med en fælles trusselsanalyse og identifikation og videreudvikling af
ikke alene ”bløde”, men også ”hårde” instrumenter til at forebygge og imødegå truslerne. Hertil kommer ønsker om et forstærket samarbejde med konstruktiv afståelse
på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, så der ikke kræves enighed blandt alle
25 medlemmer om at iværksætte en EU-ledet krisestyringsoperation. Ligeledes vil
man formentlig se et styrket samarbejde på forsvarsmaterielområdet. Med forskellig
styrke, og forskellige bevæggrunde alt efter om man er mere ”atlantiker” eller mere
”europæer”, er der enighed blandt de øvrige EU-lande om behovet for at styrke samarbejdet i EU på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Med sine forbehold på
forsvarsområdet og på området for retlige og indre anliggender vil Danmark således
stå uden for nogle af de fremtidige samarbejdsområder i EU, hvor ambitionerne sættes
højt.
De fire danske forbehold videreføres altså i den forfatningstraktat, der nu er underskrevet af de fleste EU-lande.
Forbeholdene videreføres i den form, som der blev opnået enighed om under italiensk
EU-formandskab umiddelbart inden topmødet i Bruxelles i december 2003. Det vil i
første omgang sige, at forbeholdene videreføres uændrede.
Forsvarsforbeholdet indebærer, at Danmark ikke kan deltage i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's afgørelser og tiltag, som har indvirkning på forsvarsområdet.
Samtidig fremgår det af forbeholdet, at Danmark ikke vil hindre, at de øvrige EU-lande
udvikler deres samarbejde yderligere på forsvarsområdet. Endelig fastslår forbeholdet,
at Danmark ikke bidrager til finansiering af aktioner, der er omfattet af forsvarsforbeholdet.

Kilde: EU Informationen og Udenrigsministeriet
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PS! Forsvarsforbeholdet hindrer også Danmark i
at deltage i Nordic Battlegroup, som skal kunne
rykke hurtigt ind med fredsbevarende og fredsskabende missioner rundt om i verden.
Jyllands-Posten skrev den 14. december 2007:
Våbenskjoldet for den svenske udlandsstyrke Nordic
Battle Group er blevet kraftigt retoucheret for ikke at
støde de kvindelige soldater, rapporterer GöteborgsPosten. Våbenskjoldet forestiller en løve, som over
mottoet ”Beredt på alt” (Ad omnia paratus) stod med
et sværd i den højre hånd og en olivengren i den venstre.
Det var løvens ikke voldsomt store, men ikke desto
mindre ganske krigerisk udseende kønsorgan, der
havde fået kvindelige soldater til at klage til EFdomstolen. Og for ikke at ”ødelægge forsvarets ambitioner på ligestillingsområdet” har forsvarets traditionsnævn valgt at fjerne løvens erigerede penis.


Den Danske Brigade – fortsat ….
Den Danske Brigade også kaldt DANFORCE var en militær enhed, som blev oprettet i
Sverige d. 15. november 1943 under 2. verdenskrig. Den bestod af danske modstandsfolk og militærpersoner, som var kommet til Sverige som flygtninge. Brigaden
var en del af den danske modstandsbevægelse og dermed under kommando af
Frihedsrådet.
Da brigaden var størst, omfattede den cirka 5.000 soldater og lotter, som var fordelt
påfølgende måde:
Brigadestab, 4 lette bataljoner - 1 tung bataljon - Pionerkommando – Panserværnskompagni - Morterkompagni - Felt- og ordenspoliti - Brandkommando – Arbejdskommando - Motorvognskompagni - Sanitetskompagni - Den Danske Flotille - Flystyrken Lottekorps
Brigaden kom til Danmark 5. maj 1945 efter Tysklands kapitulation. Under indmarchen
havde brigaden tab efter nogle mindre sammenstød med fortrinsvis danskere i tysk
tjeneste, hvilket medførte 3 faldne og 25 sårede på brigadens side.
Brigaden blev officielt opløst den 10. juli 1945. Dog forsatte pionerkommandoen med
at hjælpe i forbindelse med rydningen af de minefelter, som tyskerne havde lavet
langs Vestkysten, frem til slutningen af oktober 1945. I alt mistede 22 soldater og lotter livet under uddannelsen i Sverige samt ved tjenesten i Danmark.
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Korporalen på vej tilbage i hæren
Mellem 400 og 500 overkonstabler kan se frem til udnævnelse
som led i fastholdelse – Også revurdering af flere andre militære uddannelser forsvaret og de faglige organisationer aftalt, at
mellem 400 og 500 overkonstabler i den kommende tid kan
udnævnes til korporaler.
En række funktioner vurderes på nuværende tidspunkt at kunne bære en korporalsgrad. Det er f. eks. næstkommanderende i
grupper, IT/Local Area manager, hjælpeinstruktører / gruppefører, ved militærpolitiet og i andre uddannelses-krævende specialistfunktioner
Der er tale om en opgradering af stillingerne, som vil give et
kompetenceløft til de udnævnte. Antallet af stillinger vil for hele
konstabelgruppen være uændret.
Det er dog ikke det eneste tiltag, som hæren nu sætter i gang,
dels for at rekruttere og dels for at fastholde personel.

Det er bl.a. besluttet at øge antallet af uddannelsespladser på videreuddannelsestrin I
og II for mellemledere. Det skal skaffe et større antal oversergenter og seniorsergenter, som lige nu er en reel mangelvare i geledderne. Det ser umiddelbart ud til at have
den ønskede effekt, for det ser ud til, at der bliver fuldtegnet tilmelding på begge uddannelser allerede nu.
Samtidig træder en ny grunduddannelse for sergentelever i kraft, så fødekæden holdes frisk. Her vil vi også se, at antallet af nye sergenter, der afslutter den grundlæggende sergentuddannelse ved Hærens Sergentskole i Sønderborg øges.
Nytænkning i officersuddannelsen

Også på officerssiden sker der nytænkning og større fleksibilitet i uddannelsernes indhold og længde. Og der startes helt fra bunden med en ny officersaspirantuddannelse,
der skal sætte den kommende kadet i stand til at gennemgå den egentlige officersuddannelse.
Der oprettes en grundofficersuddannelse (GRO), der i første omgang uddanner en linieofficer til delingsfører på 17 måneder. Herefter kan løjtnanten, som han er efter første omgang på Hærens Officersskole, vælge at tage en periode som delingsfører og
eventuelt international tjeneste, og derefter søge ind på GRO trin II. Eller han kan gå
direkte videre på trin II. Han vil så forlade Hærens Officersskole som premierløjtnant
og med opgaver i specialdelinger eller som næstkommanderende i en underafdeling.
Derudover etableres en såkaldt kontraktofficersuddannelse, der tager direkte sigte
mod at uddanne den kommende officer til et niveau, hvor han eller hun kan gå ind
som junior stabsofficer i en afdeling (bataljon).
De nye uddannelser iværksættes så hurtigt som muligt, og som nævnt for korporalernes vedkommende allerede i 2008.
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TRÆD AN!
Værnepligtens bevarelse er en af FOLK & FORSVARS vigtigste mærkesager hvorfor organisationen her i dette år, hvor der skal forhandles forsvarsforlig, har udgivet pjecen
”TRÆD AN!”.
Den nuværende værnepligt og for kvinder værneret er efter alle solemærker at dømme en success, som bidrager både til at levere tilstrækkelige styrker til såvel reaktionsstyrken som totalforsvaret. Der er tilmed tale om en uddannelse, som de værnepligtige selv omtaler i positive vendinger.
Det er dog ingen garanti for at værnepligten bliver bevaret i fremtiden, hvorfor
FOLK&FORSVAR til stadighed vil følge op på denne vigtige mærkesag.
Pjecen falder naturligt i kølvandet på tidligere udgivelser som bogen ”SE LIGE UD!” og
lommefolderen ”GIV AGT!” der på samme måde indeholdt argumenter og fakta vedrørende værnepligten.
”TRÆD AN! ” kan uden beregning rekvireres hos FOLK&FORSVAR
Tlf. 36908927
Email: folkogforsvar@cs.dk
www.folkogforsvar.dk
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Vidste du det om den danske værnepligts historie?
Kilde: Folk og Forsvars pjece ”Træd an!”
1050
Det tidligste organiserede forsvar i Danmark, er ledingsordningen, hvor landet var opdelt i skipænér, der hver skulle stille med et skib, en leder og et antal bevæbnede frie
bønder.
1614
I Danmark indførte man i 1614 såkaldte nationale regimenter bestående af udskrevne
bønder.
1788
I 1788 gennemførtes i Danmark en reform af udskrivningssystemet, som bl.a. indebar
ophævelse af stavnsbåndet, hvor det blev en personlig pligt for danske bønder eller
andre kategorier borgere at udføre værnepligt.
1789
Den almindelige værnepligt, der påhvilede alle mænd over en vis alder, uanset deres
sociale tilhørsforhold, fremkom først i Frankrig i forbindelse med revolutionen 1789.
1807
Da Frankrig efter revolutionen blev angrebet af andre europæiske stormagter, udskrev
man alle egnede mænd. Dette princip blev videreudviklet og udformet i Preussen. Ved
Tilsit-aftalen i 1807 blev det kun tilladt Preussen at have en hær på 42.000 mand. Efter en ordning indført i 1814 indkaldte man derefter i dette land en ny årgang til uddannelse hvert år, således at der til stadighed kun var 42.000 mand i hæren. Det gav
en kolossal reserve af militært uddannede, egnede mænd, og har under navnet mobiliseringsprincippet, siden været uløseligt forbundet med værnepligtsidéen.
De fire typer værnepligt

Med den almindelige værnepligts introduktion har der her været omtalt de fire typer,
som normalt ses anvendt i forbindelse med rekruttering til et forsvarssystem gennem
tiderne. Det drejer sig her om
• Militshær/folkevæbning/hjemmeværn
• Udskrivningshær/konskriptiion
• Professionel, hvervet hær
• Værnepligt/mobiliseringshær.
1814
I 1814 var nationaliseringen af den danske hær gennemført, men der var tale om en
udskrivningshær etableret på grundlag af en bondeværnepligt. Ved en særlig lov af 12.
februar 1849 blev den almindelige værnepligt indført i Danmark og blev indskrevet i
den nye Grundlov af 5. juni 1849. Det var i øvrigt værnepligtige der slog tyskerne den
25.juli 1850 ved Isted. Krigen i 1864 blev udkæmpet med en ren værnepligtshær.
Værnepligtsidéen slog an

Værnepligtsidéen med mobiliseringsfunktionen viste sig meget velegnet til at skabe
sammenhæng mellem folk og forsvar, og medvirke til at det militære forsvar blev integreret i samfundet. De demokratier, som fremkom i Europa i slutningen af 1800tallet, optog værnepligtsidéen, fordi den var velegnet til at fremme en demokratisk
proces.
1900-1916
Omkring 1900 var værnepligtsidéen med mobiliseringsdimensionen stort set udbredt
til alle lande i Europa, undtagen Storbritannien, men da krigen kom i 1914 blev Storbritannien nødt til i 1916 at indføre en almindelig værnepligt på lige fod med de andre
europæiske lande.
Begyndelsen af 1900-tallet var således værnepligtsordningens glansperiode.
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Den 1. verdenskrig blev gennemført ved hjælp af store værnepligtshære. Gennem
værnepligten blev befolkningen direkte inddraget i krigen, der ikke længere var kongernes og politikernes legeplads.
Anden verdenskrig betød igen værnepligt

Efter 1. verdenskrig afskaffede Storbritannien igen værnepligten og gik over til kombinationen af en professionel hær og en milits-reserve. Tyskland blev tvunget til at afskaffe den, men fik den atter indført i 1935. Da 2. verdenskrig kom, måtte Storbritannien – og USA – atter indføre værnepligt. I denne krig var det derfor igen store værnepligtshære, der stod over for hinanden.
1940
Den 9. april 1940 mødte den tyske værnemagt en dansk værnepligtshær. Efter 2. verdenskrig blev den almindelige værnepligt bibeholdt i de fleste lande, bl.a. fordi Østblokken i fuldt omfang opretholdt værnepligtshære. Igennem 100 år, 1849-1950, eksisterede bestemmelsen om den almindelige værnepligt uantastet i Danmark.
1951
Efter forsvarsordningen i 1951 begyndte man at hverve soldater til kontraktansættelse, den såkaldte mix-kombination med værnepligtige, en mobiliseringsreserve og en
militshær i form af hjemmeværnet. Den storpolitiske udvikling medførte samtidig en
forlængelse af værnepligtsperioden, der blev udvidet til 18 måneder, som blev kompenseret med verdens højeste soldaterløn for menige.
1960
1960-1970’erne
I løbet af 1960’erne og 1970’erne så man i de vesteuropæiske lande en stigende tendens til implementering af et professionelt element i landenes forsvar. Årsagerne var
dels ønsket om en øget reaktionsevne dels i det stigende antal militærnægtere. Endvidere betød nye avancerede våbensystemer og elektronik, at man ikke kunne uddanne
værnepligtige soldater inden for den korte tid, der var til rådighed i værnepligtsperioden. Den eneste undtagelse fra dette mønster var USA’s genindførelse af den almindelige værnepligt i midten af 1970’erne for at kunne skaffe soldater nok til krigen i Vietnam. Efter denne krigs ophør gik man atter væk fra den almindelige værnepligt.
Danmark skifter til halvt af hver i 1975

I Danmark gik man i 1975 over til en hær bestående af 50% værnepligtige og 50%
kontraktansatte soldater. Undermineringen af værnepligtsideen blev derved sat i gang.
Antallet af faktisk indkaldte i hver årgang reduceredes kraftigt som følge af den nye
ordning.
I Vesteuropa udviklede det militære forsvar sig til såkaldte mix-forsvarsmodeller, hvor
der anvendtes en kombination af de forskellige kendte rekrutteringsformer.
1990
Situationen efter den kolde krigs ophør i 1990 har virket som en katalysator for en
øget professionalisering af de vesteuropæiske hære, på bekostning af værnepligtige.
Der blev indført værneret for kvinder, der ønsker at aftjene værnepligt, og mobiliseringshæren afskaffes.
Hjemmeværnet er blevet bibeholdt, men er blevet omstruktureret.
Inden for NATO-området har USA, Storbritannien, Belgien, Holland og Luxembourg
udelukkende professionelle hære, der dog alle er kombineret med territoriale reservestyrker efter en form for militsprincip. Spanien, Frankrig, Portugal, Italien og Østrig
befinder sig i en overgangsfase fra et værnepligtigt mix-forsvar til et professionelt baseret forsvar.
Danmark har nu et mix-forsvar

Danmark står her sammen med de andre nordiske lande, Tyskland og de østeuropæiske lande for et mix-forsvar.
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Piet Hein:


Tim Sloth Jørgensen bliver ny forsvarschef

Fra 1. august 2008 udnævnes viceadmiral Tim
Sloth Jørgensen til ny forsvarschef.
08-01-2008 kl. 11:49
Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen bliver den nye forsvarschef fra 1. august 2008 og afløser samtidig den
nuværende forsvarschef, general Hans Jesper Helsø,
som går på pension. Tim Sloth Jørgensen er efter Forsvarsministeriets indstilling i dag ved kongelig resolution
udnævnt til admiral fra 1. august 2008.
- Det er et ønskejob at få lov til at lede en organisation,
som har spændende opgaver og utroligt engagerede og dygtige medarbejdere og på et
utroligt spændende tidspunkt i Forsvarets udvikling. Jeg er derfor også både stolt og
glad over at få lov til at lede denne helt specielle organisation, siger Tim Sloth Jørgensen.
Tim Sloth Jørgensen er 56 år og har gjort alsidig tjeneste i forsvaret, herunder blandt
andet som sagsbehandler i Forsvarsministeriet, sektions- og afdelingschef i Forsvarskommandoen og chef for Søværnets Operative Kommando. Viceadmiralen har siden
2002 været chef for Forsvarsstaben.
Tim Sloth Jørgensen sejlede mellem 1979 – 89 torpedobåde, hvor han både prøvede at
fungere som chef og senior officer. Mellem 1993-94 fungerede Tim Sloth Jørgensen
først som næstkommanderende og siden som chef på en korvet.
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rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte

£

Hvad

Hvem

Hvor

Gen.forsamling
Gen.forsamling
Gen.forsamling
Gen.forsamling
Gen.forsamling
Klipfiskfrokost
Gen.forsamling
Historisk Dag
Skydning, 1. dag
Forårstur

Sydjysk
Storstrøm
København
Midt- og Vestsj.
Nordjyske
København
Fyn
Storstrøm
Københvan
Fyn

Ryes Kaserne
HJV gården
Kastellet
Skovsøgård
Løvvangen
Kastellet
Dannevirke
Maribo
Sjælsmark
Tentativ dato …………………

260208
040308
060308
060308
170308
280308
140308
e. n. a.
100408
220508

Sommerudflugt

Nordjyske

e.n.a.

010608 - 1030

- 1030
– xxxx
– 1900
– 1930
– 1800
– 1200
– 1800
– 0900
– e.n.a

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
2008)
Deadline
Deadline

Dato

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.

159
160
161
162

(Maj-juni 2008)
(Juli – august 2008)
(September – oktober 2008)
(November – december

Meddelelser nr. 163 (Januar – februar 2009)
Meddelelser nr. 164 (Marts-april 2009)

011008

251008

011208
010209

201208
250209

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
Aktivitet
Hvor
Hvornår

8. marts
3.-4. maj

Gilleleje Flugzeugbau I/G
"I major Fisher's hjulspor"

4. maj

Parade med opmarch

10.- 12. maj
13. - 23. juli

Veterantræf 2008
War & Peace-Show
Airport Action Days
Åbent hus - www.ghrvpk.dk
Åbent hus

23.-24. august
20. september

e.n.o.

010408
010608
010808

Forventet udsendt:
250408
250608
250808

Hillerødvej 180, Gilleleje

kl. 13 - 16

Horsens - nærmere info følger
Frihedsmuseet m. start på
kl. ca. 17.00
Amager landevej
Silvan, Græsted
Beltring, England
Odense lufthavn
GHR, Antvorskov
DANILOG, Vordingborg
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Reklame
FORÅRSTUR TIL POLEN OG BERLIN
Fra den 16. til den20. april 2008
DAG 1
Vi kører som sædvanlig i en 50 personers RØGFRI langtursbus men kun med 20 personer holder pause. Ca. hver anden time Vi samler op gennem Jylland, Øboerne på Fredericia Kaserne/Banegård. Øl og vand kan købes i bussen.
SZCZECIN PANORAMA HOTEL
INDKVARTERING MIDDAG
DAG 2
BUSRUNDTUR: HAVNEN OG HAVNEKVARTERET MED SKIBSVÆRFYET
HOLD 1:
HOLD 2: SLENTRETUR, STETTINS GAMLE BYDEL MED
NATO HQ MULTINATIONAL CORPS- NORHEAST
HERTUGENS AF POMMERNS SLOT
MIROSLAWIEC - OPERATIV POLSK MILLITÆRFLYVEPLADS
WITNICA
HOLD 1:
HOLD 2: EGNSMUSEET - BÅDE FRA DEN TYSKE
ØSTBLOKKENS STØRSTE PRIVATE SAMLING
OG DEN POLSKE TID
AFVÅBEN OG UDRUSTNING FRA 2.VK.
VIST AF SAMLEREN SELV DEN 82 ÅRIGE OBERST
GESLAW CHMIELEWSKI
MIDDAG I BRYGGERIKÆLDEREN
ZORNDORF
KÜSTRIN
LANDSBY NORDØST FOR KÜSTRIN, HVOR FREDERIK DEN S
KÜSTRINFÆSTNINGEN
SEJREDE OVER RUSSERNE 1758.
VI FORSØGER AT FINDE KAMPPLADSEN.
BEESKOW / BERLIN
INDKVARTERING PÅ MÄRKISCHES GUTSHAUS ***
DAG 3
HALBE
HOLD 1:
HER FORTÆLLER MAJ KNUD RASMUSSEN OM
”9. ARMEE`s ENDELIGT"

HOLD 2:
BERLIN I LØS DRIFT, HER ER ALT MULIGT.
BUSFROKOST

VI HAR EN HEL DAG / OG AFTEN TIL BYEN.
SEELOW MUSEUM
HØJDEDRAGENE, HVOR DE TYSKE FORSVARSLINIER HAVDE SIT TYNGDEPUNKT (1945) OG DET SIDSTE FORSVARSANLÆG ØST
FOR DET 3. RIGES HOVEDSTAD.
BEESKOW / BERLIN
OVERNATNING
DAG 4
PNIEVY URSULAKIKLOSTERET
EN OPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE PÅ EN DELVIST LUKKET VERDEN.
BUSFROKOST
KALAWA
HOLD 1:
FESTUNGSFRONT ODER-WARTA BOGEN.

HOLD 2:
MIEDZYRZECZ - LIGGER MELLEM DE TO FLODARME OBRA
PAKLICA
BEESKOW/BERLIN
MIDDAG og OVERNATNING
DAG 5
HJEMREJSE

PRIS PRO PERSONA KR. 4260,00
MED I PRISEN ER:
ALLE TRANSPORTER FOR PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE, OVERNATNING I DOBBELTVÆRELSE (ENKELT
VÆRELSE MOD TILLÆG), VEJ- og TURISTSKAT OG
MOMS, ALLE I PROGRAMMET NÆVNTE MÅLTIDER (EXCL.
DRIKKEVARER)
RET TIL ÆNDRINGER/FORBEDRINGER FORBEHOLDES
HUSK PAS OG GULT SYGESIKRINGSBEVIS.

TILMELDING OG BETALING SENEST 31.MARTS
BANK NORDEA REGNR 9163 KONTONR 7559-984-870
FRANZ STREHLE HASSERISGADE 36, 9000 AALBORG
TLF.9812 6328 MOBIL 40915588
EMAIL franzstrehle@yahoo.dk
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Tryk

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