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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. 

Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE 
med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste 
myndighed. Foreningens generelle anlig-
gender og udadrettede virksomhed vareta-
ges af et formandskab (landsformand og 
næstformand). Forretningsføreren er tilfor-
ordnet. 

Inden for vedtægternes rammer er de en-
kelte kredse selvforvaltende og beslutter 
eksempelvis aktiviteter samt evt. begræns-
ninger i medlemstal og deltagerantal ved de 
enkelte arrangementer.  

Følgende kan optages som medlemmer: 
Tidl. tjenstgørende officerer af linien og re-
serven og andre med tidligere eller med ak-
tuel tilknytning til og interesse for Forsva-
ret. 

 

Fællesstyrelsen: 
Landsformand: 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm 
℡ 4586 6119 

 sverker@privat.dk
 
Næstformand: 
Fmd. for Københavns Kreds 
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen 
Larsen 
Digterparken 76, 2750 Ballerup 
℡ 4466 2548 

 jalars@larsen.mail.dk
 
Forretningsfører: 
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,  
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg 
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386 
      Mobil : 4032 9109 

: hjk-pkch@hjv.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. 
 

 
 
 
Skydeudvalgsformand 
Gregers Djørup 

 4879 2033 
 gdjorup@hotmail.com 

 
Redaktion: 
Major Mogens Pedersen 
Torvegade 30, 4200 Slagelse  
℡ 5852 6315 

 mp.slagelse@stofanet.dk   
 
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen 

 pbt@soroefamily.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. 
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Fællestyrelsen 
 
Forbedret hjemmeside 
Foreningens hjemmeside www.fouat.dk bliver bedre og bedre. Vores webmaster Peter 
Thomsen udvikler siden hele tiden. Her vises blot et enkelt af de nyeste tiltag: En sø-
gefunktion, hvor der kan søges på ord i alle de numre af Meddelelser, der ligger i arki-
vet. Dvs. at der bl.a. også kan søges på personnavne. 
 

Søg i arkivet (Meddelelser)  
Fritekstsøgning i de arkiverede versioner af "Meddelelser" på fouat.dk.

Search for: 
Kastellet Submit

Results per page: 
10

 

Match: any search words all search words  

Search results for: Kastellet 
30 results found. 

 
Husk at følge med på vores hjemmeside. 

Vores hjemmeside er desuden en god vej  
til de relevante, militære myndigheders sider. God tur på siden! 

 
 

 
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 13. maj afsluttedes vinter- og forårssæson 2008-I med ekskursion til Holmen. 
Programmet omfattede forevisning af ubåden Sælen og Mastekranen med efterfølgen-
de frokost i cafeteriet. 
Orienteringen ombord på Sælen var en god opfølgning af kontreadmiral Niels Mejdals 
foredrag for os i februar måned og gav et godt indblik i bådens konstruktion og de 
opholdsbetingelser, som en besætning må indordne sig under. 
Med orienteringen om Mastekranen og opstigningen gennem de mange etager og ad 
de utallige trappetrin fik vi et godt indtryk af dansk 'arkitektur og håndværk'. 
Forevisningen blev forestået af historiestuderende ved Orlogsmuseet, der med stor vi-
den og fascinerende holdt os i ånde. For hvert et skridt kunne de fortælle om snart 
sagt alt indenfor synsvidde på Holmen.  
Tak til kommandørkaptajn Flemming Behrndtz for dagens gode arrangement. 
 
Foredragssæson 2008-II  
Foredragene afholdes på de annoncerede dage kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varmecentral. 
Tilmelding foretages snarest belejligt af pladshensyn og senest tirsdage ugen forud 
inden kl. 1200 til formand eller forretningsfører.  
Efterfølgende afholdes et mindre socialt arrangement i Hestestalden med en kuvert-
pris på kr. 100, - (smørrebrød m.m.) 
Gæster er velkomne - dog ledsaget af medlemmer.  
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Torsdag den 9. oktober causerer oberst Frede Gotthardsen over emnet ”Som jeg så 
det!”. 
Med sin livslange interesse for omverdenen, individ og samfund, med kritisk sans og 
holdning til tidens strømninger vil obersten, født 1917 i Visby af danske forældre, bi-
drage med sin brik til forståelse af det 20. århundredes mosaik. 
 
Torsdag den 23. oktober foredrager historikeren, cand.mag. Mikkel Kirkebæk over 
”C.F. von Schalburg - Menneske og myte”. 
For de fleste danskere, der er interesseret i Danmarks historie under 2. Verdenskrig, 
har navnet ”Schalburg” en helt bestemt klang. Schalburg var en af det danske nazisti-
ske miljøs absolutte topfolk, antisemit om en hals og kommandør for det forhadte Fri-
korps Danmark. Under krigen blev Schalburg derfor om nogen et symbol på alt, hvad 
der er udansk, ondt og landsforræderisk. Hans personlige historie er imidlertid ukendt 
for de fleste. Med besættelsen og krigen på Østfronten som ramme, beskrives menne-
sket Schalburg. Hvad tænkte han? Hvad drømte han om? Hvem var forræderen 
Schalburg? 
(Foredraget tager afsæt i et flerårigt forskningsprojekt om Schalburg og det nazistiske 
miljø i Danmark.) 
 
Torsdag den 6. november endnu ikke programsat. 
 
Tirsdag 18. november (BEMÆRK: tirsdag den 18. november, og det er ikke en syns-
prøve) holder major, militærhistorikeren Ole Hedegaard foredrag om Faneeden, - et 
glemt stykke militær kulturhistorie. 
Faneeden går i vor hærs historie helt tilbage til forhistorisk tid, og vi hører første gang 
om den hos Saxo i sagaen om Rolf Krake. Den omfattedes med stor alvor og var gæl-
dende lige til Hærloven af 1864, hvor den ved folketingsbeslutning afskaffedes til stor 
sorg for Christian IX. Eden fornyedes og ændredes ved hvert kongeskifte og må siges 
at være et utraditionelt og farverigt stykke af hærens historie. 
 
Stiftelsesfest 2008 
Kredsen markerer 117-året for foreningens stiftelse den 9. december kl. 1300 i Ka-
stellet. 
 
Arrangementer i Kastellet. 
Onsdag den 3. september kl. 1900-2000 gennemføres Store Tappenstreg v/Prinsens 
Livregiments Musikkorps samt Hjemmeværnets Tambourkorps København. 
 
Søndag den 26. oktober kl. 1200-1615 fejres Kastellets 344 årsdag med Åbent Hus i 
form af udstillinger, koncerter, Dansk Løsen mm.   
Kantinen serverer Kastelsgryde til kr. 44.00. 
 
Bestyrelsen byder velkommen til sæsonens arrangementer og ser frem til en fortsæt-
telse af sidste sæsons pæne fremmøde til arrangementerne.  
 
Fortæl i øvrigt gerne om FOUAT til pens. officersvenner i hele landet. Også til de yng-
re, som I har haft i jeres brød! Husk: FOUAT er landsdækkende. 
 
Bogkafé.  
Småt men godt. Du kan her afhænde dine læste bøger til glæde for andre medlem-
mer. 
 

 
Husk at følge med på vores hjemmeside. 
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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
 

   
 

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
 
Bestyrelsen informerer ……… 
Bestyrelsen har igen forsøgt at være kreativ og finde på nogle anderledes aktiviteter. 
Det er der kommet et godt efterårsprogram ud af, men da vi skal ulejlige nogle andre 
mennesker med det – og sommerferien stadig huserer – så er alle datoerne ikke på 
plads endnu. De kommer senere på FOUAT´s hjemmeside, så hold øje med den. 
 
Det første arrangement drejer sig om HRN 023-004 Reglement for INFANTERIDELIN-
GEN af OKT 2007. Foreningens medlemmer er for de flestes vedkommende vokset op 
med enten Reglement for INFDEL af 1980 eller det endnu ældre reglement fra midt i 
60´erne. Det nye reglement indeholder en række organisatoriske og taktiske ændrin-
ger, som medlemmerne bør orienteres om for fortsat at kunne tale med om tingene 
på en kvalificeret måde.  
Vi har bedt GHR om at ”låne” en yngre KC/EC, som har uddannet INFDEL efter både 
det tidligere og det nye R INFDEL. Så har han baggrund for at kunne belyse forskelle-
ne, og forklare baggrunden for ændringerne, samt give en vurdering af konsekvenser 
af ændringerne.  
Hvis det er muligt vil en ”hands-on” gennemgang af våben, udrustning og materiel, 
som er tilgået siden 1990 blive lagt ind i orienteringen.   
Arrangementet ønskes placeret i uge 41/2008 (06 – 10 OKT) på Antvorskov Kaserne.  
Orienteringen kan tidsmæssigt placeres enten i dagtimerne eller i aftentimerne, alt ef-
ter de muligheder som forelæseren foretrækker – dog ikke tidligere end kl. 1000. 
Det endelige program vil fremgå af hjemmesiden. 
 
Det andet arrangement vil vi lægge i uge 45 (3. – 7. november). Vi har besluttet en 
gang om året at leje en biograf og en film, som vi kan se for os selv. Det skal være en 
god og relevant film om soldater/krig/historie/en kombination af alle tre ting. Vi har 
besluttet at starte med ”Den Længste Dag” (som alle sikkert har set i forvejen, men 
det er vigtigt at se den sammen). Så kan man efterfølgende drøfte den over en kaffe 
eller en øl). Foreningen betaler for forestillingen. 
Nærmere detaljer vil fremgå af næste nummer af bladet. 
 
Det tredje arrangement er placeret torsdag aften den 27. november: Virksomhedsbe-
søg ved Arla Foods, Karolinevej i Slagelse. Her er der tale om logistik i stort format. Et 
arrangement, som man også kan tage sin bedre halvdel med til. (Der er også smags-
prøver). 
Nærmere herom i næste nummer af bladet. 
 
Vi havde tidligere annonceret et ”FOUAT-Forum” i oktober, men bidragstilkendegivel-
serne er så lunkne, at vi ikke tør starte det op.  
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Skitseprogram for 2009 
Torsdag den 5. februar vil vi arrangere et foredrag om tjenesten i Afghanistan i 2008 
fra én, som har prøvet det. Det vil nok foregå i Slagelse, eventuelt på Antvorskov Ka-
serne. 
 
Onsdag den 4. marts er der generalforsamling – samme sted og samme måde, som vi 
plejer, inkl. forloren skildpadde og snak. 
 
Mandag den 30. marts (ca. 1000 – 1500) holder FOUAT ”Repræsentantskabsmøde” 
jfr. Vedtægterne § 6 på Antvorskov Kaserne. I den forbindelse har medlemmerne ad-
gang til at overvære mødet og de foredrag, som bliver afholdt i tilslutning hertil (se § 
6 stk. 2.1.). Vi satser på, at det bliver noget om ”Officerens Vilkår i 2009”. 
 
Lørdag den 2. maj besøger vi Stevnsfortet, idet vi håber, at det nu er fuldt udbygget 
som museum. Det er det, man har stillet os i udsigt. Det bliver et dagarrangement, 
som man meget gerne må tage den bedre halvdel med til. Vi satser på, at vejret er så 
godt, at vi kan holde en picnic på Stevns. 
 
Og så starter sommerens træningsskydninger op igen. Til den tid er Antvorskovs sky-
debaner igen i drift, hvilket gør det nemmere for de fleste af os (men mere besværligt 
for nogle andre). 
 

   
Fyns Kreds 

Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N 
℡ 6618 1176 : lpp@kabelmail.dk 
 
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV 
℡ 6615 2112 – (mob) 2191 5555 - Giro nr. 9 034 730 - : jc.infile@webspeed.dk
 
Efterårstur 
Arrangementet er stadig under udarbejdelse i bestyrelsen. Nærmere vil tilgå med-
lemmerne direkte. 
 

 
 

 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 TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2008 KL. 1000. 
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 se-
rier på 6 skud. Pistoler og ammunition forefindes på skydebanen. 
 
Der skydes om følgende præmier: 

1. præmie: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie. 
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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 
vejside med SKYDEBANER/MOTIONSSTI – lige over for den sydlige indkørsel til Varde 
Kaserne. 
NB! For ikke også i år at stå inde i skoven, 50 m fra hinanden, og bande over, at de 
andre ikke er kommet, er det præcise mødested ventelinien på selve pistolskydebane-
n!  
 
Damerne vil under skydningen mødes til samvær i officersmessen med kaffe/te m.v.  
Efter skydningen, kl. ca. 12.30, slutter skytterne sig til damerne i Officersmessen, 
hvor der vil være mulighed for at købe en mindre frokostanretning til en kuvertpris af 
kr. 50-, eller for at nyde medbragte madkurve. Drikkevarer købes i messen. 
 
Efter frokosten (i forbindelse med afmarch) vil der for de interesserede blive arrange-
ret et besøg på Artillerimuseet. 
 

Tilmelding til major K.M.L. Glud, tlf. 75 22 23 83 
eller e-mail: knudglud@mail.dk

Snarest muligt og senest mandag d. 8. september 2008. 
 
Ved tilmeldingen bedes oplyst om man ønsker at købe messens frokostanretning (an-
tal kuverter) eller blot drikkevarer, samt om man vil deltage i besøget på Artillerimu-
seet. 
NB. Der udsendes ikke særskilt brev til medlemmerne om skydningen. 
 
ARRANGEMENT I SAMARBEJDE MED ”Jyske Brigaders Venner” 
Jyske Brigades Venner arrangerer en bustur til Flyvestation Karup 20. august 2008, 
for at overvære den årlige våbendemonstration, som er et led i Forsvarsministerens 
Sikkerhedspolitiske Kursus.  
 
Kredsens medlemmer er velkomne til at deltage – gerne med ledsager(ske), børn og 
børnebørn - hvis der er ledige pladser. (Pris kr. 100- for voksne, kr. 50- for børn) 
 
Tilmelding (snarest efter modtagelse af dette nr. af Meddelelser) til: 
Major I.M. Terkildsen, Skovagervænget 19, 7000 Fredericia, tlf. 75 94 02 04, e-mail: 
ingvert@privat.dk
 

 
 

Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
℡ 9812 6328  
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst 
℡ 9815 6510 : Mogens.danielsen@stofanet.dk
 

Fortsættes …………… 
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Siden sidst 
Kredsens sommerudflugt søndag den 1. juni 2008 gik til Bangsbo Fort Museum, Un-
derstedvej 21 i Frederikshavn. 
Turen blev ledet af Jes Reiner Pedersen og sammenfaldende med kredsens udflugt af-
holdte man HISTORIENS DAG på Bangsbo Fortet. 
Bagsbo Fort blev anlagt af den tyske besættelsesmagt og omfatter 70 betonbunkere 
placeret ved kysten syd for Frederikshavn i ca. 80 meters højde med udsigt til Hirs-
holmene, Skagen, Sæby og Læsø i det fjerne. I en stor del af bunkerne er der etable-
ret en række formidlingspunkter med hver sit tema inden for rammerne af besættel-
sestidens historie. Under disse formidlingspunkter kan man opleve modstandsmænd, 
nazisympatisører, tyske soldater eller lignende. Vi blev vist rundt på Fortet af perso-
nalet og da vejret var med os spiste vi vores medbragte mad i terrænet omkring for-
tet. 
Vi forlod området ved ca. 14 tiden og begav os til Kunstskoven, Brønderslevvej 25 i 
Frederikshavn. 
Kunstskoven er et 252.000 m2 stort område, hvor hovedparten af bevoksningen be-
står af store gamle bøgetræer. 
Området er et tidligere militært område med gamle ammunitionsbunkers og værkste-
der. Nu er området privatejet.  Skoven benyttes til forskellige kunstudstillinger, be-
stående af malerier, skulpturer og glas. 
Det var en vellykket dag og godt tilrettelagt. 
  
Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling afslog den 25. juni vores ansøgning 
om økonomisk støtte. 
Der var modtaget 123 ansøgninger, der var et begrænset beløb stillet til rådighed for 
ansøgerne, så det havde været nødvendig at prioritere blandt mange gode aktiviteter. 
  
Når dette blad modtages af medlemmerne er vi i fuld gang med vores bowlingkampe. 
  
Kommende arrangement 
Folk og Forsvar udsender i løbet af september måned en indbydelse til drøftelse af 
emnet "Hvordan skal det nye forsvarsforlig se ud".  
Mødet finder sted på Nørre Uttrup Kaserne - Tid og program vil tilgå medlemmerne. 
 

 
Forsvaret er de unges valg 
En undersøgelse blandt 11.000 elever viser, at Forsvaret har et godt brand blandt de 
unge. 
 
Forsvaret har modtaget titlen ”Teen Employer Super Brand 2008” af firmaet Manova. 
Anerkendelsen gælder Forsvarets position som foretrukken arbejdsgiver blandt unge 
mellem 16 og 20 år - alle med HG, HTX, STX og HHX baggrund. 
De unge blev stillet det åbne spørgsmål: ”Hvis du kunne vælge frit, hvilken virksom-
hed eller organisation ville du så helst arbejde hos?” Forsvaret placerede sig helt i top 
blandt andre store og velrenommerede virksomheder. Firmaet bag undersøgelsen, 
Manova, står også bag Uddannelseskaravanen, der hvert år besøger 45.000 elever på 
Danmarks handelsskoler, gymnasier og tekniske gymnasier. 
Chefen for Forsvarets Rekruttering, kommandørkaptajn Alan Damm, ser først og 
fremmest prisen som et stort skulderklap, fordi den viser at rekrutteringsstrategien 
virker. 
- Vi har markedsført Forsvaret på en ny måde overfor de unge. Strategien har været 

at fortælle historien om Forsvaret som et sted, hvor man kan få mange forskellige 
uddannelser og oplevelser, og som ser rigtigt godt ud på et cv, forklarer Alan 
Damm endvidere. 
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BAGLANDET – Beretninger fra pårørende til soldater i international tjeneste 
Udgivet af Forsvarsakademiet – ISBN 9788791421389 
 
BAGLANDET er en bog om at være pårørende. Om følelserne, ansvaret og den store 
opgave, baglandet står med, når en soldat drager af sted på international mission. Og 
om de mange forskellige måder, man kan håndtere denne situation på.  
Bogen bygger på samtaler med fem fædre, fire mødre, fem ægtefæller, to søskende 
og en bedstemor, som alle har det til fælles, at de er pårørende til soldater, som har 
gjort international tjeneste.  
Ønsket med bogen er at tydeliggøre og anerkende den store og vigtige indsats, bag-
landet bidrager med, når danske soldater bliver sendt ud til verdens brændpunkter.  
Det er blevet til gode samtaler om håb, frygt, mod, ærlighed, respekt, ensomhed, 
travle hverdage og gode, men også udfordrende hjemkomster. Bogens bidragydere 
har gavmildt delt ud af deres erfaringer og kommer undervejs med gode råd i håbet 
om at kunne støtte og inspirere andre pårørende.  
Ikke to pårørende eller to missioner er ens, og den forskellighed har vi bestræbt os på 
at få frem i bogen. Derfor har vi gjort os umage med at lade de enkelte pårørende 
være »sig selv« i teksten - både i forhold til tanker, følelser og oplevelser og i forhold 
til personens valg af ord. Der er ingen rigtige eller forkerte tanker og følelser og ingen 
rigtige eller forkerte ord. Derfor er formuleringerne af oplevelserne unikke fra person 
til person, selvom de ofte dækker over følelser og tanker, der minder om hinanden.  
Det er der kommet tolv meget forskellige kapitler ud af.  
 
Forsvarsakademiet håber derved, at den enkelte læser vil kunne genkende sig selv i 
et eller flere af kapitlerne og få bekræftet, at netop hans eller hendes måde at tænke 
på ganske normal - men også helt unik.  
Samtidig håber man også på, at læseren vil opleve det som spændende at få indblik i 
andres måder at have det på og tænke på. Det vil øge forståelsen og respekten for 
hinanden og gøre det lettere at hjælpe hinanden både før, under og efter missionen. 
For trods alle forskelle har enhver familie eller vennekreds brug for at stå sammen og 
støtte hinanden, når en af deres nærmeste bliver sendt ud som soldat. Det er rart, 
hvis der på skift kan være plads til både at tro og tvivle, håbe og frygte, grine og 
græde, tale og tie.  
 
Bogens tolv kapitler er delt ind i ni afsnit: Forberedelserne, Afskeden, Adskillelsen, 
Kontakten, Gensynet, Erfaringerne, Forholdet, Overraskelserne og Råd. Det er tanken, 
at man som læser dermed kan springe rundt i de forskellige kapitler og læse om net-
op det emne, man er mest optaget af lige her og nu. Helt bagerst i bogen er der des-
uden et par sider, hvor læseren undervejs kan gøre sig noter om egne tanker i forbin-
delse med en tidligere eller en fremtidig mission.  
 
Endelig er der et kapitel, International mission - et favntag med livets store spørgs-
mål, som med udgangspunkt i bogens beretninger kommer ind på, hvordan en udsen-
delse for mange pårørende bliver et møde med nogen af livets eksistentielle grundvil-
kår. F.eks. en skærpet bevidsthed om at livet ikke varer evigt og at man uden videre 
varsel kan miste dem, man holder allermest af. Og at vi alle i bund og grund selv er 
ansvarlige for at træffe de rigtige valg. Og endelig kapitlet, International mission - en 
mulighed for at gro, som handler om, hvordan missioner også rummer positive sider 
for de pårørende og giver mulighed for at blive klogere på sig selv, hinanden og livet.  
Tilbage er blot at ønske læserne rigtig god fornøjelse med bogen, som grundlæggende 
er en hyldest til den store gruppe af pårørende, der udgør det menneskelige funda-
ment under det danske engagement i internationale missioner - BAGLANDET. 

 
 



 

Dansk lufthelt bliver hædret 
Kilde: FTK 

Der er officiel hæder på vej til den mest berømte danske pilot under anden verdens-
krig. Det sørger en projektgruppe på seks mand for. 
Danmarks mest berømte flyver-es. Sådan bliver Kaj Birksted ofte betegnet, og det er 
ikke uden grund. 
Ifølge officielle kilder skød han mindst ti fjendtlige fly ned i luftkamp under anden ver-
denskrig. Det reelle tal er måske dobbelt så stort. 
Hans evner i luften gik da heller ikke ubemærket hen, og i engelske Royal Air Force 
blev han først eskadrille-chef og senere Wing Commander for ”The Norwegian Spitfire 
Wing”. Han modtog også flere medaljer og ordner. 
Kaj Birksted vendte tilbage til Danmark efter krigen, hvor han var med til at opbygge 
det danske flyvevåben. Fra 1953 arbejdede han for NATO. Kaj Birksted bosatte sig i 
London, hvor han boede indtil sin død i 1995, 80 år gammel. 
 
Hæderen er på vej
I de sidste seks måneder har en projektgruppe undersøgt mulighederne for at ære Kaj 
Birksteds minde. Gruppens arbejde er mundet ud i, at den færøske billedhugger Hans 
Pauli Olsen er blevet bedt om at lave en buste af flyver-esset. Busten af Kaj Birksted 
skal være en del af udsmykningen i Forsvarschefens repræsentationslokaler på Hol-
men i København. 
Projektgruppen består af Palle Mikkelsen, Lars Søe Jensen, Paul E. Ancker, Karl Boy-
sen, Erik Lund og Frode Sveistrup. 
 
Fakta - om flyvere og flyver-esser:
Over 95 danske flyvere var i allieret tjeneste 
under 2. verdenskrig. 26 af dem omkom. 
Der findes forskellige definitioner på, hvad 
betegnelsen ”flyver-es” dækker over. For-
skellighederne går primært på, hvor mange 
fjender piloten skal have skudt ned. Som re-
gel regnes der med fem eller flere. 
 
Verdenshistoriens nok mest berømte flyver-
es er tyskeren Manfred von Richthofen - Den 
Røde Baron. Officielle tal krediterer ham for 
ikke mindre end 80 nedskydninger under før-
ste verdenskrig. Han døde efter en luftduel i 
1918, kort før sin 26-års fødselsdag. 

 
Kaj Birksted gjorde bl.a. tjeneste hos RAF's gene-
ralstab som oberstløjtnant. Nogle år efter krigen 
blev han udnævnt til oberst i Danmark. (Foto: 
Sonia Birksted) 

 

Skrevet af Thorbjørn Forsberg 
forsberg@mil.dk  

 
 

 
Husk at følge med på vores hjemmeside. 
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Nyt infanterikøretøj 
 

 
 
Med overdragelsen fra Forsvarets Materieltjeneste til Hærens Operative Kommando af 
de 45 svenskbyggede IKK er den danske hær blevet betydeligt styrket til nye udfor-
dringer i internationale missioner. De første 10 stk. er i nu tjeneste ved 2. Kompagni i 
1. Livgardebataljon. 
IKK er en mellemting mellem den kendte pansrede mandskabsvogn og den noget 
tungere og mere hårdtslående kampvogn Leopard 2A5, og CV9035 er med sit avance-
rede våbensystem, mobilitet, bevæbning og digitalisering et perfekt nyt værktøj i hæ-
rens infanteriværktøjskasse. 
IKK er udstyret med en 35 mm kanon, der skyder effektivt ud til fire kilometers af-
stand. Den er desuden forsynet med et 7,62 mm tårngevær samt røgkastere, og be-
sætningen udgøres af tre mand, mens der kan være syv infanterister i lastrummet. 
Her er de i forhold til transport i andre køretøjer yderst effektivt beskyttet mod for ek-
sempel vejsidebomber og miner, idet hver soldat faktisk sidder med fødderne i bøjler, 
så de ikke får skader, hvis gulvet løfter sig. Et kæmpe plus i forhold til de mere tradi-
tionelle infanterikøretøjer er også IKK’s udvendige kamerasystem, der forsyner grup-
pen i mandskabsrummet med billeder fra vognens omgivelser. 
Et kompagni ved Den Kgl. Livgarde er som nævnt godt i gang med uddannelsen på 
vognen, der forventes at køre i uddannelsescyklus, inden en forventelig udsendelse i 
en international mission i 2010. 
 

 

 
Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste 

sender en forsinket lykønskning til  
Den Kongelige Livgarde 

i anledning af regimentet 350 års jubilæum. 
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Overblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Husk at følge med på vores hjemmeside. 
 

Hvad Hvem Hvor  
Våbendemo. FKO Karup 200808 – e.n.a. 
Tappenstreg Kastellet Kastellet 030908 - 1900 
Skydning København Sjælsø – K2 110908 - 0900 
Præmieskydning Sydjysk Varde 160908 - 1000 
Skydning København Sjælsø – K2 250908 - 0900 
Infanteridelingen Midt- & Vestsjælland Antvorskov Kaserne Uge 41. 
Foredrag København Kastellet 091008 - 1900 
Foredrag København Kastellet 231008 - 1900 
Åbent Hus Kastellet Kastellet 261008 - 1200 
Foredrag København Kastellet 061108 - 1900 
”Den længste Dag” Midt- & Vestsjælland Film e.n.a. Uge 45. 
Foredrag København Kastellet 181108 – 1900 
Virksomhedsbesøg Midt- & Vestsjælland Arla Foods 271108 – e.n.a. 
”Stiftelsesfest” København Kastellet 091208 - 1300 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 

  
Forventet  
udsendt: 

Deadline Meddelelser nr. 162 (November – december 2008) 011008 251008 
Deadline Meddelelser nr. 163 (Januar – februar 2009) 011208 201208 
Deadline Meddelelser nr. 164 (Marts-april 2009) 010209 250209 
Deadline Meddelelser nr. 165 (Maj- juni 2009) 010409 250409 
Deadline Meddelelser nr. 166 (Juli – august 2009) 010609 250609 
Deadline Meddelelser nr. 167 (September – oktober 2009) 010809 250809 
 

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 
Dato Aktivitet Hvor Hvornår 

4. oktober  Åbent hus I/Livgarden, Høvelte 10.00 
10. oktober  Kulturnat. København Rosenborg Eksercerplads 18.00 

 
Tryk 

 
 

Totalforsvarsregion Sjælland 
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 

tfrsj@hjv.dk
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