
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

 
 
 

 
M E D D E L E L S E R 

 
Nr. 163 Januar - Februar 2009 
 

I N D H O L D 
• Praktiske oplysninger Side 2 
• Landsformandens Jule- og nytårshilsen Side 3 
•   
• Meddelelser fra kredsene bl.a.: 

Forsvarsministeren besøger Københavns Kreds 
En "grænseoverskridende" tur til Sønderborg Slot 

Fra 
side 4 

•   
• Vi er stadig på plads i Kosovo Side 11 
• Hvad nu, hvis vi afskaffer værnepligten? Side 14 
• Spionernes krig – Uddrag af boganmeldelser Side 15 
• Absalon forlænget i Aden bugten Side 17 
  
  
• Overblik – FOUAT’s kalender Side 19 
• Deadlines for stof til bladet – forventet udsendelse Side 19 
• Andre begivenheder af interesse for FOUAT Side 19 
  

 

 
www.fouat.dk 

 
 



 

 2 

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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Landsformandens jule- og nytårshilsen  
 
Ved årsskiftet 2008/2009 
 
Vi nærmer os nu det nye år og kan se tilbage på endnu et godt foreningsår med en-
gagerende aktiviteter på kredsniveau. 
Hver kreds lever i sin egen velkendte rytme, som netop medlemmerne sætter pris på. 
 
Årsmødet blev afholdt den 2. april i år i Højstrup ved Odense, hos Hjemmeværnsdi-
strikt Nordvestfyn, som ydede os kompetente rammer og støtte. 
Det var sidste årsmøde i rammerne af de hidtidige gældende love. Nu ligger de ny 
vedtægter der – udsendt med MEDDELELSER - gode og aktuelle ufordringer til kred-
senes virke. 
Som afslutning på mødet gav Hjemmeværnsdistriktschefen, Major Sven O. Andersen 
en orientering om Hjemmeværnet på Fyn og Oberst Jørgen Jelstrup om INTERFORCE 
og om World Veterans Foundation. Begge indlæg havde stor informationsværdi og gav 
anledning til flere spørgsmål. 
 
Næste årlige møde – Repræsentantskabsmødet- finder sted i rammerne af de ny ved-
tægter og arrangeres af Midt- og Vestsjællands Kreds, den 30.marts 2009 
 
I sidste nr. af MEDDELELSER orienterede vi om en række debatmøder om fremtidens 
forsvar, som ville blive gennemført flere forskellige steder, afholdt af Folk og Forsvar. 
Jeg håber, nogen af jer har haft praktisk mulighed for at være med og deltage i de-
batten. 
Først i det ny år planlægger Folk og Forsvar flere debatmøder samt et afsluttende de-
batmøde i Storkøbenhavn efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde. 
 
I sidste nr. af MEDDELELSER blev offentliggjort årets skyderesultater. Desværre må vi 
også i år konstatere, at for 3 af kredsene – Storstrøm, Nordjyske og Midtjyske Kreds, 
er mulighederne for at gennemføre skydningerne meget vanskelige/ umulige. Men der 
arbejdes fortsat med muligheder, selvom nogle kan synes lidt besværlige. 
Jeg ønsker tillykke til de vindende skytter fra Fyns Kreds og Midt- og Vestsjællands 
Kreds samt sidstnævnte kreds også for den af Storstrøms Kreds udsatte pokal. 
  
Overrækkelsen af vandrepræmier finder sted på Repræsentantskabsmødet, den 30. 
marts 2009. Nærmere tilgår om mødet. 
 
Jeg sender alle med familie mine bedste ønsker for julen og det ny år.  
 
 

 
 



 

 4 

Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 

℡ 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød 

Tlf. 4976 1217 - : brix-knudsen@mail.dk Giro nr. 6 403 182. 
 
Dødsfald 
Det var med stor sorg, at medlemskredsen modtog underretning om, at vor forret-
ningsfører siden 1. maj 1998 

Major Bent Axel Kongsbach (091235-141108) 
var afgået ved døden.  
Det kom meget overraskende, thi flere af os havde været i kontakt med Bent i dagene 
forinden, hvor han var fyldt med vitalitet og i et sprudlende humør. Gennem over 10 
års virke satte han sit præg på kredsens administration, på arrangementerne, hvor 
han mødte frem blandt de første for at gøre klar og omvendt slukkede lyset, når alt 
igen var på plads. Bent var utrættelig. Bents liv var forsvaret, - det være sig militær-
historie som dagens forsvar som medlem af Hjemmeværnet. Københavns Kreds vil 
savne Bent for hans engagement, det gode kammeratskab, hjælpsomhed og ikke 
mindst hans røst  
Æret være Bent Kongsbachs minde.   
 
Foredragssæson 2008-II 
Oberst Frede Gotthardsen lagde for 9. oktober ved sæsonens første foredragsaften 
med at fortælle om visse forhold og tildragelser fra sin opvækst, fra studietiden og of-
ficersgerningen frem til hen i 1943. (Taletiden levnede ikke til mere.)  
Hvorfor officersvirket? Hjemegnen var Nordslesvig, hvor man politisk måtte vælge 
side. Eller lade stå til. Men lykkeligvis for Gotthardsen lå bopælen i Visby, der var den 
af de Kongerigske Enklaver, hvor dansk folkeliv udviklede sig stærkest. Det var en  
krævende og spændende tid med nazismens pres mod grænsen og aktiv nazistisk ud-
foldelse i Tønder. På statsskolen talte kammeraterne dansk med hinanden, dog kunne 
en joke på tysk gouteres, men på gaden undgik man alt efter familiens sindelag over-
hovedet at tale sammen, - endsige at besøge hinandens hjem. 
Den nysproglige studentereksamen var ikke nok til at blive optaget på Hærens Offi-
cersskole, så supplerende undervisning på Galster og Holbøll i matematik og fransk 
var nødvendig.   
Efter den unødigt skrigende adfærd hos befalingsmændene på 18. Bataljons rekrut-
skole var de negative oplevelser endnu ikke slut. Dog af en anden karakter. Elev Got-
thardsen blev af chefen for officersskolen foreholdt, at han havde været engageret i 
Det unge Grænseværn og i Grænseforeningen, og fortsatte tanken hos ham om også 
en tilbagevenden af Sydslesvig til Danmark, ville opholdet på skolen blive kort.  
Ved krigsudbruddet den 1. sep. 1939 blev eleverne udnævnt til sekondløjtnanter og 
afgik til tjeneste ved resp. beredskabsstyrker. Men allerede i dec. hjemsendtes de tre 
indkaldte årgange og uddannelsen kunne fortsættes på officersskolen. Den 9. april 
1940 meddelte skolechefen, at ministeriet havde besluttet, at undervisningen skulle 
fortsætte. Gotthardsen og nogle kammerater mødtes ved mørkefald, tog toget til 
Humlebæk for med fiskekutter at komme til Sverige. Men kutteren kunne ikke forcere 
pakisen. 
Perioden frem til 29. aug. 1943 oplevedes som tomgang fyldt med frustrationer og 
med større og større skel mellem officersgenerationerne. De yngre officerer følte, at 
chefkorpset svigtede. 
En meddelelse fra Krigsministeriet, at de yngste grader (ej premierløjtnanter) kunne 
påregne at skulle deltage i studierejser til den tyske front i Rusland, mødte stor mod-
stand. Ikke mindst Gotthardsen ville forlade hæren, idet studierejserne kunne tages til 
indtægt af tyskerne i deres propaganda. 
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Ved internering af officerskorpset forlangte tyskerne opgørelse over alt krigsmateriel. 
Her stødte synspunkterne også sammen, hvor visse chefer krævede nøjagtige tal, 
medens andre ville tilgodese modstandsbevægelsen.  
Frede Gotthardsen havde meget på hjertet, - både at fortælle og vise frem. Der var 
dog en vis symbolik i tidsmæssigt at afrunde beretningen ved tiden, hvor Gotthardsen 
gik 'under jorden' og meldte sig til Den Danske Brigade i Sverige. Det var afslutnings-
vis den 91-årige oberst og sønderjydes håb, at genforeningen i sommeren 1920 altid 
måtte blive husket i befolkningen.  
 
Historikeren, cand.mag. Mikkel Kirkebæk fortsatte foredragsrækken den 23. oktober 
med emnet 'C.F. von Schalburg - Menneske og Myte'. Emnet berørte vor tid og pro-
fession, hvorfor medlemmerne mødte op i et antal af 60.  
Schalburg blev født i Kazakhstan i 1906 i en dansk-russisk købmandsfamilie med aner 
i den russiske adels- og kongeslægt, Rurikdynastiet. Februarrevolutionen i 1917 blev 
et vendepunkt for familien med økonomisk nedtur og udvandring til Danmark. Med 
dette voksede et uendeligt had til bolsjevikkerne og dertil en stigende antisemitisme 
hos Schalburg.  
Socialt blev familien herhjemme knyttet til medlemmer af kongehuset, hvorfor sønnen 
naturligt blev optaget i Den Kongelige Livgarde som menig.  
Han forblev i den danske hær frem til 1939, meldte sig til det danske Finlandskorps i 
1939 og ved tilbagevenden til Danmark til Waffen SS. Som chef for Frikorps Danmark 
mistede han livet 2. juni 1942 på østfronten, - blot tre uger efter sin ankomst.  
Schalburg besad en række ekstremistiske synspunkter med en foragt for det danske 
folkestyre og vort demokrati. Gennem fascistisk medløb blev hans person forbundet 
med alt, hvad der var ondt og foragteligt. Hans navn blev derfor knyttet til Schalburg-
korpset med alle dets misgerninger og forræderi.   
 
Litteratur: Schalburg - en patriotisk landsforræder af Mikkel Kirkebæk. Gyldendal. 
Anmeldelse i Militært Tidsskrift nr. 137, nr. 3, okt. 2008.  
 
Adjunkt, historiker Stig Wørmer gennemgik den 6. november baggrunden for afståel-
se af bl.a. Skåne i 1658. Karl Gustav krigene var i forvejen tilhørerne bekendt gennem 
officersuddannelsen med den dristige svenske overgang over de tilisede danske far-
vande, hvorfor Stig Wørmer overordnet kunne holde sig til den politiske magt, øko-
nomiske og strategiske forhold. Allerede tilbage til den vestfalske fred i 1648 kunne 
stormagterne iagttage det svenske mål med at overtage de danske besiddelser øst 
for Øresund og på sigt at optage Danmark som provins i det storsvenske rige. Motive-
ringen hos øvrige stormagter for indgåelse af alliancer - fra Nord- og Vesteuropa til 
Rusland - var blandt andet Øresunds betydning, hvis suverænitet nødigt skulle erhol-
des kun af et enkelt land. Aftenens gennemgang var ret aktuel i forbindelse med de 
nu ofte fremsatte visioner i medierne om Skåne tilbage til Danmark.  
 
Litteratur: Danmark og Skåne - Fra krig og forsvenskning til Øresundsregionen af Stig Wør-
mer. Gads Forlag 2003.  
 
Major, militærhistorikeren Ole Hedegaard havde den 18. november trukket sin artikel i 
Krigshistorisk Tidsskrift i maj 1966 frem om Faneeden, - nok gammel artikel, men be-
stemt ikke støvet.  Faneeden var et højtideligt aflagt løfte, hvor en soldat sværger at 
ville tjene (lands-)herren, konge, fyrste m.fl. troskab i tegningsperioden.   
Kendskabet til eden kan føres tilbage til Saxo Grammaticus Danmarkshistorie fra ca. 
1200 og blev herhjemme afskaffet i forbindelse med Hærloven 1864. Hedegaard kom 
ind på de skiftende forordninger for brug og den ophøjede ceremoniel, - for at bruge 
hans egne ord: Der var noget religiøst, uhåndgribeligt og æterisk ved denne ed.  
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Foredragssæson 2009-I 
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 formanden på tlf. eller pr. e-mail.  
Efterfølgende afholdes et mindre socialt arrangement i Hestestalden med en kuvert-
pris á kr. 100, - (smørrebrød m.m.) 
Gæster er velkomne - dog ledsaget og tilmeldt af medlemmer. 
 
Torsdag den 8. jan. fortæller sognepræst Kim Jacobsen, der også er feltpræst ved 
Den Kongelige Livgarde, om sit virke i Afghanistan på det navnkundige Hold IV. 
Kim Jacobsen er den feltpræst, der fra en mission har sendt flest døde danske solda-
ter hjem. 
 
Torsdag den 22. jan. foredrager historikeren, ph.d. Niels Bo Poulsen, Forsvarsaka-
demiet, over emnet: Den store Fædrelandskrig - med undertitlen: Statsmagt og men-
nesker i Sovjetunionen 1939-1955. 
Siden Sovjetunionens sammenbrud har øget adgang til arkiverne muliggjort langt me-
re dybdegående og nuancerede studier af Sovjetunionen under Den anden Verdens-
krig. Niels Poulsen udgav i efteråret 2007 bogen Den Store Fædrelandskrig og vil på 
den baggrund tale over spørgsmålet: Hvorfor og hvordan vandt Sovjetunionen styrke-
prøven på østfronten? Foredraget vil behandle såvel sejrens militære som dens civile 
forudsætninger og bl.a. se på vekselvirknigen mellem regimet og den almindelige bor-
ger.  
 
Torsdag den 5. feb. fortæller dr.phil., professor Esther Fihl om den første danske 
rejse ud til Indien i 1600-tallet.  
Esther Fihl kommer ind på togtet ledet af admiral Ove Gjedde og om livet ombord på 
de danske skibe. Desuden om danskernes etablering derude, vore soldaters liv i Tran-
quebar og forhandlingerne med den lokale fyrste. I 1620 købte admiral Ove Gjedde på 
vegne af Christian IV Tranquebar, en lille kystby ved den bengalske bugt i Ostindien. 
Ejerskabet holdt til 1845, hvor området blev solgt til briterne. Men helt op i vor tid ses 
synlige spor, der bekræfter den danske besiddelse. 
 

Obs! 
Onsdag  den 11. marts har forsvarsminister Søren Gade ordet. 

 
Generalforsamling 
afholdes mandag den 16. feb. kl. 1900 i Kastellets Gl. Varmecentral med dagsorden jf. 
foreningens vedtægter, som kan ses andetsteds i dette nr. af MEDDELELSER. 
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem af kredsen.  
På valg er: 

 
- (til bestyrelse) Jørgen Larsen, formand 
Ingrid Daege 
Knud Rasmussen, suppleant 
- (til skydeudvalg) Jørgen Dam  
- (revisor) Finn Asmussen, suppleant 
Efterfølgende afholdes kammeratligt samvær i Hestestalden. 

 
Klipfiskfrokost 
afholdes fredag 20. marts kl. 1200 i Kastellets Hestestald. 
 

Bestyrelsen ønsker medlemmer og pårørende en god Jul og et Godt Nytår. 
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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 
 
Siden sidst 
Kredsen har i november gennemført to aktiviteter: 
 
Onsdag den 19. november holdt kaptajn Friis, NK/2/I/GHR, et fremragende foredrag 
om ”Infanteridelingen” - sådan, som den er beskrevet i det nyeste delingsreglement 
af 2007, og som den ser ud og fungerer i virkelighedens verden. Den nye organisation 
og de taktiske metoder virkede fornuftige og overbevisende. Derefter var der forevis-
ning af delingens materiel: Våben og mørkekampudstyr, samt mulighed for at bese en 
Piranha – et gruppekøretøj med TMG, som kan betjenes inde fra vognen. To befa-
lingsmænd og en konstabel fra kompagniet stod for denne del af arrangementet.  Det 
var en fornøjelse at møde dem: Rolige, kompetente og afbalancerede mennesker, 
som vidste hvad de snakkede om. Det nye infanterikampkøretøj (IKK), som er indkøbt 
til infanteriet, er endnu ikke kommet til Slagelse, men det er på vej, og vi håber, at vi 
kan gentage besøget næste efterår og se det også.   
Vi sluttede besøget med en omgang biksemad og en bajer i Antvorskov Kasernes Ca-
feteria. Det var i samme klasse som resten af besøget. 
 
Torsdag den 27. november var der virksomhedsbesøg ved Arla Foods Mejericenter i 
Slagelse. Det var et af vore medlemmer, KN-H Helle Jürgensen, som er terminalchef 
ved centret, der stod for det. Vi fik en god gennemgang af Arla Foods forretningsidé 
og måde at arbejde på – med smagsprøver – og derefter en rundvisning på virksom-
heden, som så småt var ved at gå i gang med nattens arbejde. Produktion og distri-
bution sker nemlig mellem midnat og næste morgen (frisk mælk konceptet), og det 
var der ikke så mange af os, der havde lyst til at vente på. Men vi så dog, at andre 
ferskvarer, som distribueres sammen med Arlas mælkeprodukter, var ved at blive 
”ranket op” inden for portene, som kølevognene henter dem fra. Indeklimaet er under 
5 grader celsius, så der bliver arbejdet hårdt for at holde varmen. Igen en god aften. 
Begge arrangementer skete i samarbejde med Reserveofficersforeningens Kreds i vo-
res område, og kredsens formand – major af reserven Jørgen Thusholdt – deltog i 
begge arrangementer. Med fru Ulla den 27. november. 
Jeg synes, at det er så uhyre vigtigt, at vi samarbejder med de andre forsvarspositive 
foreninger, der findes i lokalområderne, så hermed er idéen videregivet – igen. 
 
Et lille fremblik 
I fortsættelse af arrangementet ved GHR holdt vi et ”minibestyrelsesmøde” (formand, 
næstformand, forretningsfører og kasserer). Vi blev enige om følgende: 
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- Foredragsaften torsdag den 5. februar kl. 1930 på Skovsøgård. Emne tilgår via 
hjemmesiden. Vi håber på kaptajn Steffen Dresler og ”jernbaner i krig” eller noget om 
Afghanistan 
- Generalforsamling onsdag den 4. marts kl. 1930 på Skovsøgård. Helt som vi plejer. 
Den siddende bestyrelse genopstiller (minus suppleant Jørgen Kyhn). Hvis der er no-
gen, som gerne vil være med, så henvend dig til formanden senest i 2008. Der kom-
mer en indkaldelse og ”formandens beretning” en gang i starten af 2009. Men reser-
vér dagen allerede nu. Det ville jo være dumt at gå glip af sådan en hyggeaften – 
med forloren skildpadde og rødvin. 
- Filmaften. Vi genovervejer. Skælskør Bio er langt væk for de fleste, og det er meget 
dyrt. Så det dropper vi. Men Holger arbejder videre på noget med storskærm på et 
tjenestested centralt i regionen – f.eks. Ringsted. I vil høre nærmere på generalfor-
samlingen. Vi er stadig opsat på det – også selv om det skulle koste lidt. 
- Den 2. MAJ besøger vi koldkrigsmuseet i det gamle Stevnsfort (som ikke er så 
gammelt endda; sidste skud fra fortet blev afgivet i år 2000, og kanontårnene er fort-
sat utrolig flot vedligeholdt). Det er dyrt, men vi forsøger at finde en billigere løsning. 
Reservér datoen. Det kommer til at tage hele dagen. 
- Der skal selvfølgelig skydes. Alt andet ville være utænkeligt. Datoerne kommer se-
nere. Men præmieskydningen og skydefrokosten hos Anne og Holger er allerede nu 
fastsat til lørdag den 29. august 2009. 
          

Obs! 
 

Har du husket at bestille din militærhistoriske rejse for 2009? 
Ellers kan du nå det endnu på: rejser@cultours.dk 

 
 

 
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.interfile@webspeed.dk 
 
 
En "grænseoverskridende" tur til Sønderborg Slot 
Af Palle Christiansen, kaptajn, FOUAT Fyn.  
 
Tja, overskriften er skabt, blot for at fortælle, at vi også var nede og aflægge besøg 
hos grænsekøbmændene på hjemrejsen fra de skønne kulturelle oplevelser på Søn-
derborg Slot.  
Men lad os lige tage det hele fra begyndelsen: 26 veloplagte gæster startede dagen 
med kaffe og Holgers brunsviger- og rundstykkeparty på Hylkedal Nord rasteplads ved 
Kolding. Solen havde netop kæmpet sig vej gennem skyernes slør. .. Så stemningen 
var i top, for hyggeligt samvær har vi altid været gode til på Fyn.  
 
S0NDERBORG SLOT HAR EN SPÆNDENDE HISTORIE ...  
Kl. 10 ankom vi til Sønderborg Slot. - "Slottet er et stort skrummel af et hus i form af 
et 4-fløjet anlæg i røde teglsten" Sådan startede vores guide på turen Arne Ricken. 
Han fortsatte: Alle brochurer fortæller at Sønderborg Slot blev bygget som et værn 
mod de hærgende vender. Men historikerne bliver klogere hen ad vejen ved hjælp af 
nye forskningsmetoder. Så hvad der var sandt i går, kan være løgn i morgen. Slottet 
er nu blevet målt til at være bygget i 1250'erne, og dengang var problemet med ven-
derne overstået.  
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Den første borg var oprindeligt blot et lille tårn på 15 x 15 meter, og lå ude på en lille 
ø i Alssund. Senere blev der fyldt op med jord, så det blev landfast, derefter bygget 
til, indtil det står som vi kender det i dag.  
 
ET ABSOLUT STORK0KKEN ...  
Slottets vigtigste rum var det store slotskøkken. På det brolagte gulv var der plads til 
mange store bål. Det var nødvendigt at kunne stege en hel ko. For i slottets vel-
magtsdage skulle omkring 100 personer bespises hver dag fra slotskøkkenet. I den 
store skorsten kunne røges kød, og andre kødvarer blev puttet i kælderens store salt-
kar. Heri kunne lægges henholdsvis 4 hele køer, eller 14 svin, eller 200 gæs. Man 
havde også eget bageri og bryggeri på Sønderborg Slot.  

 
FYRSTELIG PRAGT  
Fyrstekapellet er ubestridt den fornemste sal, med gyldne krydshvælvinger i loftet. 
Bygget 1568-70 af enkedronning Dorothea. Flot renæssancealtertavle og døbefont. 
Højt oppe var der et balkongalleri hvorfra fyrsterne overværede gudstjenesterne. Kul-
bækkener sørgede for at de kunne holde varmen. Nede på gulvet var der iskoldt om 
vinteren, og tjenestefolk m.v. frøs kurfyrsteligt. En gravportal ærer hertug Hans den 
Yngre, hans hertuginde og 14 børn. Portalen er udført i snehvid alabast og sort mar-
mor.  
 
TJENERNE SLED MANGE SKO  
Slottets riddersal er 32 meter lang, og 12 meter bred. Her holdt hertugerne deres 
pragtarrangementer. De stakkels tjenere skulle slæbe fade med mad fra storkøkkenet 
i stueetagen, og op ad de 63 trin der var til riddersalen. Der var noget at se til når der 
skulle serveres 20-25 retter i den smukke riddersal.  
Mange tjenersko må være slidt op på granittrinene!  
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CHRISTIAN DEN ANDEN, SLOTTETS SYMBOL  
Og så var der jo lige den oprørske kong Kristian den Anden, som sad fængslet på slot-
tet i 17 år, (1532 - 1549). Nok var kongen en slags luksusfange, nuvel, for han havde 
8 adelsfolk til at opvarte sig. Ja, sågar en trompeter som saluterede når han spiste. 
F.eks. hummer, laks, vildsvin, og han drak masser af øl og vin til. Ifølge køkkenets 
regnskabsbog blev den dyre safran indkøbt i kilovis. Kristian den Anden har nok ikke 
nydt opholdet alligevel, han var dog i fængsel. Og myten om at han sled en fure i 
stenbordet, er og forbliver en myte! Historie er ikke som den altid har været.  
Efter rundturen på Sønderborg Slot, kørte vi langs den smukke fjordvej til Padborglej-
ren ved Frøslev. Her blev den medbragte frokost nydt, ledsaget af højt humør, til gavn 
og glæde for sammenholdet i foreningen. Og vi blev klogere på Danmarkshistorien, og 
på hinanden. Tak til arrangørerne.  
 

 
 

 

 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 Denne e-mail-adresse ændres pr. 1/1 2009. Ny 
adresse kendes p.t. ikke, men vil blive meddelt medlemmerne pr. e-mail.   
 
Kredsens medlemmer med damer indbydes herved til 
 

Et døgn i Borris, 24. – 25./2 2009 
Program: 
Tirsdag den 24. februar: 
10.30 – 11.00 Møde (Officersmessen, bygning 25, Borrislejren) velkomst, indkvarte- 

ring og formiddagskaffe.  
11.00 – 12.00 Generalforsamling (Bygning 13) se nedenfor. 
12.30 – 14.00 Frokostbuffet i Cafeteriet (Bygning 38) 
14.00 – 16.00 Foredrag med debat (Bygning 13).  

Emne (arbejdstitel): ”Hvordan laver man en ung (forkælet) velfærds 
dansker om til en Afghanistan-kriger?” – Foredragsholder er endnu ik-
ke fundet; men vort medlem ved HOK (Oberstløjtnant Vedholm) arbej-
der optimistisk med sagen. 

16.00 – 18.00 Pause 
18.00 - ?? Middag (to retters buffet) i cafeteriet med efterfølgende samvær i offi 

cersmessen. 
 

Onsdag den 25. februar: 
08.00 – 09.00 Morgenmad i Cafeteriet 
09.00 – 11.00 Aflevering af kvarterer (nøgler) 

Foredrag om Borristerrænet (i Officersmessen) ved Kasernemester Ole 
Lembecke Pedersen, efterfulgt af guided tur ad ringvejen i forbindelse 
med hjemkørsel. 

 
Pris i alt (excl. Drikkevarer) 

pr. person i dobbeltkvarter: kr. 550,- / i enkeltkvarter: kr. 625,- 
 
Tilmelding senest 16. februar til forretningsføreren med angivelse af antal personer, 
samt tidspunkt for afgang, hvis man ikke ønsker at deltage til den bitre ende (nedslag 
i pris vil i så fald blive meddelt.) 

Fortsættes ……… 
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Sydjyske Kreds medlemmer indkaldes herved til  
ordinær Generalforsamling 2009 

i Borrislejren (B 13) 24. februar 2009 kl. 11.00 
 

Dagsorden i.h.t. de i 2008 udsendte nyreviderede love, Tillæg A, stk. 2. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået kredsbesty-
relsen (forretningsføreren) senest 1. februar 2009. 
 
Opmærksomheden henledes på, at såvel formand som næstformand er på valg, og at 
begge har bedt om at blive afløst på posterne. Bestyrelsen har imidlertid udmærkede 
forslag til besættelse af de to poster, fra medlemmer der har indvilliget i at lade sig 
vælge – ingen behøver derfor at holde sig væk af skræk for at blive valgt.  
 

 
 

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 
 
Kommende arrangementer. 
Den 5. januar 2009 kl. 10.00 opstart på bowlingturnering forår 2009. 
  
Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke torsdag den 15. januar 2009 kl. 1930. 
Prædikant: Chef for Air Transport Wing, Aalborg Oberst Ole Ryberg. 
 
I lighed med tidligere år er alle velkommen i Budolfi Kirkes krypt efter gudstjenesten, 
hvor hjemmeværnet er vært ved kaffen. 
Musik: Air Transport Wing Aalborg Brass Band. 
Kredsens fane deltager i faneborgen.  
Tilmelding senest den 12. januar 2009. 
  
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde med temaet Forsvarsforlig 2009 på Skydepa-
villionen i Aalborg 
Torsdag den 27. januar 2009 kl. 1900. Kl. 2045 afsluttes med et mindre traktement. 
Kredsens fane er til stede under debatmødet. Tilmelding inden den 20. januar 2009 til 
formanden Poul Knudsen på telefon 9838 2579 eller 2469 4060. 
  
Vedrørende programmet for kredsens generalforsamling se i Meddelelser nr. 164. 
 

 
 

Vi er stadig på plads i Kosovo 
 
Om KFOR 
Det danske kontingent, der udsendes til Kosovo i et halvt år fra august 2008, består 
af i alt 300 soldater. 
Den danske bataljon består i hovedtræk af en stab, et stabskompagni, et mekaniseret 
infanterikompagni, et militærpolitidetachement, to stk. Liaison Monitoring Teams 
(LMT) samt en deling fra Estland. 
Bataljonens aktuelle chef er oberst Niels Henrik Johansen fra Danske Artilleriregiment. 
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Hertil kommer et element på syv personer, der gør tjeneste ved den franske brigade, 
som den danske bataljon er underlagt. Endelig er der et nationalt støtteelement, som 
står for at modtage og videreformidle forsyninger til bataljonen. 
I Kosovo har den danske bataljon endvidere kommandoen over en fransk opklarings-
eskadron. 
Bataljonens hovedopgave er at skabe og opretholde fred og sikkerhed for alle i Koso-
vo. Opgaverne løses blandt andet gennem patruljering, overvågning, eftersøgning 
samt ikke mindst dialog med alle de involverede parter. 
Den danske bataljon bor i en lejr ca. 2 kilometer vest for Mitrovica. Lejren kaldes 
Camp Olaf Rye, og den indeholder særdeles gode forhold for soldaternes ophold og 
tjeneste. 
 
Historie 
Den serbiske hær forlod Kosovo i juni 1999, efter at NATO havde gennemført en 77 
dage lang luftkrig imod Serbien. Derefter blev den internationale NATO-styrke KFOR 
med dansk troppekontingent og opbakning i FN's Sikkerhedsråd indsat. Styrken har 
medvirket til at lægge en dæmper på områdets nationalistiske stridigheder. 
Broen over floden Ibar, der forbinder Mitrovicas overvejende albanske bydel i syd med 
den overvejende serbiske i nord, er blevet symbol på konflikten. Danske soldater har 
flere gange blokeret broen for at forhindre ophidsede folkemængder i at genantænde 
konflikten på den modsatte bred. 

 
 
I marts 2004 opstod der uroligheder, som meget hurtigt bredte sig til hele Kosovo. I 
Mitrovica kom det til sammenstød mellem kosovo-albanere og kosovo-serbere, og fra 
Danmark vurderedes det nødvendigt at udsende et forstærkningsbidrag på ca. 100 
mand til den danske Bataljon i Mitrovica. De opholdt sig to uger i området for at støtte 
bataljonen, inden situationen var så meget under kontrol, at de kunne vende hjem 
igen. 
Kosovo erklærede sig selvstændigt den 17. februar 2008, og indtil videre har omkring 
42 lande godkendt uafhængigheden, heriblandt Danmark. 
 
Enhederne ved Den Danske Bataljon 
Bataljonsstaben er på 22 officerer og befalingsmænd samt en feltpræst. Samtidig er 
staben normeret med en officer fra Estland. 
Stabschefen er oberstløjtnant Allan Slott Kristiansen fra Jydske Dragonregiment i Hol-
stebro. Staben bistår bataljonschefen med planlægning og føring af operationer samt 
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udførelse af en lang række driftsopgaver og rapporteringer. Staben er opdelt i fem 
sektioner: Administration, efterretning, operationer, logistik og civilt-militært samar-
bejde. 
Bataljonens presseofficer er kaptajn Søren Thomas de Seréne d’Acqueria Jensen fra 
Den Kongelige Livgarde i Høvelte. 
 
Stabskompagniet 
Stabskompagniet består af 115 danske soldater. Kompagniets chef er major Laurits 
Bjerrum Strange-Møller fra Trænregimentet i Aalborg. Kompagniets soldater kommer 
primært fra Trænregimentet, Telegrafregimentet og Ingeniørregimentet, men derud-
over bidrager de fleste andre tjenestesteder også med personel. Kompagniet kan be-
tegnes som bataljonens service- og støtteenhed. 
Kompagniet betjener bataljonens kommandostationer med sin stabsdeling. Med sit 
kommunikationscenter skabes sikre forbindelser med Internet og telefon, såvel inden 
for lejren som til Danmark. 
Til at sikre at der kan være en god dagligdag i COR, er der en forsyningssektion og en 
lejrsektion. Reparations-delingen sikrer, at alt materiel fungerer. 
Til at sikre livet i lejren og til støtte for operationer er der et ingeniørdetachement, en 
bjærgnings- og transportdeling samt et infirmeri, som også har mobile behandlings- 
og evakueringsenheder. 
Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning har udsendt 2 mand til at støtte 
kompagniets drift af lejren. 
 
Mekaniseret infanterikompagni 
Det mekaniserede infanterikompagni består af 117 mand og er udrustet med den 
pansrede mandskabsvogn M 113 - G3. Kompagniet råder endvidere over Mercedes 
Geländewagen (GD). 
Kompagniets opgaver er hovedsageligt at køre patruljer, bemande check points og 
patruljere over alt i den danske bataljons område. Der udføres også eskorteopgaver, 
og man er uddannet og klar til at imødegå demonstrationer eller mindre opstande. 
Det pansrede kompagni er opstillet af Jydske Dragonregiment, og kompagniets chef 
er major Peter Rasmussen fra Jydske Dragonregiment. 
 
Militærpoliti 
Et militærpolitidetachement på 9 danske MP-soldater har blandt andet til opgave at 
foretage trafik- og færdselsregulering samt udføre sikkerhedsmæssige og også egent-
lige politimæssige opgaver. Leder er p.t. kaptajn Martin Kondrup Jensen fra Trænre-
gimentet i Aalborg. 
 
Andre danske enheder 
I den franske brigades hovedkvarter i Novo Selo indgår der et dansk element på 7 
personer. 
I Camp Olaf Rye er der udover selve bataljonen også et nationalt støtteelement, der 
opstilles af Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg. Elementet består 
af 19 mand. Chef for det nationale støtteelement er på dette hold major Nicolaj Ibsen 
fra Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg. 
 
LMT 
Danmark opstiller to Liaison & Monitoring Teams (LMT) under direkte ledelse af den 
fransk ledede Multinational Task Force North (MNTF N). Et LMT består af to officerer, 
to forbindelsesbefalingsmænd og to kørere. Udover dette militære personel har hvert 
LMT to lokalt ansatte tolke. Opgaven for LMT er at skabe tætte relationer til lokalbe-
folkningen. 
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LMT-4 har den kosovo-serbiske dominerede Zubin Potok kommune som sit ansvars-
område. Chefen for LMT-4 er p.t. major Benny Egelykke Jensen fra Jydske Dragonre-
giment i Holstebro. 
LMT-5 har den kosovo-albanske dominerede Skenderai kommune som sit ansvarsom-
råde. Chefen for LMT-5 er p.t. major Peter Abildgaard fra Danske Artilleriregiment i 
Varde. 
 
Selv om de danske LMT er under direkte ledelse af den fransk ledede Multinational 
Task Force North (MNTF N), bor de i den danske lejr Camp Olaf Rye. 
 
Plan for udsendelse 
De første soldater fra bataljonen rejste til Kosovo den 6. august 2008 med henblik på 
at forberede hovedstyrkens ankomst. 
Hold 19 overtog formelt kommandoen i Kosovo den 14. august 2008. 
 

 
 
Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? 
 

 
 
Rapporten, der udarbejdet af Dansk Institut for Militære Studier, undersøger, hvilke 
erfaringer Frankrig, Holland, Letland og Slovakiet gjorde sig i forbindelse med deres 
afskaffelse af værnepligten. Disse erfaringer anvendes til at vurdere, hvilke konse-
kvenser det ville have at afskaffe værnepligten i Danmark.  
Frankrig, Holland, Letland og Slovakiet var alle bevidste om, at deres territorialfor-
svarsstyrker ville blive markant reduceret, når de afskaffede værnepligten, men de 
opfattede beslutningen som nødvendig for at kunne realisere deres strategiske visio-
ner om øget evne til internationale operationer.  
De opdagede alle, at rekruttering og testning er endnu vigtigere for professionelle 
styrker end for værnepligtsbaserede, og de måtte alle øge omkostningerne til dette 
område.  
Efter at have afskaffet værnepligten har landene generelt været i stand til at rekrutte-
re og opstille et rent professionelt forsvar, som har vist sig velegnet til at opstille og 
udsende styrker til internationale operationer. Dette har medført stigende omkostnin-
ger til forsvaret, men den største stigning i omkostningerne kommer fra selve indsæt-
telsen i internationale operationer - ikke fra øgede løn - og rekrutteringsomkostninger. 
Ydermere viser erfaringerne, at professionelle væbnede styrker har lettere ved at re-
kruttere kvinder.  
Rapporten konkluderer også, at fordi professionaliserede styrker kan løse flere og me-
re komplicerede opgaver end værnepligtsbaserede, bliver det endnu vigtigere, at poli-
tikerne fremadrettet og tydeligt definerer forsvarets rolle samt sikrer balancen mellem 
mål og midler. 
Rapporten konkluderer ikke, om Danmark skal afskaffe, modificere eller beholde vær-
nepligten. Anbefalingerne falder derfor i tre kategorier alt efter om Danmark fasthol-
der værnepligten eller ej.  
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Anbefalinger som er uafhængige af, om Danmark afskaffer eller fastholder værneplig-
ten: 
 
• Udarbejd en national sikkerhedsstrategi  
• Fasthold ‘Forsvarets dag’ – og lad den omfatte begge køn  
• Forsvaret bør i højere grad se rekruttering og fastholdelse som to sider af samme 

sag.  
• Forsvaret bør tilpasse sin alderssammensætning til de opgaver, som det skal løse  
• Danmark bør afprøve ‘den hollandske hospitalsmodel’ – samt udvide den med an-

dre funktioner end kirurghold.  
• Danmark bør indføre en ‘veterandag’  
• Danmark bør lade forsvaret bidrage aktivt og synligt ved ungdomsaktiviteter med 

militært islæt, som for eksempel spejderlejre og sportsarrangementer.  
 
Anbefalinger, hvis Danmark vil afskaffe værnepligten  
• Afskaf ikke værnepligten – sæt den blot på stand by.  
• Forbered en styrket rekrutteringsindsats – den skal både indeholde en større orga-

nisation og flere penge.  
• Fastsæt meget klare formål og mål for forsvaret – skab balance mellem mål og 

midler.  
• Effektuér beslutningen på et tidspunkt hvor konkurrencen om arbejdskraft er afta-

gende.  
• Skab fleksible kontrakter som giver de unge mulighed for at prøve kræfter med 

forsvaret inden de binder sig for en længere periode, og som samtidig giver forsva-
ret mulighed for at se dem an.  

• Vær meget opmærksom på forholdet mellem befolkningen og forsvaret.  
• Fastlæg cost-benefit balancer for ansættelsesperioder og prøv at designe incita-

mentstrukturen herefter.  
 
Anbefalinger, hvis Danmark vil fastholde værnepligten.  
• Flyt værnepligten over i Hjemmeværnet  
• Udvid både forsvarets dag og værnepligten til at omfatte begge køn 
 

Ovennævnte tekst er de indledende bemærkninger til rapporten. 
 Red. 

PS!  
Siden 1. januar 2005 har værnepligten været reduceret til fire måneder og antallet af værne-
pligtige er reduceret til omkring 6.300 i 2008. I dag får alle værnepligtige en uddannelse, der 
passer til det nye totalforsvar. Månedslønnen er under værnepligten hævet til godt 7.000 kr. 
om måneden plus et skattefrit kosttillæg på 5.000 kr. 

Red. 
 

Spionernes krig – Uddrag af boganmeldelser 
Spionernes krig – Hans Davidsen-Nielsen  
Historien om Forsvarets Efterretningstjeneste 

Politikens forlag 320 sider. Pris 299 kr. 
 
Redaktionen har læst bogen, men finder det nærliggende af lade professionelle an-
meldere udtale sig. Det interessante ved bogen er, at handlingsforløbet foregår i ”vo-
res tid” (1945-1990).  
 
Weekendavisen skrev: 
Bogen når vidt omkring i sin beskrivelse af Danmarks statsautoriserede lovbrydere og 
udøvere af verdens næstældste erhverv. Vi hører om alt fra brugen af de såkaldte 
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»legal travellers«, som med turistvisum i hånden høstede efterretninger til Elefant-
stok, og til de gange, hvor tjenesten er gået på røven med Hans Hetler og lytteposten 
i Kejsergade. Men det lykkes Hans Davidsen-Nielsen at sætte skandalerne ind i rette 
sammenhæng og i højere grad tegne et billede af tjenestens gøren og laden over lang 
tid.  
Mange forfattere vil vige uden om at skrive en historie baseret på et så fragmenteret 
materiale, men takket være Hans Davidsen-Nielsens indsigt i efterretningsforhold og 
et stort fortælletalent lykkes det ham at skrue en veldrejet historie sammen. Men der 
er meget, vi ikke ved noget om endnu, som for eksempel støtten til hemmelige opera-
tioner bag jerntæppet i den kolde krigs første fase. Dette er forhold, som man kan læ-
se om i den internationale litteratur om vestlige efterretningstjenester.  
Derfor er Hans Davidsen-Nielsens bog også en skamstøtte over den skandaløse luk-
kethed, som stadig præger Forsvarets Efterretningstjeneste. I det nye år får vi kom-
missionsberetningen om Politiets Efterretningstjeneste, men det er skandaløst, at ak-
tiviteterne i Elefantstok ikke bliver gransket i lyset af, at langt større og vigtigere 
udenlandske efterretningstjenester praktiserer en helt anden åbenhed om deres virke 
under den kolde krig. Jo mindre betydning, desto større lukkethed synes at være de-
visen, som Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder efter.  
I Danmark har man tendens til at glemme, at Forsvarets aktiviteter faktisk er betalt af 
skatteyderne. Dette er et demokratisk problem, som burde debatteres, og et godt 
kvalificerende afsæt for denne diskussion er Hans Davidsen-Nielsens læseværdige og 
indsigtsfulde bog.  
 

 
 
Jyllands-Posten skrev: 
Vi får ikke nogen systematisk redegørelse for FE's skiftende vurderinger af den ydre 
trussel og for så vidt heller ikke af den indre. Heller ikke af Nato's indflydelse på den 
danske trusselsopfattelse. Til gengæld en meget levende beskrivelse af de stærke 
spændinger, der fandtes mellem flere af tjenestens ledende folk.  
Konflikterne skyldtes dels gemytternes uoverensstemmelse, dels jalousi, nid og nag. 
Men der var også stærke saglige uoverensstemmelser.  
Med forretnings- og modstandsmanden Ole Lippmann som inspirator fik den militære 
tjeneste tilført et stort civilt element af akademisk uddannede folk med Peter Ilsøe i 
spidsen. Lippmann havde fra sin tid i Storbritannien blik for, at en moderne efterret-
ningstjeneste ikke blot skulle tælle soldater og kanoner, men også interessere sig for 
transport, teknik, videnskab, politik og ideologi, hvis man skulle have en bredere og 
mere realistisk forståelse af fjendens formåen.  
Politiken skrev: 
»(...) en herligt uhøjtidelig skildring af den militære tjeneste og dens mænd i mod-
gang og medgang«. 
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ABSALON forlænget i ADEN bugten   
 
Krigsskibet ABSALON, der siden begyndelsen af september måned har deltaget i pi-
ratbekæmpelsen i Aden-bugten, skal ikke som planlagt retur til Danmark i begyndel-
sen af 2009.  
 
At ABSALON udsendelse bliver forlænget i operationsområdet, tager vi selvfølgelig 
som en meget positiv anerkendelse af ABSALONs indsats, siger chefen for Søværnets 
Operative Kommando, kontreadmiral Nils Wang.  
 
Forlængelsen af ABSALON i Aden-bugten har naturligt indflydelse på den aktivitet, der 
ellers var planlagt for henholdsvis skibet og besætningen.  
 
De to besætninger på ABSALON klassen har begge været spændt hårdt for. Det er 
selvfølgelig aldrig sjovt at få ændret sine planer, men den opgave, som besætninger-
ne udfører, er en opgave, de udfører for Danmark, og som vi kan være meget stolte 
af, slutter Nils Wang.  
 
Der foretages besætningsskift på ABSALON i slutningen af januar 2009. Den besæt-
ning, der flyver ned og afløser nuværende besætning, er den besætning, der kom 
hjem i begyndelsen af november 2008.  
 
Forlængelsen af ABSALONs indsættelse i Aden-bugten betyder, at besætningens pla-
ner er blevet ændret flere gange, men de ændrede planer er af operativ karakter, 
hvilket vil sige, at man er gået fra én type opgave til en anden. Aktivitetsperioderne er 
tilnærmelsesvis inden for oprindelig planlagt sejladsperiode.  
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Annonce 

 
PLANLAGTE TURE I 2009 

 
SYDTYSKLAND – ØSTRIG – SCHWEIZ. 

8 dages bustur i april eller maj. 
 

Vi kører til FULDA i Tyskland, derefter til NÜRNBERG og ser hvor krigsforbryderproces-
sen fandt sted derefter til MÜNCHEN – Hofbräuhaus, Slottet Nümphenbugh. SALZ-
BURG og omegn, OBERSALZBERG, museum og Ørnereden, SWAROWSKI KRYSAL-
VÆRK, NEUSCHWANSTEIN, og Middelalderbyen RAVENSBURG, FREDRICKSHAFEN 
med Dornier Zeppelinmuseet. Den svensk ejede subtropiske ø MAINAU (45 ha) med 
palmer og en enorm blomsterpragt, passet af 300 gartnere. TETTNANG med BODEN-
SEE WASSERVERSORGUNG, hvor man pumper fra 60m dybde vand op i bjergene, 
renser det og ved egen hjælp løber det i 2,25 m rør op i sydvesttyskland (670.000 m³ 
pr. dag). SCHAFFHAUSEN med Europas største vandfald (23m). OBERNDORF - 
Heckler og Koch VÅBENFABRIK. På vor næstsidste - dag kører vi nordpå med veteran-
damplokomotiv. BERLEBURG, hvis ikke Prins Richard og Prinsesse Benedikte er 
hjemme, så viser Herr Grumhaussen os rundt i gemakkerne. MÖHNE DÆMNINGEN - 
de Britiske Dambusters, bombede dæmningen, 16.-17. maj 1943, men det hører vi 
om på turen. 

 
SKOTLAND 

 
Antagelig i perioden fra den 1. til den 10. august. 
Fly fra Billund/København til Edinburgh/Glasgow. 

 
Vi bliver hentet med bus i lufthavnen. 
Vi skal bl.a. se Edinburgh Millitary Tatoo, og besøge Klubben Royal Brittish Legion.  
Dundee Kasernen og Major Anders Lassen mindestue, Highland Games. The Millitary 
road til Hadrians Wall, Falkirk Wheel - verdens eneste roterende bådlift som knytter 
kanalerne sammen, vægten på stålkonstruktionen er 1200 tons. INVERNESS, AVIE-
MORE, GLENCOE, LOCH LOMOND. 
Vi skal også besøge Maxwells fædrene hjem. Og vi har ikke været i Skotland uden at 
besøge Whisky destillerier (der er mange af dem). 
 

Kontakt: 
LT Franz Strehle Hasserisgade 36. 9000 Aalborg 

Tlf. 9812 6328 - Mobil: 4091 5588 - Mail: franzstrehle@yahoo.dk 
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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  
Bowlingstart Nordjyske Løvvangen 050109 - 1000 
Foredrag København Kastellet 080109 - 1900 
Nytårsgudstjeneste Nordjyske Budolfi kirke 150109 - 1930 
Foredrag København Kastellet 220109 - 1900 
Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 230109 - 1800 
Debatmøde Folk & Forsvar Skydepavillonen 270109 - 1900 
Foredrag København Kastellet 050209 - 1900 
Foredragsaften Midt- & Vestsjælland Skovsøgård 050209 - 1930 
Generalforsamling København Kastellet 160209 - 1900 
Et døgn i Borris + 
Generalforsamling 

Sydjyske Borris 
240209 – 1030+ 
250209 - 1100 

Generalforsamling Midt- & Vestsjælland Skovsøgård 040309 - 1930 
FM Søren Gade København Kastellet 110309 - 1900 
Klipfiskefrokost København Kastellet 200309 - 1200 
    
Udflugt Midt- & Vestsjælland Stevnsfortet 020509 - 
”Den længste Dag” Midt- & Vestsjælland Filmaften Udsat 
    

 
Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 

  Forventet udsendt: 
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 
Deadline Meddelelser nr. 168 (November – december 2009) 011009 251009 
Deadline Meddelelser nr. 169 (Januar – februar 2009) 011209 201209 
 

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 

 Intet tilmeldt.   
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Tryk 

 

Totalforsvarsregion Sjælland 
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted 

tfrsj@hjv.dk 
 


