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

MEDDELELSER
Nr. 164

Marts – April

2009

INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktiske oplysninger
Indkaldelse til årsmøde i Slagelse
Soldaterportalen.dk
Meddelelser fra kredsene

Side
Side
Side
Side

2
3
4
4

Danmarks indsats i Afghanistan, møde i Haderslev
Omtale af to bøger
Hjemmeværnsfolk vil blive i Afghanistan
Medaljen, ingen ønsker at modtage

Side
Side
Side
Side

8
11
12
14

Overblik – FOUAT’s kalender
Deadlines for stof til bladet – forventet udsendelse
Andre begivenheder af interesse for FOUAT
Årsregnskab

Side 15
Side 15
Side 15
Bagsiden

www.fouat.dk

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.
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE
med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste
myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og
næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter
eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de
enkelte arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

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.
E-mails foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse – se nedenfor.
Foreningsmeddelelser, der sendes som
brev, skal være redaktøren i hænde to dage
før den i kalenderen på sidste side anførte
tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4586 6119
 sverker@privat.dk

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
4879 2033
 gdjorup@hotmail.com
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@soroefamily.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser:
se kalenderen sidst i bladet.

Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386
Mobil : 4032 9109
: hjk-pkch@hjv.dk

Meddelelser udgives ultimo februar, april,
juni, august, oktober og december.
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Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2009
på Antvorskov Kaserne i Slagelse
Dagsorden for foreningens repræsentantskabsmøde mandag 30. marts 2009, jf. Foreningens vedtægter Tillæg B
Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet
Dagsorden 1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
2. Virksomheden i det kommende år (formanden)
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet for efterfølgende år,
herunder betaling for medlemsbladet.
5. Valg af
a. Formand (hver 4. år). (Formanden er valgt i 2005 og er villig til genvalg)
b. Valg af en revisor for to år (OL R.K. Jakobsen er valgt i
2007 og er villig til genvalg)
c. Valg af en revisorsuppleant for 2 år
6. Behandling af forslag fra formandskabet
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
9. Eventuelt.
Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt til formandskabet senest 15. marts 2008
Midt- og Vestsjællandske Kreds er medarrangør af repræsentantskabsmødet 2009.
Mødested: Antvorskov Kaserne, Slagelse
Tilmelding. Til egen kreds senest fredag 7. marts.
Transport: Ved egen foranstaltning. Der afgår bus til Antvorskov Kaserne
(310) fra
Slagelse Busstation ved banegården 0855 (ankomst 0920) og retur 1509
og 1539.
Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik Petersen (i
dennes fravær til formandskabets næstformand, major Jørgen Larsen).
Kredstilmeldingerne skal være formandskabet i hænde senest mandag 16. marts
Økonomi og praktiske forhold:
Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning, men der
ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra forretningsføreren, der
afregner samlet.
Program:
0945 – 1015
1015 – 1200
1200 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1500

Antvorskov Kaserne
UV 8, Centerbygningen
Antvorskovstuen
Der forsøges arrangeret
oberst Tommy Paulsen.
UV 8, Centerbygningen

Ankomst/kaffe
Repræsentantskabsmøde
Frokost, herunder præmieoverrækkelser
indlæg ved GHR nytiltrådte chef,
Evt. fortsættelse af repræsentantskabsmø
det, afhængig af indkomne emner til behandling.
Kaffe/Afslutning
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Landsformanden om Soldaterportalen.dk
Som landsformand for Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste ser jeg det som
en af mine væsentligst opgaver at sikre vores forenings synlighed. Jeg lægger også
vægt på, at alle foreningens medlemmer medvirker i disse bestræbelser. Det er ikke
udelukkende et anliggende for kredsbestyrelserne.
Det er med glæde, at jeg anbefaler den nye hjemmeside soldaterportalen.dk, som er
startet af premierløjtnant af reserven Kasper Lyngsø med det formål at skabe et mødested for tjenestegørende og hjemsendte soldater. Derudover ønsker han, at soldaterportalen.dk skal øge muligheden for pårørendes kontakt til de udsendte soldater.
Dette som et supplement til de i forvejen etablerede muligheder for kontakt mellem
de udsendte og deres pårørende herhjemme. HOK og FKO har set positivt på Kaper
Lyngsøs initiativ og støtter på forskellige måde hans tiltag.
Sluttelig vil jeg opfordre alle til at være aktive med hvervning af nye medlemmer – se
kriterierne for optagelse i foreningen på side 2 her i bladet.
Vi har oprettet et link på vores egen hjemmeside www.fouat.dk ligesom soldaterportalen.dk opretter et link til os.
Jørgen Sverker Nilsson


Årsregnskab.
Foreningens årsregnskab for 2008 er vist bagest i bladet.


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
℡ 4976 1217 - : brix-knudsen@mail.dk Giro nr. 6 403 182.
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre.
℡ 36641 1021  keld.olsen@youmail.dk- Giro nr. 6 403 182.
Dødsfald
Københavns Kreds har modtaget underretning om, at vort mangeårige medlem
major John Essemann-Beck (24. jan. 1918 - 20. jan. 2009)
er afgået ved døden kun fire dage før sin 91 års fødselsdag.
Essemann var om nogen royal med hengivenhed overfor kong Frederik og dronning
Ingrid gennem sin adjudanttjeneste. Med positiv omtale af majestæterne afsløredes et
nært tjenstligt forhold, der viste majestæternes menneskelige side.
Essemann var noget af en original sagt i bedste forstand, - det vidste han og nød det.
Ved den mindste anledning diverterede han selskabet med pudsigheder, fra tobakkens
verden over te til portvin og 'madeira' og naturligvis om venlige tildragelser med
kendte personer. Han havde en egen fortællekunst, langsommelig, gentagende halvdelen af sidste sætning, efterfulgt af fyndord. Søgende bekræftelse.
Æret være Essemanns minde.
Foredragssæson 2009-I
Efter årsskiftet lagde feltpræst Kim Jacobsen torsdag 8. jan. ud med beretning om sit
virke ved Hold IV 2007-2008 i Afghanistan.
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Feltpræsten havde tidligere været udsendt i missioner på Balkan og var forud orienteret om den nye indsættelses ganske anderledes karakter.
Det blev han klar over ved ankomsten til Afghanistan, hvor alle indsatte NATO landes
flag var på halv. På hans spørgsmål om, hvor længe de havde været på halv, var svaret, at der blev flaget sådan ved en soldats død, - og at flagene endnu ikke havde været på hel. Senere ved chefen, oberstløjtnant Kim Kristensens briefing om forestående
operationer blev præsten beordret til at forøge beholdningen af kister fra to til ti. Nu
kunne han se virkelighedens gru for sig!
Ikke nok så mange TV-klip og reportager vil kunne give et mere intenst indblik i, hvad
der psykisk og mentalt berører vor soldater og civile medarbejdere, end den engagerede feltpræst. Præst og soldater opsøgte hinanden, thi Kim Jacobsen var med overalt. I lejren, på patrulje og ude ved posterne. For at bruge hans egne udtryk: ”Vi har
grint og grædt. Forbandet og frydet os. Oplevet døden, men har også levet sammen”.
Vi tilhørere oplevede aftenen igennem den professionelle soldats lod. Loyalitet og forpligtelse gennem samarbejde, tiltro og forventninger, offervilje uden skelen til fare,
men også ensomhed og savn af dem derhjemme.
Forståelse af, at der bindes et broderskab hos soldaterne, blev klarere og klarere for
os tilstedeværende, - de kalder det for ”familien”. Vi forlod auditoriet i stilhed i respekt og hengivenhed for vore soldater og vor feltpræst. Det vidnede om kærlighed,
når han brugte udtrykket ”mine piger og drenge”.
--------Samfundet mangler en ordentlig måde at sige vore indsatte soldater tak på. Det er
kun de afdøde, der æres!
Den 22. jan. fulgte historikeren, ph.d. Niels Bo Poulsen, op med sit foredrag om ”Den
store Fædrelandskrig - Statsmagt og mennesker i Sovjetunionen 1939-1955”. Godt illustreret blev angrebsplan Barbarossa udgangspunkt for de tyske operationer frem til
tyskernes endeligt. Men inden da berørte vi den foreløbig gensidige forståelse for delingen af Polen samt Vinterkrigen i Finland med et tysk/russiske modsætningsforhold
m.m.
En fædrelandskrig der frem til 1945 på russisk side talte 27 millioner døde soldater og
civile.
Den politiske magtkamp var centreret om Stalin gennem mistillid og korruption, hvor
kun de tro kammerater blev tålt. Med likvidering af store dele af officerskorpset sikrede han sig mod anslag og kup. Alligevel trodsede efterretningschefer Stalin ved kun
at behage ham med informationer langt væk fra realiteterne
Beskrivelsen af den røde armé var rystende i form af udskrivning af mandskab uden
blot nogenlunde mundering. Mange havde kun sivsko. Uddannelsen var mangelfuld.
Manglende læsefærdighed hos instruktører var skyld i mindre færdigheder i betjening
af våben og materiel. Samspillet mellem kamptropper og støtteenheder var uprøvet.
Og tugten af mandskab og de lavere grader var den rene terror.
Aftenens emne var omfattende og kunne meget vel motivere til læsning af Bo Poulsens store værk med titel som foredragets.
Udgivet af forlaget Høst og Søn 9. nov. 2007. 43 sider ill.
Anmeldt af kommandør Poul Grooss i Mil. Tidsskrift 137. årg. nr. 1, apr. 2008.
Omtale af prof., dr.phil. Esther Fihls foredrag om den første danske rejse ud til
Ostindien ledet af den senere rigsadmiral Ove Gjedde følger i næste nr. MEDDELELSER.
Tilsvarende gælder referat af Generalforsamling 2009.
Onsdag den11. marts har forsvarsminister Søren Gade ordet.
Tilmelding pr. tlf. eller mail (og kun mod bekræftet accept) til formanden senest tirsdag 3. marts kl. 1200.
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Medlemmer og hyppigt kommende gæster vil have fortrinsret så længe plads haves.
Klipfiskfrokost
afholdes fredag den 20. marts kl. 1200 i Kastellets Hestestald. Kuvertpris kr. 150.Tilmelding til formanden senest tirsdag den10. marts kl. 1200.
Forårsekskursion 2009
arrangeres af kommandørkaptajn Flemming Behrndtz som guidet tur i Undergrunden
på Koldkrigsmuseum Stevnsfort fredag 15. maj kl. 1000-1200 med max. 30 deltagere. Foreningen står for entreen m.v. Der forberedes efterfølgende krobesøg i nærområdet.
Giv blot formanden et praj om interesse for turen.
Foredragssæson 2009-II
Foredrag planlægges 13. og 29. okt. samt 10. og 24. nov.
Stiftelsesfest 2009 forventes afholdt 10. dec.
Skydning på pistol
Københavnskredsens 2008-sæson er nu for længst afsluttet, og den gik godt – om
end resultatet i landspræmieturneringen kunne have været bedre. Renoveringen af
Sjælsø Skydebaner er - gudskelov - endnu en gang udskudt. Så vi har igen fået lov til
at bestille skydebaner/dage til forårets skydninger, og resultatet er blevet stort set i
overensstemmelse med vore ønsker (hvor der er taget hensyn til helligdage og skoleferier og i et vist omfang til Officersforeningen i Københavns arrangementer). Bemærk, at første skydedag er en tirsdag. Alle dage skydes der fra kl. 9.00 til 12.00 på
Bane K2. Vel mødt på skydebanen den 21. april, 30. april, 14. maj, 28. maj og 11. juni 2009. Nye skytter kan få nærmere oplysninger hos undertegnede eller hos major
Jørgen Dam (4848 0740).
Gregers Djørup
Formand for Skydeudvalget
4879 2033
e-mail: gdjorup@hotmail.com


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
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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

Julearrangementet 2008.
Kredsens største arrangement julefrokosten er atter kommet godt i hus. Den første
tirsdag i december havde 36 deltagere fundet vej til Soldaterhjemmet "Dannevirke"
for at deltage i den årlige traditionsrige julefrokost.
Et veldækket og julepyntet bord med alt det "kolde "`var første punkt på dagsorden.
Dannevirkes frivillige havde stor ære og vi andre stor glæde af anretninger og betjening.
Ingen fynsk frokost uden sang. Selvfølgelig var medlemmerne i stand til at synge julens melodier efter gehør og med et folkeligt og rimeligt resultat.
MEN! Underholdningen der fulgte var ud over det sædvanlige, Sang og musik med Eva
Kramer og Per Hüttel var en blanding af solistoptræden samt "syng-med-sang" for
medlemmerne. Alt dette var noget, der faldt i medlemmernes interesse. Kort og godt:
det var lejfit".
Efter julelotteriet var kaffen rar og "knevren" gik flittigt ved bordene.
Resultat: Atter et vellykket arrangement, og næste julefrokost er første tirsdag i december 2009 (3. december) - X i kalenderen.
Generalforsamling 2009.
Den ordinære generalforsamling afholdes på Soldaterhjemmet "Dannevirke"
Torsdag den 12. marts 2009 kl. 18.00.
Dette er dagen, hvor vores medlemmer kan invitere en ledsager med ud at spise.
Generalerne kan, medens foreningens medlemmer holder møde, opholde sig i et tilstødende lokale. Jeg nævner kun i forbifarten, at ordet er frit.
Efter mødet samles vi atter i skøn forening for at indtage "Dannevirke’s” menu:
o
o
o
o

Kalvesteg stegt som vildt m/waldorfsalat, surt/sødt, hvide/brune/franske kartofler
1 glas rødvin
Kaffe.
Kuvertpris 150 kr.

Nærmere vedrørende indbydelse samt dagsorden tilgår de enkelte medlemmer direkte.
Forårstur 2009.
Turen er i støbeskeen. Nærmere tilgår.


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@stofanet.dk

Kredsens medlemmer med damer indbydes herved til
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Et døgn i Borris, 24. – 25. februar 2009
Program:
Tirsdag den 24. februar:
10.30 – 11.00 Mødested Officersmessen, bygning 25, Borrislejren. Velkomst, indkvartering 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 ikke fundet; men vort medlem ved HOK (Oberstløjtnant Vedholm) arbejder optimistisk med sagen.
16.00 – 18.00 Pause
18.00 - ??
Middag (to retters buffet) i cafeteriet med efterfølgende samvær i Officersmessen.


General Peter Bartram informerer om Danmarks indsats i Afghanistan
Brigadegeneral Peter Bartram, chef for 1. Brigade, og en række andre personer med
relation til indsatsen i Afghanistan informerer om Danmarks militære indsats i Afghanistan ved et offentligt panelmøde den 2. april 2009 i Haderslev.
I panelet bistås brigadegeneral Peter Bartram blandt andet af oberstløjtnant Bjarne
Højgaard Jensen og andre soldater for den senest afløste indsatsstyrke i Afghanistan,
repræsentanter for støtteordninger for soldater og pårørende samt forfatteren og
journalisten Kim Hundevadt der har udgivet bogen ”I morgen angriber vi igen” om de
danske soldaters indsats i Helmand provinsen.
Arrangørerne ønsker at give:
- aktuel information om den danske militære indsats i Afghanistan.
- oplysning om det civil - militære genopbygningsarbejde i Helmand provinsen.
- oplysning om foranstaltninger til støtte for de udsendte soldater, hjemvendte
soldater samt soldaternes pårørende.
- informationen fra hjemkomne soldater af alle personelgrupper direkte til befolkningen.
- mulighed for at stille spørgsmål om indsatsen og emner med relation hertil.
Mødets program:
Orientering om
o forudsætninger, uddannelse og behov.
o erfaringer fra operationerne i Helmand provinsen.
o genopbygningsarbejder.
o støtteordninger for soldater og pårørende.
- Pause med informationsstand:
o Kammeratstøtteordningen 80 60 80 30
o Familienetværket
o Folk og Forsvar
o Jyske Brigaders Venner
o mulighed for at købe signerede eksemplarer af ”I morgen angriber vi
igen”
o diverse foldere om at være udsendt soldat og pårørende
o Soldatens udrustning
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-

Spørgeperiode.
Sted: Slesvigske Musikhus, Louisevej, Haderslev
Tid: Torsdag 2. april 2009 kl. 19 - 22
Arrangører: Foreningen Jyske Brigaders Venner i samarbejde med 1. Brigade, Haderslev Kommune og Folk & Forsvar, lokalafdeling Syd - og Sønderjylland.

Gratis adgang og parkering
Alle er velkommen


Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
℡ 2096 9560  SES@PC.DK
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning
℡ 8692 2851  fagerlund@surfmail.dk


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

Siden sidst.
19 medlemmer deltog i kredsens julefrokost mandag den 15. december 2008.
Formanden overrakte under frokosten vinderen af bowlingpokalen for sæson 2008 til
kaptajn Ejgil Højst Pedersen. Ligeledes blev der under frokosten afholdt en quiz på 8
spørgsmål over emnet: Har du styr på julens historie? Vinderen af quizzen med 6 rigtige af 8 mulige blev kaptajn Jes Reiner Pedersen.
Resultatet over bowlingturnering for første halvår ser således ud:
major Gunnar Albrechtsen
med 292,0 points i gennemsnit
major Mogens Gundersen
med 284,5 points i gennemsnit
major Henrik Jensen
med 248,8
do
kaptajn Villy Egebo
med 243,6
do
kaptajn Jes Reiner Pedersen
med 239,2
do
kaptajn Leif Nygaard
med 238,8
do
fru Inge Pedersen
med 221,3
do
kaptajn Ejgil Højst Pedersen
med 214,5
do
kaptajn Per Ehrhorn
med 207,9
do
kaptajn Erik Christensen
med 200,0
do
fru Rita Ehrhorn
med 193,0
do
Bowlingturnering for andet halvår 2009 blev genoptaget mandag den 5. januar 2009.
Mange medlemmer af kredsen deltog i HJV nytårsgudstjenesten torsdag den 15. januar kl. 1930 i Budolfi Kirke i Aalborg. Kredsens fane blev sammen med mange andre
faner ført ind af kaptajn Jes Reiner Pedersen og kaptajn Mogens Pedersen. Det er en
meget højtidelig gudstjeneste og her skal særlig fremhæves afslutningssalmen "Dejlig
er jorden" som fremføres af flyvestationens Brass Band der sammen med hele menig-
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heden synger så taget er ved at løfte sig på Budolfi Kirke. Det er en særlig aften, som
her skal anbefales.
En anden begivenhed, som her skal fremhæves, var debatmødet om fremtidens forsvar, som blev afholdt tirsdag den 27. januar kl. 1900 i Skydepavillonen i Ålborg.
Trods det, at det var en meget vigtig håndboldaften, var salen fyldt til sidste plads,
også på denne aften deltog mange af kredsenes faner.
Aftenen startede med en fællessang " Blæsten går frisk over Limfjordens vande", inden man gik over til det annoncerede program, som startede med velkomst og debatoplæg ved formanden for Folk & Forsvar, Frank E. Andersen - forsvarets aktive engagement ude og hjemme, værnepligten - en samfundssucces, fælles engagement om
samfundets beredskab, anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende
og sluttelig - vi kan ikke undvære reserven.
Det næste debatoplæg blev fremført af Helge Adam Møller og generalmajor Per
Pugholm Olsen inden man gik over til den egentlige debat. Mange spørgsmål blev stillet til panelet, som svarede godt for sig.
Mødet blev meget myndig og dygtig ledet af pensioneret brigadegeneral K.E. Nielsen.
Aftenen blev, inden fanerne blev ført ud, afsluttet med en fællessang " Som en rejselysten flåde".
Det sluttede med kaffe, drikkevarer og sandwichs.
Kommende aktivitet.

Kredsen afholder generalforsamling i Gildeborgen, Rafns Alle 1, 9000 Aalborg Mandag
den 23. marts 2009 kl. 1800 således:
Kl. 1800 mødes deltagerne i Goldesalen. Fanen føres ind og rulles ud, herefter en orientering om Gildehallen m.v. Herefter forlægges til Laugsstuen og biblioteket, hvor
der gives en kort orientering om disse.
Deltagende ikke medlemmer begiver sig herefter op i opholdsstuen. Medlemmerne afholder generalforsamling i Laugsstuen - Dagsorden i følge vedtægterne - nuværende
bestyrelse og revisor ser således ud:
formand Franz Strehle - er på valg - modtager genvalg
forretninsfører Mogens Danielsen - er ikke på valg
bestyrelsesmedlemmerne: Kaptajn Leif Nygaard og Mogens Pedersen Mogens Pedersen er på valg
Revisor. Major Strange-Møller - er ikke på valg.
Tiderne er tentative, men vi påregner kl. 1930 spisning i spisestuen - Wienerschnitzel
m. m. og herefter vil kaffen blive serveret i opholdstuen – hvor
Det er ikke en PETER, HVEM SOM HELST, vi har fået fat i til vores generalforsamling,
men
FANGENR.: 73085 POUL NIELSEN, DÄNEMARK
(nok den sidste af slagsen).
Han blev som 18-årig taget af Gestapo med nogle illegale blade og uden rettergang
sendt til KZ Strafflager Sachsenhausen. Han kom hjem i 1945.
Han skulle efter signende være en gudbenådet foredragsholder, så der venter deltagerne en interessant aften.
Tag gerne et par venner med (ikke medlemmer har også ret til dette foredrag), men
af hensyn til arrangementet skulle vi gerne have jeres tilmelding enten pr. telefon eller via mail senest mandag den 16. marts 2009.
Deltagerpris ekskl. drikkevarer kr.100 pr. person.
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Omtale af to bøger
Det nævnes ofte i disse år, at Danmark ikke har været i krig siden 1864. Hvis vi tillader os at se bort fra de træfninger, der fandt sted i Sønderjylland og på Amalienborg
Slotsplads ved indledningen til Tysklands besættelse af Danmark samt de angreb, de
danske soldater var udsat på Balkan (stort set uden at måtte svare igen), er det også
rigtigt. Men nu er Danmark atter i krig efter en pause på 145 år.
Den sidste krig mod Preussen og Østrig i 1864 er vel beskrevet i bogen
”Slagtebænk Dybbøl 18. april 1864”,
skrevet af Tom Buk-Swienty, der trods navnet er dansk journalist og lektor ved Syddansk Universitet. Hvis man skulle mene, at Officersskolens fag Krigshistorie er dækkende for ens viden om slagene ved Dannevirke og Dybbøl, må man revidere sin opfattelse efter læsningen af denne bog. Der er tale om en meddrivende beretning, der
bl.a. bygger på breve og dagbogsnotater fra soldater, der deltog. Hele det politisk spil
mellem regering og hærledelse på den ene side og den ansvarlige chef på kamppladsen er nøje beskrevet, ligesom de tilsvarende trakasserier på preussisk side ikke er
glemt. Slagene var blodige. Beskrivelserne i bogen er dramatiske men uden tvivl objektivt beskrevet og giver i høj grad indtryk af autenticitet. Bogen kan absolut anbefales. (Gyldendal. 400 sider).
Dybbøl bogen bliver faktisk blot omtalt her, fordi der tales om, at Danmark atter er i
krig 145 år efter Dybbøl – nu i Afghanistan. Og det er så sandt som det sagt af mange. Offentlighedens interesse for Danmarks deltagelse i koalitionen synes dog begrænset til at blusse op, hver gang der kommer en dansk soldat hjem i en kiste, men
med læsningen af denne bog ville alle få en helt anden opfattelse af de danske soldaters indsats. Der er langt fra blot tale om nye skolebøger til fattige børn eller vandforsyning til en landsby.
Bogen, der er skrevet af forfatter og journalist Kim Hundevadt og udgivet på JyllandsPostens forlag, hedder
”I morgen angriber vi igen”
Der er tale om en troværdig og objektiv beskrivelse af vilkår og rammer for den
kamp, der føres imod Teleban i Afghanistan. Forfatteren har i fire perioder opholdt sig
hos ISAF hold 4, der var opstillet af Den Kgl. Livgarde og fået indsigt i alle forhold
omkring forberedelse, gennemførelse og evaluering af de hårde kampe, Hold 4 måttet
i gennem – med tab. Fem soldater mistede livet og 10 blev såret.
Som allerede nævnt bygger offentlighedens opfattelse af soldaterne indsats i Helmand
provinsen i mange til fælde på myter. Én af dem - at vore soldater er dårligt udrustet
- skal aflives her, med et citat fra bogen:
”Hvor ubehagelig (den forudgående, red.) episode end var, ændrede den ikke på
magtbalancen i Upper Gerechk Valley. Kompagniet fortsatte også i den følgende uge
med at svinge taktstokken på den nordvestlige side af floden.
Flere faktorer talte til danskernes fordel:
For det første kompagniets 131 soldater, suppleret med cirka 50 mand fra diverse
støtteenheder, langt mere talstærke end de 40-50 nedslidte britiske soldater, som forlod Sandford i løbet af september (2007, red.).
For det andet havde den offensive strategi og aggressive adfærd vist sig at være en
betydelig succes.
For det tredje rådede kompagniet over en ”værktøjskasse”, som tilsvarende britiske
og amerikanske underafdelinger kun kunne drømme om – deriblandt:

11

9 EN TACP-enhed (Tactical Air Control Party), som fungerede som bindeled mellem
tropperne på landjorden og flystøtten. Den var enhedens ”forward air controller”,
som udpegede målet med koordinater eller med en laserpointer og koordinerede
med det fly, der skulle kaste bomben.
9 Artilleriobservatører, som dirigerede ilden fra artilleri ind imod fjenden.
9 En sektion på to finskyttehold, som hæren slev var begyndt at uddanne i 2006 og
en 6o mm mortergruppe med egen observatør.
9 En EW-sektion (Electronic Warfare) som kunne disponere over noget af verdens
bedste udstyr til at aflytte fjendens kommunikation.
9 En CIMIC-enhed som med sine civile projekter ikke blot var til gavn for afghanerne, men i høj grad også kunne øge soldaterne sikkerhed, fordi landsbybeboerne
blev venligere stemt og mere villige til at videregive værdifulde oplysninger.
Flere officerer talte om, at det var en fordel for kompagniet at være en del af en lille
hær. I en militær stormagt ville en værkstøjskasse i den størrelsesorden normalt blive
stillet til rådighed for en hel division eller brigade. De danske panserinfanterister skulle ikke på tilsvarende vis slås om hærens bedste ressourcer med andre kampenheder.
Konsekvensen var, at kompagniet havde en stor ”knytnæve” med på opperationerne
ind i Green Zone og talrige whiskymeldinger (opfanget fjendtlig korrespondance, red.)
indikerede, at den havde ramt Teleban hårdt – især under Operation Uranus.
Oprørerne havde i de første uger haft svært ved at regne ud, hvem de nye folk var og
hvilke våbensystemer de disponerede over. Nu var de begyndt at omtale danskerne
som ”nattens dæmoner” og ”dem, der skyder lige så godt om natten som om dagen”
eller ”dem, der også var ved Musa Qala”. (En kamp og et nederlag, Teleban næppe
tænker på med glæde, red.).
Denne omtale af ”I morgen angriber vi igen” tager sit udgangspunkt i at modbevise –
med bogens ord – at danske soldater er særdeles godt uddannede og har det bedste
udstyr til rådighed. Omtalen er også tænkt som en appetitvækker for medlemmer, der
interesserer sig for andet end verdenskrigene og den kolde krig. Her skrives krigshistorie, som burde være pligtlæsning for alle, der skal udsendes til trods for, at bogen i
detaljer beskriver, hvilke rædsler og andre scenarier, soldaterne kan komme ud for.
Bogen handler frem for alt om danske soldaters offensiv mod Teleban i den grønne
floddal nord for Gereshk i Helmand, en offensiv, som blev indledt med en vovet men
vellykket vildledningsmanøvre ved daggry den 19. september 2007.
Militærfolk og medier har fremført, at de følgende måneders angrebsbølge i floddalen
førte til de hårdeste kampe, har deltaget i siden 1864”.
Bemærk: Under Sydjysk Kreds annonceres et arrangement den 2. april kl. 19.00 i
Haderslev, hvor emnet behandles indgående. Se kredsens afsnit her i bladet.
Red.


Hjemmeværnsfolk vil blive i Afghanistan
Vagtstyrken af frivillige fra hjemmeværnet er på vej hjem, men tre har bedt
om at få forlænget opholdet i Helmand
Det er nærmest som i tv-reklamerne for Spies: Nogle vil bare ikke hjem. Sådan er det
også med nogle af de hjemmeværnsfolk, der i et par måneder har været udsendt til
Afghanistan, hvor de har holdt vagt i de danske lejre. Nu er hjemmeværnsdelingen på
vej hjem, men tre mand er blevet tilbage.
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- Det var så spændende en opgave, at jeg havde lyst til at tage den sidste måned
med. Og jeg har ikke umiddelbart et job at komme hjem til, så hvorfor ikke blive?, siger den 35-årige konstabel Mads, som bor på Bornholm.
Mads har ikke noget job at vende tilbage til på Bornholm. Han synes, at opgaven som
vagt hos de danske styrker i Helmand er så spændende, at han valgte at blive, da
hans kammerater fra hjemmeværnet tog hjem mandag.
Mads har tidligere arbejdet som driftsleder i landbruget og har i fritiden været aktiv i
hjemmeværnet. Da muligheden bød sig, valgte han at melde sig til den hjemmeværnsdeling, der skulle indgå i vagttjenesten i Afghanistan. Også selvom han derved
mistede sit arbejde.
- Nu er jeg blevet så glad for arbejdet som soldat, at jeg forsøger at få et job indenfor
forsvaret, selvom jeg måske er ved at have alderen i mod mig, siger Mads og fortsætter:
- Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg godt kunne tænke mig at komme til Afghanistan igen og så komme på opgaver udenfor. Det har været spændende at stå i
vagten her, hvor vi trods alt har haft kontakt til lokalbefolkningen, når de henvendte
sig i vagten. Men jeg kunne også tænke mig at komme rigtigt ud i landet, siger Mads.
For første gang har det danske totalforsvar udsendt en enhed fra hjemmeværnet til en
vagtopgave i udlandet. Det er forløbet godt, og bataljonen i Helmand har været meget
tilfreds med indsatsen.

Det er første gang, der har været sendt en enhed fra hjemmeværnet til opgaver i udlandet. Det er 29 frivillige hjemmeværnsfolk, primært fra København, der i godt et par
måneder har taget sig af vagttjenesten i de danske lejre, i den periode kamptropperne på skift har været hjemme på ferie. På den måde har den danske kampgruppe i
Helmand hele tiden kunnet være kampdygtig.
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Afsked
Da hjemmeværnsdelingen mandag tog afsked, udtrykte chefen for den danske bataljon, Keld Christensen, stor taknemmelighed for hjemmeværnsfolkenes indsats:
- I har været en stor hjælp, og vi har været utroligt glade for jeres indsats. I har været det første hold fra hjemmeværnet, der har været på en international opgave, og I
har vist, at I kan klare det, og at I kan klare endnu mere. I har lagt en god grund for
den videre udnyttelse af de ressourcer, der er i hjemmeværnet, sagde bataljonschefen, da han uddelte medaljer til alle hjemmeværnsfolkene for deres indsats.
Ved afskedsparaden for hjemmeværnsdelingen i den danske lejr FOB Price, takkede
bataljonschef Keld Christensen hjemmeværnsfolkene og overrakte dem medaljer.
De tre hjemmeværnsfolk, der ikke tog med hjem sammen med deres kammerater,
indgår i den vagt, som Bravo-kompagniet nu står for i den danske lejr, Forward Operating Base (FOB) Price. De tre hjemmeværnsfolk rejser hjem sammen med de øvrige
danske soldater fra hold 6 i februar.
I løbet af foråret bliver en ny hjemmeværnsdeling, med udgangspunkt i Storkøbenhavn, sendt til Helmand for at holde vagt, når det næste hold danske soldater skal
hjem på ferie.
Kilde: HOK


Medaljen, ingen ønsker at modtage ………
Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste
Indstiftet 30. oktober 1996
Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste tildeles militært og civilt personel,
der er faldet, alvorlig såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i
kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed

.
Medaljen er forgyldt og båndet er hvidt med røde dobbeltstriber.
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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

Generalforsamling
FM Søren Gade
Generalforsamling
Klipfiskefrokost
Generalforsamling
Årsmøde

Midt- & Vestsjælland
København
Fyns Kreds
København
Nordjysk
Landsledelsen
Afghanistanforedrag Haderslev
Udflugt
Midt- & Vestsjælland
1. Skydedag
København
Forårsekskursion
København
”Den længste Dag” Midt- & Vestsjælland

Skovsøgård
Kastellet

040309 - 1930
110309 - 1900
120309 - 1800
200309 - 1200
230309 - 1900
300309 - 0945
020409 - 1900
020509 – e.n.a.
210409 - 0900
150509 - 1000
Udsat

Kastellet
Gildeborgen
Antvorskov
Louisevej
Stevnsfortet
Sjælsø
Stevnsfortet
Filmaften

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Forventet udsendt:

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Dato

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

165
166
167
168
169
170

(Maj- juni 2009)
(Juli – august 2009)
(September – oktober 2009)
(November – december 2009)
(Januar – februar 2010)
(Marts-april 2010)

010409
010609
010809
011009
011209
010209

250409
250609
250809
251009
201209
250210

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
Intet tilmeldt.



Strehles Rejser
I Kr. Himmelfarts ferien arrangerer Franz Strehle, Nordjysk Kreds en tur i
dagene torsdag den 21. – søndag den 24. maj til
BERLIN - ÅBENT HUS JÜTERBOG – DDR ATOMBUNKER.
Kontakt.:

Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
Tlf: 9812 6328 - Mobil: 4091 5588 - Mail: franzstrehle@yahoo.dk

15

Tryk
Totalforsvarsregion Sjælland

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