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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. 

 

 

 

Formandskabet: 

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, Mobil: 4032 9109 

: vibekeerik@yahoo.dk  

Arb.: hjv.erik@yahoo.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 

 translator@vip.cybercity.dk 
 

Redaktion: 

Major Mogens Pedersen 

Torvegade 30, 4200 Slagelse  

 5852 6315 – Mobil: 4032 4312 

 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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Referat fra Repræsentantskabsmødet 14. april 2010 

 

Før repræsentantskabsmødet redegjorde oberst Mogens Bech, chef for Totalforsvars-
region Fyn, Syd- og Sønderjylland for Forsvarsforliget 2010 – 2014. Oberstens rede-
gørelse var særdeles informativt og interessant.  

 
Efter foredraget foretog man præmieuddelingen til de mange vindere i 2009-

skydekonkurrencen. Resultaterne blev bragt i Meddelelser nr. 170. 
 
Referat fra Repræsentantskabsmødet  

hos Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup).  
 

Landsformanden takkede indledningsvis Fyns kredsen for at have arrangeret mødet 
og foreslog dernæst H. J. Jürgensen (HJJ) som repræsentantskabsmødets dirigent.  

HJJ blev valgt uden modkandidater. HJJ konstaterede, at repræsentantskabsmødet 
var lovligt indkaldt jf. Meddelelser nr. 170 og igangsatte mødet jf. dagsordenen.  
Alle kredse undtagen Storstrøms kreds var repræsenteret:  

 
1.  Landsformandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

     Landsformanden indledte med at mindes de medlemmer, der det seneste år er af    
     gået ved døden: 

Københavns kreds: 

C.B.Brockmeyer           
Peter Rude 

Frede Gotthardsen 
Niels Tingleff 

Storstrøms kreds: 

Henning Madsen 
Aage Rye Rasmussen 

Fyn kreds: 
Ole Hærsø 
Helge Andersen 

 
De respektive kredses indlæg i Meddelelser og de tilsendte referater fra generalfor-

samlinger mv. giver et ganske godt billede af kredsenes aktiviteter. 
 

Det viser meget stor forskellighed fra kreds til kreds – hvilket jo er ganske natur-
ligt, da der netop er tale om decentralt planlagte og gennemførte arrangementer. 
 

Dels er arrangementerne af meget forskellig karakter, dog med det gennemgående 
træk, at der er tale om foredragsaktiviteter, primært om militærfagligt relaterede 

emner, samt om arrangementer af mere social karakter i forbindelse med årets 
højtider, generalforsamlinger o.l., men der er også tale om en meget stor spred-
ning, når det drejer sig om aktivitetsniveauet. Her spænder vi fra en enkelt kreds 

(Storstrømmen), hvor der må tales om et næsten ikke eksisterende aktivitetsni-
veau (omtales andetsteds i formandens indlæg) til kredse med et meget højt akti-

vitetsniveau og en stor bredde i typen af arrangementer. 
 
Vores begrænsede medlemstal medfører, at det ofte er vanskeligt at samle et stør-

re antal deltagere med deraf følgende mulighed for gode foredragsholdere. Denne 
problemstilling vil blive behandlet under indkomne forslag, idet det kan være rele-

vant at se på ”ligesindede” foreninger, der måske har de samme problemer, hvor 
det kunne være hensigtsmæssigt for alle parter at gennemføre nogle fællesaktivi-
teter – med mulighed for en større deltagerkreds og bedre foredragsholdere. 
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Økonomien ved de enkelte kredse ser generelt fornuftig ud – dog også med tilsva-

rende spredning! Vi kan se både overskud og underskud, når årets resultater gøres 
op. Også dette emne vil blive drøftet under indkomne forslag, idet der kan ses på 

muligheden af en ændret byrdefordeling mellem landsniveauet og det lokale ni-
veau. 

 
Vi har et nogenlunde konstant medlemstal, men der burde være mange potentielle 
medlemmer, som vi måske kunne engagere i foreningslivet. Medlemstilgang kunne 

være et tema, der med fordel kunne drøftes med henblik på gensidig orientering 
om lokale tiltag og resultater. 

 
Alt i alt tegner der sig et billede af en forening med en høj grad af stabilitet – og 
jeg vil invitere de tilstedeværende kredsformænd til at give deres vurdering af si-

tuationen i de enkelte kredse. 
 

     Refereres i stikord: 
     København: Konstant medlemstal (ca. 100), meget pæn tilslutning til arrangemen-    

ter, mærker øget konkurrence fra andre foreninger, som dog respekteres, høj gen-

nemsnitsalder, Meddelelser læses ivrigt, stor loyalitet overfor foreningen. 
Fyn: 62 medlemmer, har sat kontingentet op til kr. 180,00, har ofte damer med til 

arrangementerne, samarbejder med andre foreninger om bl.a. foredrag. Generelt 
god tilslutning. 
Midt- & Vestsjælland: 55 medlemmer. Har en skabelon for sæsonen, kun aftenar-

rangementer udover skydning, som er god aktivitet, sommerudflugt med damer, 
ofte i samarbejde med Reservepersonellets organisationer.  

Sydjysk: 48 medlemmer. Bestyrelsen er blevet reorganiseret med et godt resultat. 
Konstaterer manglende tilgang og tilslutning til arrangementer undtagen til gene-
ralforsamlingen. Vil gerne øge det sociale element. Har gennemført en spørgeske-

maundersøgelse med et pauvert resultat. Samarbejdet med andre foreninger, ty-
der på en farbar vej. Ser gerne, at vi centralt varetager tiltag med henblik på re-

kruttering (henvist til drøftelse senere). 
Midtjysk: Har indledt et samarbejde med Niels Ebbesens Venner. Er blevet tilbudt 
samarbejde med Nordjysk kreds – ser et perspektiv heri. Den store geografiske 

spredning er belastende. Støtter idéen med at ”kikke Folk & Forsvar overfor skuld-
rene” mht. samarbejdsmuligheder. 

Nordjysk: Planlægger et samarrangement med Midtjysk. Bowling er en hovedakti-
vitet. Gennemfører ”indlandsture” (virksomhedsbesøg) og udenlandsture jf. an-

nonceringen i bladet. 
 
Landsformanden fortsatte:  

Storstrøms kreds ligger stille uden formand. Kredsen beklager, at der ikke kan 
skydes. Landsformanden har tilbudt at ”træde i karakter” ved et møde om kred-

sens fremtid. 
Erik Petersen talte for en fastholdelse af den storstrømske geografi. – altså uden 
en sammenlægning Midt- & Vestsjællands kreds. 

FOUAT er medlem af Folk & Forsvar. F&F har fokus på lokalområderne herunder 
samarbejde med andre forsvarsvenlige organisationer.  

 
Landsformanden omtalte forsvarets veteranpolitik positivt. 
Meddelelser er foreningens rygrad og opfordrede til at støtte bladet med artikler. 

Fanespørgsmålet, som blev rejst af Fyns kreds sidste år, her mener landsforman-
den, at en fane kunne være passende som et symbol, der kunne vises i forbindelse 

med repræsentantskabsmøderne. 
Beretningen blev godkendt.  
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 2.  Virksomheden i det kommende år (formanden). 

     ”Sats på de ting, der virker – hold dampen oppe”. 
 

3.  Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 
     Forretningsføreren fremlagde det regnskab, der blev offentliggjort i nr. 170, som     

     blev godkendt. 
     FOUAT er begunstiget af støtte udefra. Det kan danne grundlag for et bortfald af    
     kontingent til formandskabet – midlertidigt.  

     Det blev vedtaget, at 2010 bliver ”kontingentfrit” i forhold til formandskabet. 
 

4. Fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet, herunder betaling  
     for medlemsbladet – se pkt. 3. 
  

5. Valg. 
     Der blev ikke gennemført valg, da både formand (4 års perioder) og  

     revisor (2 års perioder) var genvalgt i 2009. 
 
6.  Behandling af forslag fra formandskabet.  

     Ingen.  
 

7.  Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne (og andre).. 
     Der var indsendt tre forslag. 
     Et forslag om at tildele kredsene et ekstra antal blade med henblik på lokal hverv-     

     ning blev vedtaget uden afstemning. 
     Et andet forslag gik på, at vi som forening sammen med andre tilsvarende forsvars   

     venlige foreninger skulle arbejde på en øget synliggørelse i forhold til forsvarets    
     centrale ledelse blev afvist, idet de enkelte kredse henvises til at søge samarbejds- 
     partnere lokalt. Centralt er FOUAT repræsenteret i Folk & Forsvar på en tilfredsstil-     

     lende måde.  
     Et tredje forslag blev henvist til gennem lokalformændene at blive drøftet lokalt,  

     herunder en bevarelse af Meddelelser i stedet for en fuldstændig kobling til Inter- 
     nettet. 
     Webmaster (Peter Thomsen) kan snarest iværksætte en interaktivitet i forhold til  

     vedligeholdelse af kredsenes AKOS.        
 

8.  Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 
     Det blev aftalt til at finde sted den 6. april 2011 i Højstrup. 

 
9.  Eventuelt.   
     Landsformanden sluttede en god dag og ønske kredsene ”god vind”. 

 
 
 

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  

Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre. 

 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182. 

 

fortsættes  … 

 

 

mailto:jalars@larsen.mail.dk
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
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Dødsfald 

Kredsen har modtaget underretning om, at 
 

 Oberst Frede Gotthardsen ( 17. juli 1917 – 16. feb. 2010)  
 

er afgået ved døden. 
Nogle år efter sin pensionering flyttede familien fra det sønderjyske til København, 
hvortil han overførte sit medlemskab af foreningen. 

I oktober 2008 fortalte Frede om forhold og tildragelser fra sin opvækst, fra studieti-
den og officersgerningen frem til hen i 1943. Taletid og kræfter tillod ikke mere, men 

han havde langt mere at berette om ikke mindst i betragtning af, at han var født i den 
del af Sønderjylland, som på det tidspunkt var tysk. 
Fra ungdommens dage havde han en markant holdning til tingenes tilstand og havde 

sine meningers mod. Sin høje alder til trods var han levende og kritisk debattør i vor 
kreds, når man gik ind på hans vidensområde. 

Hans liv i København blev FOUAT, hvor han troligt mødte op, de sidste måneder støt-
tet til sin stok. Tillige optog det sønderjyske ham meget med hjemegn i Nordslesvig 
og tjeneste gennem årene på højere chefsposter. 

Æret være Frede Gotthardsens minde. 
 

(Se referat af oberstens foredrag i MEDDELELSER nr. 163, JAN-FEB 2009)  
 
Foredragssæson 2010-I 

Vinteren og foredragssæsonen går på hæld, - foråret er på vej.  
 

Den 9. februar besøgte historiker Peer Henrik Hansen v/Koldkrigsmuseum Lange-
landsfort vor kreds og har efterfølgende tilsendt os følgende:  
 

”Det var en ganske almindelig tirsdag aften. Jeg skulle holde foredrag om østtysk spi-
onage under Den kolde Krig, og det skulle ske på Kastellet for FOUAT. Der var et fint 

fremmøde, så den lille foredragssal var nærmest perfekt til formålet.. 
Jeg begyndte mit foredrag og fremviste en række billeder fra et unikt kildemateriale, 
som i dag er i FE varetægt. Det var for de fleste et nyt indblik ind i østtyskernes 

hemmelige aktiviteter i Danmark under Den kolde Krig. Mest opsigtsvækkende var 
nok papirerne, som dokumenterede at DDR militære efterretningstjeneste en uge ef-

ter Murens Fald stadig opdaterede sit indhentede materiale om Danmark, og det var 
formentlig med til at få spørgelysten i gang hos tilhørerne. 

Engagerede tilhørere er noget, enhver foredragsholder er glad for, og engagerede til-
hørere var, hvad undertegnede stod over for denne aften. Under spørgsmål spurgte 
en af tilhørerne ind til WP mulige brug af atomvåben mod Danmark. Under et besøg 

på Stevnsfortet havde guiden dernede forklaret, at Østblokken havde tiltænkt Dan-
mark tre atombomber: én i Esbjerg, én i Roskilde og én mod Stevnsfortet.  

 
Her korrigerede admiral I.B. Rodholm Stevnsfortets guider og forklarede, at antallet af 
tiltænkte atombomber mod Danmark var langt større, og at der formentlig ikke havde 

været meget tilbage efter et østligt angreb. På samme måde blandede tidligere for-
svarsminister Knud Enggaard sig i debatten, og sammen med admiralen kunne han 

flere gange bidrage aktivt til debatten og til de tilstedeværendes viden om Den kolde 
Krig, undertegnede inkluderet. Da tiden løb ud afsluttede formanden denne del af se-
ancen og bad alle om at gå over i de tilstødende lokaler, hvor natmaden var klar. 

Efter den traditionelle skål for Dronningen fortsatte snakken under natmaden. Pludse-
lig var tiden fløjet og aftenen gået – altid et godt tegn på, at man har været i godt 

selskab og har haft en fornøjelig aften.” 
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Den 25. februar redegjorde historikeren Claus Bundgård Christensen for sine under-

søgelser af de ca. 26.000 dansksindede sønderjyders deltagelse på tysk side i Den 
første Verdenskrig. Denne undersøgelse har han beskrevet i sin meget roste og pris-

belønnede bog ”Danskere på Vestfronten 1914-1918”. 
Han indledte med at beskrive sine kilder. Et væsentligt problem var, at et allieret luft-

angreb i 1945 resulterede i, at det tyske Reichsarchiv’s militærarkiver i Berlin blev 
flammernes bytte. Den tyske udskrivning af værnepligtige var organiseret lokalt, så-
ledes at langt de fleste sønderjyder kom til ’danskerregimenterne’ 84, 86 og Reserve-

regiment 86. Der fandtes således regimentshistorier, som var udkommet i mellem-
krigsårene, men disse var skrevet af veteraner og rejste således en række kildekriti-

ske spørgsmål. Det vigtigste militærarkiv for undersøgelsen viste sig forbavsende nok 
at være Bayerisches Hauptstaatsarchiv i München, idet ’danskerregimenterne’ en stor 
del af krigen var underlagt Heergruppe Kronprinz Rupprecht af Bayern, og dette arkiv 

var aldrig blevet overført til Berlin. Den helt store guldgrube var imidlertid de mange 
dagbøger og ikke mindst de tusindvis af breve fra soldaterne, som blev gemt som kle-

nodier af familierne, og som nu findes i store mængder i de lokale arkiver i Sønderjyl-
land. 
Den tyske feltpost var uhyre effektiv. På få dage nåede breve fra soldaterne hjem til 

familien. Brevene var meget åbenhjertige, for de var skrevet på dansk, skønt skole-
sproget i Nordslesvig var tysk, og de blev stort set aldrig censurerede. Breve til solda-

terne er kun sparsomt bevarede. 
Danskerne var med i de mest blodige slag på Vestfronten, lige fra angrebet på Belgien 
og siden Verdun og Somme. Krigens udvikling blev illustreret på glimrende vis med to 

fotografier. Det ene viste en ung, velsoigneret soldat i nydelig uniform med pikkelhue 
og gevær. Det andet viste en snavset soldat med tunge jernplader som en slags skud-

sikker vest på forkroppen, gasmaske, moderne tysk hjelm og bevæbnet med skytte-
gravskrigens vigtigste våben, håndgranater. På begge sider af fronten måtte der ny-
tænkning til, når forbedret artilleri, kampvogne, flyvemaskiner og gas blev en del af 

krigsførelsen. 
Kammeratskabet var af enorm betydning for de danske soldater, og der er intet, der 

tyder på, at de var dårligere soldater end deres tyske kammerater. Det var ikke 
usædvanligt, at der på relativt stille afsnit blev etableret en uofficiel våbenstilstand, 
som dels kunne bruges til at hente ofre i ingenmandsland, men også resulterede i ud-

veksling af gaver som appelsiner, chokolade eller tobak. Der udviklede sig også efter-
hånden, som krigen trak ud, en slags ’lev og lad leve’ mentalitet, så man ikke uprovo-

keret bare skød en modstander, som ikke udgjorde en fare for sig en selv.  
Brevene er præget af bekymring for dem derhjemme og så soldatens tanker om mad 

og næste orlov. Det var forbavsende få, der, når de blev indkaldt eller var på orlov, 
flygtede til Danmark. Da ingen jo kendte krigens udfald, kunne en sådan flugt betyde, 
at de aldrig ville kunne vende tilbage til deres familie og hjemegn. 

Det kunne være fristende at forlade krigens rædsler ved at overgive sig. Men skete 
det i kampens hede i en skyttegrav, kunne man meget vel risikere at blive dræbt alli-

gevel. Skete det for åbenlyst, kunne man risikere at blive skudt af både venner og 
fjender. Mange blev imidlertid taget til fange, dels af de franske og dels af de britiske 
styrker. Ved Sorbonne i Paris var der en professor i nordiske sprog, som kendte for-

holdene i Sydslesvig, og han fik udvirket, at de dansksindede krigsfanger kom i en 
speciel lejr, hvor de blev behandlet væsentligt bedre end de tyske. Tilsvarende fik den 

danske sømandspræst i Newcastle udvirket, at de dansksindede fanger taget af bri-
terne fik deres egen fangelejr vest for London, hvor også de fik gode forhold. 
Af de ca. 26.000 dansksindede, der deltog i krigen, vendte mere end 4.000 ikke tilba-

ge fra den blodige krig. 
Det blev en fantastisk spændende aften, hvor vi fik et glimrende indblik i krigen på 

Vestfronten, således som den først og fremmest blev afspejlet i de dansksindede søn-
derjyders breve til familien.     
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Generalforsamling 2010 

blev afholdt 11. marts i Kastellet i overensstemmelse med foreningens Vedtægter og 
med forsamlingens valgte dirigent Flemming Holmgreen. 

Et tilbagevendende program med otte foredrag i vinterhalvåret, generalforsamling, 
klipfiskfrokost, forårsekskursion og foreningens stiftelsesfest har også i 2009 haft 

medlemmernes interesse og opbakning, hvilket bestyrelsen derfor ikke fraviger i 
2010. 
Årsberetningen var todelt, idet formanden for skydeudvalget Ole Raae Andersen gav 

et tilbageblik, status og forventninger. Ole Raae har overtaget hvervet som formand 
efter Gregers Djørups eget ønske om at blive afløst. Gregers bibeholder det koordine-

rende ansvar for landspræmie-skydningerne. Det må erkendes, at der er et møjsom-
meligt arbejde at få klargjort til dagens skydninger på grund af restriktioner pålagt af 
myndighederne i omgangen med våben og ammunition.  

Beretningen blev godkendt. 
Vor kasserer Keld Meier Olsen gennemgik det udleverede regnskab og redegjorde her 

for sammenhængen i økonomien. Kredsen havde så småt i vinterens forløb foretaget 
stramninger på udgiftssiden, men tilhørerne blev foreholdt, at dette ikke var nok, 
hvorfor prisstigninger ved arrangementerne måtte forudses. 

Formanden redegjorde for visse omkostningskrævende forhold i 2009, der er taget ad 
notam. 

Regnskab samt fremlagte tiltag blev godkendt. 
Kredsen havde ved generalforsamlingen 106 betalende medlemmer og 1 frimedlem. 
Der var ingen modforslag til fastholdelse af kontingent for 2011 på kr. 150. 

Efter valg og genvalg fik bestyrelsen følgende sammensætning: 
 

Jørgen Larsen, formand  * 
Hans A. Schrøder, næstformand  ** 
Keld Meier Olsen, kasserer * 

Per Brix-Knudsen, forretningsfører ** 
Flemming Behrndtz, IT AV konsulent  ** 

Ingrid Daege * 
Gregers Djørup* 
Knud Rasmussen, suppleant * 

Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget ** 
Jørgen Dam, skydeleder * 

 
Flemming Iversen, revisor * 

Finn Asmussen, revisorsuppleant * 
(*  Valgt til 2011,  ** 2012) 

 

Forårsekskursion 2010 
går til den militære flysamling på Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 

Helsingør. Vi mødes i Café Ellehammer lige inden for indgangen onsdag den 19. maj 
kl. 1000, hvor museet åbner. 
Program: Introduktion til Danmarks Flyvemuseum og Danmarks Tekniske Museum. 

Rundvisning ved Hans A. Schrøder blandt de 19 tidligere militærfly. 
Rundgang på egen hånd i de øvrige samlinger 

Kl. 1300 Frokost i Restauranten i Hotel Sleep2Night tre minutters gang fra museet. 
Pris kr. 200,- omfatter adgang til museet og frokost med en lille fadøl eller vand og 
kaffe. 

Yderligere drikkevarer for egen regning. 
Bindende tilmelding til formanden senest mandag den 10. maj. 

Kørevejledning: Kør ad motorvejen mod Helsingør. Når motorvejen ophører, fortsæt-
tes der lige ud ad Kongevejen. Ved den første rundkørsel drejes til venstre ad Støbe-
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rivej. Anden vej til højre er Fabriksvej, hvor museet ligger nede til højre. Der er mas-

ser af parkeringspladser, og bilen kan naturligvis blive holdende, medens vi spiser. 
Bus 801 og 802 kører fra Helsingør station til museet. 

 
Pistolskydning 

Af hensyn til nye medlemmer gentages her datoerne for forårets skydninger på pistol 
på Sjælsø Skydebaner, bane K2. Fredage 9. og 23. april, Torsdage 6. og 27. maj samt 
torsdag 3. juni. 

Skydningerne starter kl. 0900 og fortsætter til kl. 1130-1200. 
Kontaktperson er formand for skydeudvalget Ole Raae Andersen, tlf. 4921 0119.  

 
 

 

Storstrøms Kreds 
Formand: Vakant  
                 - :  
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@gmail.com 

 
Referat af generalforsamling den 2. marts 2010 
I Generalforsamlingen deltog 19 medlemmer, hvilket er 1/3 af medlemsskaren. Det er 

rigtig pænt. Generalforsamlingen blev gennemført efter vedtægterne under kyndig og 
humoristisk ledelse af dirigent Mogens Røgind (med klokke). Da formandens beretning 

var udsendt på forhånd, kunne dette punkt hurtigt afklares.  
 

 
 

Virksomheden i det kommende år blev skitseret.  
Den første del af året er allerede ”på skinner”:  
7. april foredrag ved Ingrid Daege på Skovsøgård kl. 1930.  

mailto:skansehuset@mail.tele.dk
mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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Skydeuddannelse 20. maj, træningsskydning 3. juni, 12. og 26. august samt præmie-

skydning og frokost lørdag den 4. september. Alle skydeaktiviteter gennemføres på 
banerne ved Bredetved. 

 
Sommerudflugten vil være et besøg på Fregatten Peder Skram lørdag den 14. au-

gust. Peder Skram er i dag museumsskib og ligger ved kaj på Holmen. Foreningen be-
taler for rundvisningen på fregatten og giver drikkevarer til frokost. Frokosten vil – 
som i 2009 – være medbragt madkurv, som kan fortæres i kælderen under Orlogsmu-

seet, der ligger lige i nærheden. Derefter er der ”fri manøvre” som fx kan bruges til at 
besøge det meget spændende Orlogsmuseum. Max. 30 personer kan deltage. I det 

omfang der ikke er ”ægte medlemmer” nok, kan man medbringe sin bedre halvdel. 
Mere herom senere. 
 

Søren Nør forelagde det reviderede regnskab, som også i år udviste et pænt over-
skud. Regnskabet blev godkendt. På den baggrund blev det vedtaget at kontingentet 

fortsætter uændret (150,00 kr. pr. år). 
Formanden blev genvalgt. De medlemmer af bestyrelsen, som var på valg i år (Steen 
Gildberg, Holger Janns og Steen Burild) blev ligeledes genvalgt og fortsætter i de 

gamle funktioner. 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
Under eventuelt forelagde Mogens Pedersen (redaktøren af ”Meddelelser”) sine tanker 
vedrørende en fremtidssikring af foreningens overlevelse. Baggrunden var, at tilgan-

gen til foreningen er stagnerende og på sigt vil vi simpelthen uddø, hvis ikke der gø-
res noget for at sikre en passende ”personelerstatning”. Mogens pegede bl.a. på, at 

Forsvarets myndigheder burde gøre noget mere for at støtte foreningen. Forsamlingen 
debatterede energisk indlægget og der fremkom mange gode idéer og synspunkter. 
En samordning af vor aktivitetskalender med andre foreningers kunne være en god 

idé. Fx en samordning af aktiviteter med Torsdagsklubben ved Sjællandske Livregi-
ment (nu GHR). Der var mange, som syntes at Forsvaret – og herunder især Hær-

hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland – faktisk gjorde ganske meget for os, og at der ik-
ke var grund til at klynke. GHR har faktisk også støttet os meget de sidste par år, 
hvor både den afgåede og den nuværende regimentschef har holdt særdeles gode fo-

redrag for os, og hvor den travle stående bataljon så sandelig også har leveret varen 
med både foredrag og våbendemonstration. Vi er blevet overordentlig godt behandlet.  

Så på det lokale plan kan vi bestemt ikke beklage os over manglende opmærksom-
hed.   

Men det er klart, at et samarbejde med den centrale personeltjeneste kunne sikre, at 
faste officerer, der går på pension fra forsvaret, reserveofficerer og frivillige hjemme-
værnsofficerer, som falder for aldersgrænsen på 60 år og frivillige hjemmeværnsoffi-

cerer, som mister deres grad, fordi deres enheder nedlægges, blev gjort opmærk-
somme på vores eksistens og de muligheder det indebar for de pågældende officerer.  

 
Emnet vil blive behandlet på repræsentantskabsmødet i april, men nu har Mogens da i 
det mindste hørt vore synspunkter – som jeg også har noteret mig til brug under mø-

det. 
Vi sluttede vanen tro med forloren skildpadde og en drikkelig Cabernet Sauvignon. 

Som altid en stor og varm tak til ”vores” køkkensektion. (Igen et fremragende ek-
sempel på, hvad de søde mennesker i Hjemmeværnet kan og vil støtte med) 
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Fyns Kreds 
Formand: 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 

 

 
 Sydjyske Kreds 

Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle. 

 7583 3548. : ilbro@mail.dk 

Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 

 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk  

 
Generalforsamling 

Den 8. februar 2010 afholdt FOUAT, Sydjyske Kreds generalforsamling på Ryes Ka-
serne, Fredericia. 

Økonomien er god så bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 150. Regnskabet 
gav ikke anledning til kommentarer. Kredsens medlemstal er nu 50. 

 
Beretning, kommende aktiviteter og regnskab godkendtes med akklamation. 
 

Efter valget er kredsens repræsentanter: 
 

Formand: OL J.E.E. Bro (Valgt 2009) 
Bestyrelsesmedlem: MJ K.M.L. Glud (Valgt 2009) 
Bestyrelsesmedlem: MJ O.E. v. Holck (Genvalgt 2010) 

Bestyrelsessuppleant: MJ E. Vorgaard (Nyvalgt 2010) 
Revisor: LT G. Ebbesen (Genvalgt 2010) 

Revisorsuppleant: KN P. Sejerup(Genvalgt 2010)  
 
I rakkernes fodspor 

Tirsdag den 15. juni er der udflugt til Vestjylland, hvor vi skal se det område, hvor 
rakkerne levede. Vi mødes kl. 10.00 ved Lønborg Kirke i nærheden af Tarm, hvorfra vi 

kan se ud over de vidtstrakte engarealer ved Skjern Å. Efter kaffe og rundstykker kø-
rer vi til Dejbjerg Kirke, hvor vi bl.a. skal se rakkergraven og flyvergraven. Turen går 
videre til Bundsbæk Mølle, hvor vi spiser frokost for egen regning. Dernæst begiver vi 

os ud i den vilde Bjørnemose, der dog er passabel for selv dårligt gående. Spadsere-
vejen ender ved de sidste rakkeres bolig, hvor vi vil indtage en forfriskning. Turen går 

tilbage til den gamle vandmølle, hvor eftermiddagskaffen venter. Om muligt kører vi 
op til højderyggen på heden, hvorfra der er en pragtfuld udsigt. Kl. ca. 16.30 kører vi 
hver til sit. 
Tilmelding til bestyrelsen senest 4. juni. 

 

 
 

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 

 

Lørdag den 6. februar besøgte FOUAT Midtjysk Kreds, sammen med foreningen Niels 
Ebbesens Venner (se nedenfor), Ryes kaserne og Bülows kaserne. Vi mødtes klokken 

mailto:lpp@kabelmail.dk
mailto:jc.infile@webspeed.dk
mailto:ilbro@mail.dk
mailto:oevonholck@nrdc.dk
mailto:SES@PC.DK
mailto:fagerlund@surfmail.dk
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11.00 i officersmessen, hvor vi inspireret af vintervejret sang ”Sneflokke kommer 

vrimlende”.  
I officersmessen modtog læge, dr. med., seniorforsker ved Rehabiliteterings- og 

Forskningscentret for Torturofre, Sven Arvid Birkeland Niels Ebbesen Medaljen for sin 
indsats i forskningen og personlige hjælp til børn af modstandsbevægelsens ofre for 

tortur.  
 
Derefter samledes de 26 fremmødte i foredragssalen, hvor kaptajn Poul Secher, nylig 

hjemkommet fra Afghanistan, fortalte om forholdene, kampene, dagligdagen og frem-
tiden for missionen. Og det blev gjort med en sådan professionalisme og menneske-

forståelse, at selv gamle officerer fik revideret en del og så de nye indfaldsvinkler, der 
blev trukket frem. Well done, Secher. 
Kaptajn Secher fik overrakt et par gode flasker vin + en pose med 2½ kilo slik til en 

hyggeaften med sine fire børn.  
 

Derefter fik vi dejligt smørrebrød i officersmessen. Udefra forstås, alt er jo lukket i 
weekenden. 
 

 
 

Efter frokosten kørte vi til Bülows kaserne, hvor museumsleder P.C. Rochler (foto) for-
talte og viste rundt på Telegrafregimentets Historiske Samling. Rochler lod os ikke 
glemme vi var på en hæderkronet kaserne, for hans introduktion var et højt, højt 

brøl: Samling! 
 

Efter besøget på museet indtog vi kaffe og kager i cafeteriaet, hvor vort medlem Poul 
Boye takkede museumslederen for rundvisningen. Det har Poul Boye også en særlig 
forudsætning for, da det var ham, der i 1948 startede Soldaterforeningen ved Tele-

grafregimentet. 
 

Lidt trætte efter en lang dag, sang vi til afsked ”Jeg ser de bøgelyse øer” - Tak for en 
hyggelig dag i Fredericia. 
 

Niels Ebbesens Venner – Hvem er det? 
Uddrag af Foreningen Niels Ebbesens Venners vedtægter: 

 
§ 1    Foreningens navn er "Niels Ebbesens Venner" og dens hjemsted er Randers. 

  

§ 2    Foreningens almennyttige formål er: 
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       - at styrke og bevare kongehus, fædreland og demokrati. 

       - at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk. 
       - at styrke folkets nationale ånd, og holde de nationale minder i hævd. 

       - at knytte medlemmerne sammen ved afholdelse af møder og sammenkomster. 
       - at Niels Ebbesens navn aldrig må blive glemt. 

  
§ 3    Som medlem kan optages enhver dansk borger, der er fyldt 18 år  
  

§ 4    Den, der har ført våben mod Danmark, modarbejder foreningen eller ved dom      
         er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, kan ikke væ- 

         re medlem. 
  
§ 5    Optagelse i foreningen kan ske efter begrundet indstilling til bestyrelsen. 

   Bestyrelsen afgør, hvem der optages i foreningen. 
Red. 

 
 

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 

 
 
 

Tilbage til Helmand – en kronik 

 
Bringes med tilladelse fra Kim Hundevadt, journalist og forfatter 
 

Det er tankevækkende, at de soldater, som er tættest på virkeligheden i Af-
ghanistan, tror mest på, at indsatsen nytter.  
 

I den forgangne uge drak jeg en kop kaffe med en dansk soldat. Jeg mødte soldaten 
første gang i Helmand-provinsen i efteråret 2007, da jeg samlede stof til bogen ”I 

morgen angriber vi igen” (omtalt i Meddelelser nr. 167, red.), som handler om Danmarks 
krig i Afghanistan. 
 

Bogen bygger på soldaternes egne frontberetninger, og denne soldat gjorde et særligt 
indtryk - på grund af hans personlighed og de oplevelser, han havde haft. Soldaten 

var med i en spejdersektion, som den 26. september 2007 ved en tragisk fejltagelse 
kom under fjendtlig beskydning fra en britisk enhed, som var placeret på den modsat-

te side af Helmand-floden.  
 
I over en time blev danskerne ramt af utallige fuldtræffere med varmesøgende Jave-

lin-missiler, et djævelsk præcist og kraftfuldt våben, og presset på dem forstærkedes, 
da Taliban åbnede ild, så de reelt var under dobbeltbeskydning. 

Den aften blev to unge konstabler dræbt. Jeg tror ikke, at nogen danske soldater i ny-
ere tid har oplevet et angreb af en sådan voldsomhed. 
 

Et vidne beskrev kamppladsen som ”helvedes forgård”. Soldaten, som jeg her fortæl-
ler om, sad på et tidspunkt med en alvorligt såret og døende kammerat i armene. I 

kampens hede gik han forrest, samtidig med at han forsøgte at holde modet oppe hos 
sine yngre kolleger. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:Mogens.danielsen@stofanet.dk
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Soldaten virkede i øvrigt som det fredeligste menneske, man kan forestille sig. Han 

var først og fremmest i Helmand af idealistiske årsager. Han forholdt sig altid kritisk til 
de missioner, han var udsendt på, men i Helmand følte han, at han kunne være med 

til at gøre tilværelsen bedre for de civile afghanere. Han tvivlede aldrig på, at indsat-
sen var det hele værd, selv om tabet af kammeraters liv var næsten ubærligt. 

 
Da vi en aften i sidste uge mødtes på en café fortalte han, at han for nylig blev inter-
viewet af britiske auditører, som stadig undersøger tragedien.  

 
Han bad auditørerne hilse de britiske soldater, som affyrede de dødbringende missiler, 

og sige, at danskerne ikke bar nag, fordi de accepterede, at fejl, selv de mest fatale, 
er krigens vilkår. 
 

Jeg tænkte, at det var et imponerende overskud. Hvis nogen skulle være bitre over 
krigens meningsløshed, var det vel ham? Og jeg blev glad over at høre, at både han 

og de øvrige i spejdersektionen, som overlevede angrebet, har det godt i dag. Når 
man følger dækningen i de danske medier, får man ofte indtryk af, at soldaterne i ho-
betal vender dybt traumatiserede hjem fra krigen. Det er langt fra sandheden. De fle-

ste, der vender hjem, fortæller, at de er mere beriget end belastet, ikke mindst fordi 
de føler, at indsatsen giver mening. 

 
Den største overraskelse havde jeg dog til gode: Soldaten fortalte, at han er på vej 
tilbage til Afghanistan. I august 2010 drager han med et nyt hold til Helmand. Og rig-

tigt mange fra hans gamle sektion er med på holdet. De soldater, som blev allerhår-
dest ramt, er altså parat til at tage en ny tørn. 

Det slog mig, at de i grunden er repræsentative for de soldater, jeg mødte i Helmand 
og interviewede til bogen i 2007 og 2008. En stor andel vender nu tilbage. Ikke fordi 
de er krigsliderlige adrenalin-junkier, men fordi de tror, at deres indsats nytter, at de 

er med til at bekæmpe terrorisme og skabe et værn, så den afghanske befolkning ikke 
igen skal være prisgivet et brutalt, middelalderligt og kvindefjendsk regime. 

 
Den følgende morgen blev jeg temmelig overrasket, da jeg så Jyllands-Postens for-
side: ”Danske soldater tvivler på Afghanistan-mission”. 

 
Danske soldater? Jeg havde svært ved at tro, at det kunne være rigtigt. Det harmone-

rede slet ikke med det indtryk, jeg netop havde fået, og jeg har aldrig fornemmet en 
nævneværdig desillusion blandt de mange udsendte soldater, jeg har haft løbende 

kontakt med siden bogens udgivelse. 
 
Efter at have læst artiklerne forstod jeg, at der var gået tabloid i avisens forside, så to 

fagforeningsformænd med et snuptag var blevet et synonym for ”danske soldater”. 
Jeg tror ikke, at de to formænd har mange medlemmer bag sig. I hvert fald ikke 

blandt dem, der selv har haft støvlerne på i Helmand. Men deres udtalelser var selv-
følgelig opsigtsvækkende nok i sig selv. Avisen gav dem en legitimitet, som de næppe 
fortjente, ved at lade dem tale på alle soldaters vegne, og effekten udeblev ikke. 

Politikere, chefredaktører og kommentatorer med hang til opportunisme har siden 
stået i kø for at kræve en hurtig tilbagetrækning: Det er en umulig mission! Træk sol-

daterne hjem! Krigen er tabt, lyder det fatalistiske kor. 
 
Der er endda gået inflation i tåbelige sammenligninger med Vietnam-krigen, som ko-

stede ikke færre end 60.000 amerikanske soldater og flere millioner vietnamesere li-
vet. 
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Den internationale koalition har til sammenligning mistet godt 1.000 soldater i Afgha-

nistan, og FN vurderer, at lidt over 2.000 civile sidste år blev dræbt som følge af den 
væbnede konflikt (de fleste som ofre for Taliban og andre oprørsgrupper). At sætte 

lighedstegn mellem de to krige er helt ude af proportioner. Men det siger en del om 
behovet for at score billige points i debatten. 

  

 
 
Det er så enkelt at hudflette den hidtidige indsats (og guderne skal vide, at der er be-

gået alvorlige fejl på det overordnede politiske niveau) og udpensle landets problemer 
- senest illustreret af et mislykket præsidentvalg, men tilhængerne af en hurtig tilba-
getrækning slipper nemt. Ingen journalister holder dem fast på det oplagte mod-

spørgsmål: Hvad mener I selv, at konsekvensen vil være? 
 

Jeg vil gerne give et bud. Der er kun to realistiske muligheder:  
Taliban er tilbage i løbet af få uger. Konsekvensen bliver et blodbad vendt mod de tu-
sinder af afghanere, som har samarbejdet med regeringen og den internationale sik-

kerhedsstyrke, og andre civile må enten flygte eller lade sig underkue et regime, som 
allerede har vist, hvor ekstremt det kan blive.  

Store dele af Afghanistan opløses i en borgerkrig mellem religiøse militser og lokale-
krigsherrer, akkurat som det skete i første halvdel af 1990'erne, før Taliban fik over-
taget. Det vil kaste landet ud i kaos, og konsekvensen bliver ligesom dengang omfat-

tende krigsforbrydelser og nye flygtningestrømme. I begge tilfælde vil store dele af 
landet formentlig blive et fristed for internationale terrorgrupper. Det skete dengang, 

og det kan selvfølgelig ske igen. 
Efter flere besøg i Helmand kan jeg se ansigterne på de civile afghanere, som skal 
beale en uhyggelig høj pris, hvis vi stikker halen mellem benene, for mig. Det er mo-

dige landsbyboere i Upper Gereshk Valley, som har satset deres liv og fremtid på vo-
res tilstedeværelse, det er embedsmænd, skolelærere og ingeniører i provinsbyen Ge-

reshk, og det er ikke mindst de frygtløse kvindelige ledere, som etablerer pigeskoler 
og udviklingsprojekter for lokale kvinder, selv om Taliban har sat en pris på deres ho-
ved. Det er dem, der havner i torturkamrene eller bliver klynget op i lygtepælene, 

hvis mørket atter får lov til at sænke sig. 
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Afghanistan står ved en skillevej. Problemerne tårner sig op, men det er en vildfarelse 

at tro, at der slet ikke er sket fremskridt. Det er nu, den amerikanske præsident, Ba-
rack Obama, og de øvrige Nato-regeringschefer skal vise lederskab. Der er brug for en 

klar strategi og mere konsekvent handling, hvis projektet overordnet set skal lykkes. 
Men Afghanistan er endnu langt fra at være en ”lost case”. 

 
Hvor længe skal vi så sætte vores soldaters liv på spil i Afghanistan? Længe nok til, at 
afghanerne får en fair chance for at opbygge deres egen regering og væbnede styr-

ker. Hverken mere eller mindre. Om det så tager to, fem eller 10 år. 
Det er tankevækkende, at de soldater, som er tættest på virkeligheden, er dem, der 

tror mest på, at indsatsen nytter. De har selv oplevet det på patruljerne i Helmand. 
Og de er i stort tal parat til at tage af sted igen. 
Når panikken over den seneste uges debat har lagt sig, er det måske på tide, at vi lyt-

ter mere til dem end til de skrivebordsanalytikere, som tror, at Afghanistan får fred, 
hvis vi trækker os ud. 

 
 

Forsvarsministerens medalje 

 

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech tildelte den 10. marts for første gang Forsvars-
ministerens Medalje til 11 særligt udvalgte personer for den helt særlige og eneståen-

de indsats, de hver især har ydet for udsendte og hjemvendte soldater samt deres på-
rørende. 
 

 
 

Forsvarsministerens Medalje, der blev indstiftet den 1. januar 2010, blev givet til: 
  
Direktør Peter Højland for Soldaterlegatet *) 

Direktør Christian Herskind Jørgensen for Soldaterlegatet *) 

Speciallæge Finn E. Warburg for lægevirket over for sårede danske/allierede soldater. 

Konsulent Yvonne Tønnesen for indsatsen over for psykisk sårede soldater.  

Oversergent René Dall Qvist Rasmussen for Støtte til Soldater og Pårørende (STSOP). 

Kaptajn Lasse Grønlund Kampmann for hærens overordnede kontaktofficersvirke. 

Major Egon Boutrup Sørensen for kontaktofficersvirket ved Gardehusarregimentet **)  

Kaptajn Jørgen Brogaard Hvass for kontaktofficersvirket ved Gardehusarregimentet.**) 
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Kaptajn Steffen Robert Scharff for kontaktofficersvirket ved Gardehusarregimentet.**) 

Major Søren Peter Østergaard for kontaktofficersvirket ved Den Kongelige Livgarde. 

Kaptajn Søren Bo Jensen for kontaktofficersvirket ved Den Kongelige Livgarde. 

*) Se bagest i dette nummer. 

**) Læs eller genlæs artiklen i Meddelelser nr. 165 (”Det bliver aldrig rutine”) 

 
 

 

Feltpræstens bøn til soldaterne i Afghanistan 

Feltpræst Jesper Svendsen, der til daglig er præst i Holsted Kirke i Næstved, har den-
ne bøn til soldaterne, som han læser inden de kører ud af lejren på opgave: 

 
Kære soldater. 

I ved om nogen, at I bærer hinandens liv i jeres hænder. Gør hinanden ære. 
Vær stolte og stå frygten igennem sammen og hold hinanden i live. 
Må Gud altid være midt i blandt jer i det, I gør, så jeres gerninger altid kan tåle 

det skarpeste lys og være båret af næstekærlighed. 
Vær hinandens næste til at holde modet oppe og styrke fællesskabet. 

Som Gud har elsket hver enkelt af jer, ligeså vil I elske de mennesker, I møder 
på jeres vej og i kraft af denne kærlighed bevare jeres medmenneskelighed. 
Må Gud bevare jeres udgang og indgang fra og til evig tid. 

I Jesu Kristi navn: På gensyn. 
 

 
 

Intet forsvar uden medarbejderne   

 
Der er ingen vaklen i det nye forsvarsforlig, når det handler om medarbejderne. De er 
stadig den vigtigste ressource. 

 
Uanset om du er udsendt soldat eller har din daglige gang herhjemme på kontorer og 

kaserner eller er familie til en soldat i mission, så kommer forliget til at have betyd-
ning for dig. Først og fremmest står der i forliget, at forsvaret skal fortsætte de for-
skellige tiltag, der i de seneste år allerede er sat i gang. Det handler om at sikre, at 

forsvaret kan rekruttere, uddanne og fastholde medarbejderne.  
Hvad angår familier til udsendte, så skal Forsvaret undersøge, om der er basis for 

yderligere initiativer, der kan lette de pårørendes hverdag. Samtidig med, at der er 
fokus på fastholdelse, skal der også effektiviseres. Det betyder dog ikke, at det aktu-
elle antal medarbejdere i forsvaret skal reduceres. Tværtimod forventes antallet af 

medarbejdere i forsvaret øget i begrænset omfang i den kommende forligsperiode 
blandt andet med henblik på at styrke de områder, hvor den nuværende bemanding 

er for lille i forhold til længerevarende internationale operationer. 
 
Løn og merarbejde 

Forligspartierne er også blevet enige om, at forsvaret bør undersøge om den måde, 
medarbejdernes aflønning er sammensat og forvaltet, stadig er tidssvarende. Forliget 
åbner op for at medarbejdernes tillæg skal aftales mere enkelt. Der lægges altså op til 

en mindre bureaukratisk forvaltning af lønnen.  
Der har de seneste år været fokus på merarbejde i forsvaret, og forliget lægger op til 

at det område rationaliseres. Præcis hvad det indebærer for de ansatte er ikke afkla-
ret endnu, men linjen med at merarbejde som hovedregel skal afspadseres, skal mu-

ligvis fortsættes. 
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Kvinder, værnepligtige og reserveofficerer 

Forsvaret skal fortsat sikre, at der kommer flere kvindelige ansatte. Gerne med eks-
tern bistand, sådan at kultur og tradition i forvaret ikke forhindrer rekruttering og 

fastholdelse af kvinderne. Forsvaret kan heller ikke undvære reserveofficerer og andet 
personel af reserven. Derfor skal de have mulighed for at efter- og videreuddanne sig, 
så de kan indgå i forsvarets operative struktur. 

Forliget lægger ikke op til, at der bliver pillet ved værnepligten, men at der skal gen-
nemføres en undersøgelse af dens fremtid. Der skal fortsat rekrutteres fra hele ung-

domsårgangen og ikke kun blandt de unge, der årligt aftjener værnepligt. Til gengæld 
taler forliget om, at den sidste måned af værnepligten deles i to spor. De værnepligti-
ge, der ønsker at fortsætte i forsvaret, målrettes mod den efterfølgende reaktions-

styrkeuddannelse. De andre værnepligtige skal i den sidste måned målrettes mod at 
løse opgaver i krise- og katastrofeberedskabet. 

 

 
 

Der er trængsel foran porten 

 

 

 

 
 
 

 
 
Unge mænd, 

der hverken vil 

være håndvær-

ker eller aka-

demiker, bliver 

tiltrukket af for-

svaret og 

drømmen om at 

gøre en forskel. 

 
På trods af – eller måske på grund af – at Danmark er i krig i Afghanistan, og at nogle 

danske soldater kommer hjem i en kiste med dannebrog på toppen, har der aldrig 
været flere som ønsker en uddannelse i forsvaret. Det betyder, at omkring 4.500 un-

ge mænd og kvinder i år vil modtage et afslag på deres ansøgning om en uddannelse i 
forsvaret.  
Stigningen i antallet af ansøgere til forsvaret er nærmest eksploderet og er siden 2005 

blevet fordoblet. Forsvarets rekruttering anslår, at 7.500 personer søgte ind på en ud-
dannelse i 2009, mens tallet var nede på omkring 3.600 i 2005. 

Samtidig har forsvaret også oplevet en stigning i antallet af frivillige til den fire måne-
der lange værnepligt. I dag er over 88 procent af årets cirka 6.000 værnepligtige fri-

villige – i 2004 var kun cirka 70 procent, som meldte sig frivilligt.  
Ungdomsarbejdsløshed, mangel på praktikpladser og en generel krisestemning i sam-
fundet er en del af forklaringen på forsvarets ansøgningsboom – men langt fra den 

eneste. Boomet satte nemlig ind, før ledigheden for alvor begyndte at stige. 
»Det er klart, at krisen har en positiv effekt på det offentlige arbejdsmarked, forstået 

på den måde, at flere søger ind. Vi oplevede også en stigning i antallet af ansøgninger 
inden krisen, men i takt med at krisen er blevet mere omfattende, er det blevet svæ-
rere at blive optaget på en uddannelse i forsvaret,« siger major i forsvarets rekrutte-

ring Henrik Gram Pedersen.  
Han slår fast, at man bliver skuffet, hvis man tror, at man kan blive soldat i forsvaret, 

hvis alt andet glipper. 
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»Vi kræver meget af ansøgerne – blandt andet robusthed, intelligens og god fysik,« 

siger Henrik Gram Pedersen.  
 
Ventetid på værnepligt 

Major Henrik Gram Pedersen bekræfter, at man i dag skal være villig til at deltage i en 
mission i udlandet, hvis man søger ind på en uddannelse i forsvaret. 

»Vi gør meget ud af at fortælle, at man skal være villig til at blive sendt ud, når man 
skriver kontrakt med forsvaret, og det gælder også, hvis du er ansat som jurist eller 

økonom. Alle, der skriver kontrakt med os, er afklaret med, at forsvaret nu er en aktiv 
del af dansk udenrigspolitik,« siger majoren. 
Ud over stigningen i ansøgninger til uddannelserne i forsvaret, er også værnepligten 

blevet populær – i dag er næsten 90 procent af de værnepligtige frivillige. Den store 
interesse for at blive værnepligtig betyder, at de værnepligtige i dag skal vente mel-

lem et og halvandet år på at komme ind og springe. 
Forsvaret bruger dog også en noget mere moderne markedsføring end tidligere. Før 
annoncerede forsvaret for eksempel i dagblade, i dag bliver der produceret skarpe og 

hurtige reklamefilm, som vises i biografer og på tv.  
I 2006 blev de traditionelle sessioner afløst af Forsvarets Dag. I modsætning til de tid-

ligere sessioner, hvor de 18-årige skulle løse en intelligenstest, stå på et ben og træk-
ke et nummer, bliver de på Forsvarets Dag præsenteret for film og foredrag om mu-
lighederne for at få en uddannelse i forsvaret. 

»Vi gør meget ud af, at forsvaret kan være et springbræt eller et ståsted i livet. Vi kan 
tilbyde alle typer uddannelser, og vi spænder over mange typer ansættelser fra speci-

alarbejderen til juristen. Der er nok flere unge, som er blevet mere opmærksomme 
på, at de kan få et svendebrev hos os, og det har nok også en indflydelse, at det er 

sværere at få en praktikplads i det civile liv i dag,« siger Henrik Gram Pedersen. 
Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen 

 
 
 

Overblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor  

St. Bededags aften Kastellet Kastellet 290410-1800 

Ekskursion København Helsingør 190510-1000 

Skydestart/Udd. Midt- & Vestsjælland Bredetved 200510 -  

Koncerter Kastellet Kastellet SØNDAGE i JUNI 

Udflugt Sydjysk Lønborg Kirke m.m. 150610- 1000 

Udflugt Midt- & Vestsjælland Fregatten Peder Skram 140810 – eno. 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 
 Deadline Forventet udsendt: 

   

Deadline Meddelelser nr. 172 (Juli – august 2010) 010610 250610 

Deadline Meddelelser nr. 173 (September – oktober 2010) 010810 250810 

Deadline Meddelelser nr. 174 (November – december 2010) 011010 251010 

Deadline Meddelelser nr. 175 (Januar – februar 2011) 011210 201210 

Deadline Meddelelser nr. 176 (Marts - april 2011) 010411 200211 

Deadline Meddelelser nr. 177 (Maj-juni 2011) 010411 250411 
                                                                                                                                                        

Tryk 
 

Forsvarets Trykkerier 
Flådestation Korsør 
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Annonce 

 
 
 

FAMILIETUR TIL BERLIN OG OMEGN 

i 
KRISTI HIMMELFARTSFERIEN 

TORSDAG DEN 13 – SØNDAG DEN 16 MAJ 2010 

 

VI KØRER SOM VANLIG I EN 50 PERS. BUS MEN KUN MED 25 PERS. TIL VELTEN TÆT VED 

BERLIN. 

DAG 2 ER AFSAT TIL BERLIN, HER SKAL VI SE HOLOCAUSTMINDESMÆRKET FOR MORDET 

PÅ 6 MILL. JØDER. KAISER WILHJELM – GEDÄCHTNISKIRCHE - STASI MUSEUM – EN 

HEL BYDEL, MED 190.000 m² KONTORER,  

VIDERE DET TIDLIGERE STATSFÆNGSLET HOHENSCHÖNHAUSEN, - ÅRLIGT BESØGSTAL 

250.000, - VORES GUIDE ER MIKE FRÔNEL, OGSÅ EN TIDLIGERE FANGE, HAN TALER DANSK.      

VI SER BERLIN MUREN OG TUNNEL 57, DER VAR EN FLUGTTUNNEL, 145 M I LÆNGDE OG 

12 M UNDER JORDEN, GRAVET AF 34 MENNESKER FRA VEST MOD ØST. 
 

 
 

HVIS MAN VIL OPLEVE BYEN PÅ EGENHÅND ER DET MULIGT. 

DAG 3: POTSDAM, GLIENICKE BROEN”SPION BROEN” PÅ GRÆNSEN MELLEM ØST OG 

VESTTYSKLAND DET VAR HER MAN UDVEKSLEDE DEN AMERIKANSKE U – 2 PILOT FRANCIS 

GARY POWER OG KGB OBERST RUDOLF ABEL (SOM IKKE HED ABEL MEN WILYAM GENRIKO-

VICH FISKER). 
 

VI BESØGER DET TYSK/TYSKE MUSEUM, VILLA SCHÖNING, MED DE FANTASTISKE HISTO-

RIER OM GLIENICKE BROEN - SPÆRREZONER OG DØDSZONER OG ET AFSNIT OM POSTDAM-

KONFERENCEN. 

DAG 4 ER VI INVITERET TIL TYSKLANDS ”EN GANG I FYRRENE” STØRSTE GARNISON, JÜ-

TENBOG, I 1945 RYKKEDE DEN RØDE ARMÈ IND MED 40.000 MAND OG OPRETTEDE DERES 

HOVEDKVARTER. MAN HAR SAMLET OMKRING ET HUNDREDE FORSKELLIGE MILITÆRE ØST-

KØRETØJER OG MEGET MERE. DER ER NOK AT SE PÅ.  

 

REKVIRER DET DETAILEREDE PROGRAM PÅ 
TLF: 9812 6328 - MOBIL: 4091 5588 - MAIL: franzstrehle@yahoo.dk 

 
 

 
 

 
 


