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Praktiske oplysninger
Om foreningen

Om Meddelelser

Foreningen blev grundlagt 9. december
1891, og dens virke hviler den dag i dag på
de dengang vedtagne ”love”, men tilpasset
nutidens forhold og medlemmernes ønsker.
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.

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

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
 4879 2033
 translator@vip.cybercity.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

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.

Nye funktioner på hjemmesiden
Som I sikkert har bemærket, er hjemmesiden inden for det seneste ½ år fornyet.
Samtidigt med fornyelsen, er der indført en række nye muligheder for kredsene.
En af disse er muligheden for at tilføje eller rette de aktiviteter, der er lagt på hjemmesidens kalender. Denne mulighed har årsmødet ønsket at indføre snarest muligt.
Alle kredsformænd bliver oprettet som brugere af hjemmesiden, og efter at have
”logget på” på hjemmesiden, gives de oprettede brugere mulighed for at indtaste eller
rette aktiviteter på en given dato, et givet sted og på et givet klokkeslæt.
Det er ikke muligt at slette aktiviteter, der er lagt ind på kalenderen. En sletning kan
foretages af webmaster, der udfører sletningen hurtigst muligt efter at han har modtaget en mail herom.
Om kort tid udsendes vejledning til kredsformændene med angivelse af det brugernavn og kodeord, der skal anvendes ved login på hjemmesiden.
Såfremt kredsformanden ønsker, at en anden person tildeles rettighed til at håndtere
aktiviteter på vegne af kredsen, fremsender kredsformanden en mail til webmaster på
mailadressen ”webmaster@fouat.dk”. Jeg opretter herefter personen på hjemmesiden
og sender besked, om oprettelsen, brugernavn og kodeord.
Support af den nye funktion foregår på mail basis til webmaster@fouat.dk. Jeg svarer
på alle mails hurtigst muligt.
Peter Thomsen
Webmaster


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.



Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at
Major Kjeld Hjordt (8. juni 1925 - 22. april 2010)
er afgået ved døden.
Det kom ikke som en overraskelse for foreningen, hvor Kjeld færdedes lige til det sidste. Som hans datter Tina har sagt det: ”Far nød at komme i FOUAT, hvor han satte
pris på venskabet”. Men når man kan føre linjen tilbage til modstandsbevægelsen
herunder gennem et årstid under jorden, rinder tiden ud.
Kjeld var elskværdigheden selv og hans arbejde i bestyrelsen med praktisk håndelag
gennem årene var værdsat.
Kjeld var traditionsbevidst. Således hænger hans gamle familiesabel på chefen for
Jydske Dragonregiments kontor og anvendes som sabel for faneløjtnanten. Kjeld var
dog selv fra det nedlagte Fynske Livregiment, men med sammenlægning af regimenter og kadrer kan visse forbindelser til det jyske vel være forståelig.
Æret være Kjeld Hjorts minde.

Klipfiskfrokost 2010
blev nydt torsdag 25. marts med deltagelse af 27 deltagere, der atter en gang lovpriste salige major Wagner Slot for år tilbage at have fremlagt idéen til denne tradition.
Forårsekskursion 2010
Onsdag den 19. maj klokken 10 mødtes 27 deltagere (just ikke gengangere fra 25/3)
ved Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Indledningsvis fortalte Hans A. Schrøder i Ellehammer-Caféen om, hvorledes Danmarks Flyvemuseum blev oprettet i 1973 bl.a. på initiativ af den daværende Chef for
Forsvarsstaben senere Forsvarschef General Knud Jørgensen. Museet skulle oprindeligt have været placeret på Danmarks første flyveplads, Kløvermarken, hvor der på
det tidspunkt stadig var bygninger bevaret fra områdets tid som flyveplads. Dette
projekt blev imidlertid forhindret af Københavns overborgmester bl.a. med den begrundelse, at det ville give for megen trafik over Christmas Møllers Plads! Senere forsøgte man at skaffe midler til flyvemuseum ved Bella Centeret på Amager. Man fik
endog en S-55 helikopter fra Flyvevåbnet til at flyve en slags grundsten dertil fra øen
Lindholm nord for Møn, hvor Ellehammer foretog sine første flyvninger. Projektet blev
opgivet af økonomiske grunde.
I 1990 fik Danmarks Flyvemuseum mulighed for at flytte ind i en museumsbygning lige ved Legoland i Billund. Museumsbygningen rummede ud over flyvemuseet også et
Falck-museum og et bilmuseum. Tanken var, at publikum efter et besøg i Legoland
skulle få lyst til at se på flyvemaskiner, brandbiler og andre biler. For flyvemuseet var
pladsen meget snæver, og en del flyvemaskiner og raketmateriel måtte stå under
åben himmel. Det gik slet ikke. Publikum var så trætte efter deres besøg i Legoland,
at de ikke orkede også at gå på museum.
I 1998 fik Danmarks Flyvemuseum et tilbud, man ikke kunne sige nej til. Museet fik
tilbudt at blive sammenlagt med Danmarks Tekniske Museum, som var stiftet af Industriforeningen og Håndværkerforeningen i København i 1911. I museet var i årenes
løb indgået flere væsentlige museale samlinger såsom Den Teknologiske Samling fra
Polyteknisk Læreanstalt, H.C. Ørsted Samlingen, Dansk Industrimuseum, Patentdirektoratets modelsamling, Zonen Redningskorpsets Museum og Ellehammer-samlingen.
Museet lå på dette tidspunkt på Nordre Strandvej vest for Helsingør. Samtidig fik Teknisk Museum mulighed for at overtage området her, som bestod af Helsingør Skibsværfts gamle støberihaller. Det var meningen, at hele dette område udelukkende
skulle rumme Danmarks Flyvemuseum. Samtidig var det meningen, at Teknisk Museum skulle forlade de meget begrænsede lokaliteter på Nordre Strandvej og flytte ind
til Valby til Statsbanernes tidligere værkstedshaller for S-Tog. Men regeringen mente,
at tiden ikke var til at flytte museet ind til København, men snarere ud af København.
Så det blev ikke til noget. Resultatet blev, at bygningerne her skulle rumme både
Teknisk Museums mange samlinger og Danmarks Flyvemuseum. Det er der mange
flyveinteresserede, der er skuffede over, men det virker som om publikum synes, at
det er underholdende med denne nostalgiske blanding af flyvemaskiner og anden teknik. Af indlysende grunde markedsføres museerne nu som Danmarks Tekniske Museum.
Desværre er pladsen selv her begrænset, og Teknisk Museum har ingen ønsker om
specielt at være et militært flyvemuseum. Derfor har Flyvevåbnet nu etableret sit eget
museum i tilknytning til Dansk Veteranflysamling i Stauning Lufthavn. Her er udstillet
54 fly, bl.a. Hærens første flyvemaskine, det danskkonstruerede Berg og Storm monoplan, desuden et par at Søværnets maskiner fra før krigen samt en Spitfire. Disse
fire fly tilhører alle Statens Forsvarshistoriske Museum, det tidligere Tøjhusmuseet.
Dertil kommer et bredt udvalg af Flyvevåbnets udgåede fly. Dansk Veteranflysamling
og Flyvevåbnets Museum markedsføres samlet som Danmarks Flymuseum.

I forbindelse med nedlæggelsen af Flyvestation Værløse som operativ flyvestation er
der etableret en forening, som håber at kunne skabe en flysamling i nogle af de gamle
hangarer fra 1930erne. Dette projekt kaldes Danmarks Flyvehistoriske Museum. Om
det bliver til noget, er endnu uvist.
Efter denne orientering gik vi op ad spindeltrappen til balkonen med Ellehammerudstillingen. Her fulgte en kort omtale af multitalentet Ellehammer med vægten lagt
på hans opfindelse af stjernemotoren til flyvemaskiner og hans helikopter fra 1912.
Idéen om en stjernemotor stammer sandsynligvis fra hans tid som værnepligtig i Søværnet, hvor han under sin tjeneste i panserbatteriet Gorm passede en lysmaskine,
som blev drevet af en Brotherhood dampmaskine med tre cylindre anbragt i stjerneform. Det kunne også nævnes, at Aage Westenholz i forbindelse med Dansk-Baltisk
Auxiiliær Corps gik ind for, at rekylgeværskytter kunne transporteres på de af Ellehammer konstruerede motorcykler med rekylgeværet i en holder bag føreren.
Fra balkonen så man Søværnets første fly, Glenten fra 1912, som var bygget af Robert Svendsen i 1910-11 og siden skænket til Søværnet; men det udgik allerede i
1913, da Søværnet overgik til søfly. Fra balkonen sås også en Donnet Lévêque af Søværnet kaldet Maagen 2 og desuden Maagen 3, som er bygget på Orlogsværftet i
1914. Begge fly er smukt restaurerede af frivillige fra Dansk Flyvehistorisk Forening.
Atter nede i hallen beså vi Hærens Nielsen & Winther jager, som var udrustet med en
svensk roterende Thulin motor. Den viste er en replica fremstillet af pensionistforeningen på Flyvestation Karup. Kun den roterende motor og visse af instrumenterne
er originale.

I et hjørne af hallen er en gruppe frivillige i gang med efter de originale tegninger at
bygge en Friedrichshafen F.F. 49C, som Søværnet anvendte i perioden 1919-26. Også Dansk Luft-Expres anvendte typen til en forsøgsluftpostrute mellem København og
Stege. Der er ikke bevaret nogen eksemplarer af denne type, derfor følges denne rekonstruktion med stor interesse ikke mindst i Tyskland.
I loftet sås ophængt en De Havilland Tiger Moth. Femten af denne type blev anvendt
af Hærens Flyveskole fra 1933 til den 9. april 1940. Det viste fly er egentlig et civilt
eksemplar, men malet som Hærens maskiner, dog er den registreret som S-16 for at
vise, at den ikke var en del af Hærens femten eksemplarer.
Ligeledes hang der en KZ III. To af denne type blev anvendt af Hæren/Søværnet/Flyvevåbnet fra 1946 til 51. Neden under stod stellet til en KZ II T.
Femten eksemplarer blev leveret til Flyveskolen på Avnø i 1946. Seks totalhavarerede, og resten blev solgt til civil anvendelse i 1955, hvorefter de blev afløst af 27 De
Havilland Chipmunk.
Den danske Brigade i Sverige lånte i april 1945 femten SAAB B-17C med italienske Piaggio motorer af det svenske Flygvapnet. Den 4. maj 1945 om aftenen og natten blev
de forsynede med danske nationalitetsmærker, men de kom ikke med til Danmark.
For to millioner kroner kunne vi have fået dem med reservedele og jordudstyr. Danmark sagde nej. Den 5. maj 1970 forærede det svenske flyvevåben denne B-17A med
Pratt og Whitney motor, malet som brigadens fly, til Kongelig Dansk Aeroklub.
En tysk Blohm & Voss BV138C flyvebåd, af københavnerne kaldet Anders And, blev
den 1. juli 1945 skudt i sænk ud for Kastrup i forbindelse med en Royal Air Force flyveopvisning. Vraget blev lokaliseret i forbindelse med planlægningen af Øresundsbroen og derpå hævet og udstillet fra 2001. Det er det eneste eksemplar af denne type i
verden. Stud. polyt. og frihedskæmper Gunner Larsen reddede på Luftmarinestationen
den udstillede fabriksnye dieselmotor med 6 cylindre og 12 stempler til Den teknologiske Samling på Polyteknisk Læreanstalt. Også den er den eneste i verden.
Percival Proctor var det første danske militærfly efter krigen. 6 stk. blev anskaffet fra
november 1945. De blev solgt i november 1951. Dette eksemplar fik fem forskellige
private ejere, indtil det nærmest som vrag blev foræret til Kongelig Dansk Aeroklub.
Efter at være mishandlet under transport af Falck, hvor det bl.a. brækkede midt over,
blev det reddet og genopbygget af Dansk Flyvehistorisk Forenings frivillige.
DC-3 Sven Viking var oprindeligt en C-47 transportmaskine, som blev afleveret til
USAAF i 1943.
Den 30. april 1945 blev den stillet til rådighed for det norske flyvevåben i England.
Dernæst leaset ud til DNL i juni 1946 og senere købt af DNL. I 1949 blev den malet
om til SAS farver. I 1953 blev den solgt til Flyvevåbnet, som fra 1966 anvendte den
som VIP fly. Sidste flyvning for Flyvevåbnet var i december 1980, hvorefter maskinen
blev sat til side som museumsfly. I juli 1986 blev den imidlertid af SAS malet om til
DDL farver og givet navnet Sven Viking for at fejre SAS’ 40 års jubilæum. Trods bemalingen har maskinen således aldrig fløjet for Det Danske Luftfartsselskab. Oppe under loftet hænger en Fairchild PT-26-FA Cornell. Under krigen blev den leveret til flyveskolen Little Norway i Canada, hvor den imidlertid aldrig blev pakket ud. Mod slutningen af krigen kom den til England og i 1945 til Norge, hvor den blev solgt. Siden
blev den købt af Dansk Flyvehistorisk Foreningen og restaureret og malet, så den kom
til at ligne den ene af de to maskiner, Denmark I og II, som blev foræret af danskamerikanere til uddannelse af danske flyvere på Little Norway.
Danmarks første redningshelikopter var S-55 C. På grund af typens korte rækkevidde
arbejdede man sammen med først Pembroke og senere Catalina maskiner, som foretog eftersøgningen af de forulykkede. Typen var i brug fra 1957 til 1966, hvor den
blev afløst af S-61. Bag helikopteren står det ene af Zonen Redningskorpsets to KZIV ambulancefly, som blev solgt og ombygget til andre formål, da Flyvevåbnet fik helikoptere.

Gloster Meteor Mk. IV Serienummer 461.
Her står vi så over for ikke bare en af Danmarks første jetjagere; men Danmarks allerførste jetjager. Den og nr. 462 var de første to af 20, som Danmark købte i 1949.
Den 7. oktober 1949 landede 461 og 462 i Kastrup Lufthavn. De blev fløjet af kommandørkaptajn Erik Rasmussen, som var chef for Søværnets Flyvevæsen og kaptajnløjtnant Tønnes Wichmann fra Hærens Flyvertropper, som var chef for den første Meteorenhed, som var 3. Luftflotille. Den 4. maj 1950 skete den første jetflyulykke i
Danmark. Kaptajnløjtnant C. Friis Sørensen omkom i 462 på Arsenaløen efter med
hovedet nedad at have fløjet langs Langeliniekajen, hvor han med flyets hale ramte
nogle master i lystbådehavnen. At maskinen her på museet har ”overlevet”, er lidt af
et mirakel, for de øvrige fly af denne type blev brugt som skydemål.
Meteor jageren blev udviklet til Royal Air Force i slutningen af 2. Verdenskrig. Den nåede at jage de flyvende bomber, V-1, men typen nåede aldrig at komme i luftkamp
med tyskerne. Meteor jageren kom dog i luftkamp. Royal Australien Air Force fløj Meteor i Korea, men de blev hurtigt trukket hjem til Australien, fordi de slet ikke kunne
klare sig mod nordkoreanernes MiG-15.
Det er derfor tankevækkende, at netop Meteor maskinerne var de eneste luftforsvarsjagere, vi havde her i Danmark, indtil vi uden om den amerikanske våbenhjælp i 1956
anskaffede 30 aldeles fremragende Hawker Hunter jagere.
F-84G Thunderjet.
Den 28. august 1951 modtog Danmark som våbenhjælp de første seks F-84E Thunderjets i Kastrup. Herefter fulgte i 1952 yderligere 238 F-84G. I de følgende år havarerede ikke mindre end 89 af dem deraf 37 på grund af påviselige tekniske fejl. 238 F84G var en fremragende jagerbomber, og med det store antal, vi fik, kunne Flyvevåbnet virkelig yde en god støtte til både Hærens og Søværnets operationer. Men til luftkamp var den ikke egnet. Koreakrigen havde vist, at den var MiG-15 håbløst underlegen. Amerikanerne fik derfor travlt med at færdigudvikle og serieproducere jagerflyet
F-86 Sabre, som kunne måle sig med MiG’erne.
Flyvevåbnet anvendte den tosædede træningsmaskine T-33A fra 1953 til 1974. Det
udstillede eksemplar har været opbevaret på Flyvestation Værløse til uddannelse af
flyvemekanikere og er bevaret som museumsfly.

F-35 Draken.
De tre første ankom til Karup den 1. september 1970. Der blev anskaffet 20 F-35 jagerbombere, 20 RF-35 rekognosceringsfly/jagerbombere og 8 TF-35 tosædede træningsfly. Sidste flyvning var i 1992, hvor typen blev afløst af F-16.
F-104G Starfighter var i tjeneste fra 1964 til 86. De første 25 ensædede og 4 tosædede var den sidste amerikanske våbenhjælp til Flyvevåbnet. Siden købte Flyvevåbnet
15 ensædede og 7 tosædede canadisk byggede fly. Typen udgik i 1986 og blev afløst
af F-16.
Efter 1,5 times intensiv rundvisning var der nu yderligere afsat 1,5 time til at bese
Teknisk Museums mange andre spændende samlinger.
Sluttelig forlagde selskabet de 300 m til Hotel Sleep2Night, hvor en fortræffelig frokost ventede.
Deltagerne udtrykker spontant et ”well-done” Hans Schrøder for dagens oplevelse!
Kastelskoncerter
afholdes på Kirkepladsen på nævnte onsdage i august tiden kl. 1900-2000
den 11. v/Prinsens Musikkorps,
den 18. v/Hjemmeværnets Musik – og Tambourkorps, Roskilde
den 25. v/Slesvigske Musikkorps.
Foredragssæson 2010-II
Måske finder en og anden af vore medlemmer det vel tidligt at omtale efterårets aktiviteter.
Men i netop din venlige indsats for at hverve medlemmer, kan du også fremhæve, at
foredrag indgår i vore aktiviteter.
Torsdag den 14. oktober foredrager kommandør Poul Grooss over Flådens historie i
anledning af 500 året for dens oprettelse.
”Den 10. august 1510 beordrede kong Hans, at kaptajn Henrik Krummedige skulle
være ”øverste kaptajn og høvedsmand for alle kaptajner” (admiral). Han skulle tage
vare på majestætens skibe, og dermed havde Danmark officielt fået en flåde, selv om
Flåden i praksis er væsentlig ældre. I anledning af flådejubilæet skildres Danmarks
rolle som maritim nation samt Flådens historie ”fra tidernes morgen” til i dag. Beskrivelsen bliver med store skridt igennem en række epoker så som Hansetiden, Den store nordiske Krig, Den dansk-norske flåde, Slaget på Reden, Københavns bombardement og ”Flådens Ran” i 1807, Den første Verdenskrig og Besættelsestiden, Den kolde
Krig og Flåden i internationale operationer. Flådens teknologiske udvikling fra vikingetidens skibsbyggeri til nutidens moderne enheder samt flådens opgaver i dag vil også være i fokus”.
Torsdag den 28. oktober foredrager oberst Erling B. Flebbe over emnet ”Varusslaget –
eller Europas første deling”.
Stik imod alle forventninger blev en hærstyrke bestående af tre romerske legioner fra
den romerske Rhinhær i efteråret 9.e. Kr. lokket i baghold. Med ganske få undtagelser
blev samtlige tre legioner med rytteri, tros og træn fuldstændig tilintetgjort. Altså et
sviende nederlag til den ellers så velsmurte romerske krigsmaskine. For romerne udgjorde hændelsen det værste militære nederlag i mange tider og den rystede det romerske imperium. Kejser Augustus skulle angiveligt – efter at have modtaget nyheden om nederlaget - have udbrudt de berømte ord: ”Varus, giv mig mine legioner tilbage!”
Foredraget kaster lys over selve hændelsen, dens umiddelbare samt mere langsigtede
følger.

Skydning med pistol - efterår 2010
Forårets skydninger er nu afsluttet og selvom forårets varme har ladet vente på sig,
har vi trods kulde og blæst kunnet glæde os over flere nye skytter og et stabilt fremmøde. Resultaterne har også været tilfredsstillende indtil videre.
Efterårets skydninger vil igen foregå på torsdage og på bane K2.
Vi har fået tildelt følgende datoer og tidsrum:
19 AUG 0900 – 1200
2 SEP
0900 - 1200
16 SEP 0900 - 1200
30 SEP 0900 - 1200
Landspræmieskydningen afholdes den 2. september 2010.
Efter sidste skydning den 30. september er der præmieoverrækkelse og kammeratligt
samvær.
Nærmere oplysninger kan fås hos
Ole Raae Andersen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4921 0119 email: raae1@mail.tele.dk
eller Jørgen Dam tlf. 4848 0740


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

Undertegnede blev midt i marts af Hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland, anmodet om at
opstille en fanekommando på 7 mand, og deltage i parade på Strøget, med Distrikt
Vestsjællands fane, i anledning af H.M. Dronning Margrethes 70 års fødselsdag. Det
var hektisk at få samlet 6 kvalificerede m/k, planlagt noget fællestræning, og få nogle
praktiske, logistiske ting på plads. Det lykkedes, ikke mindst med hjælp fra Eksercits
kommando Sjælland. Vi syntes selv vi blev gode, selv om højre-venstre vendinger
med en sådan kommando ikke er så lige til. Efter diverse ændringer og korrektioner i
perioden op til arrangementet kørte vi den 16. april, til Kastellet, mødetid 09.00. Der
mødtes 25 fanekommandoer fra alle Hærhjemmeværnsdistrikter, Marinedistrikter,
Flyvehjemmeværnet, Virksomhedshjemmeværn og Hjemmeværns-skolen. Vi startede
med ca. halvanden times fællestræning, hvor det sidste blev pudset af - kl. 1100 afmarch fra Kastellet med Hjemmeværnets Tamburkorps København i spidsen til Strøget, hvor vi tog opstilling mellem Illum og Magasin, klar til at aflægge flot honnør for
vores dronning. Klokken lidt over kl. 12.00 kørte Dronning Margrethe og Prinsgemalen
forbi i åben karet, smilende og vinkene, efterfulgt af en glad og feststemt folkemængde. Et kort øjeblik - og de var forbi!

Derefter marcherede vi retur til Kastellet, hvor Chefen for Hjemmeværnet takkede for
indsatsen og udtrykte sin tilfredshed med sit Hjemmeværns præstation. Vi kørte hjem
efter en begivenhedsrig og mindeværdig dag, som for mit vedkommende nok var den
sidste i gang i sådan en rolle.
Holger Janns
Sommerudflugt til Peder Skram lørdag 14. august med følgende program:
-

10.30 mødetid ved Fregatten Peder Skram på Marinestation Holmen
11.00-12.30 rundvisning på fregatten Peder Skram
13.15 mødetid ved Orlogsmuseet, spisning af medbragt mad i kælderen
derefter mulighed for at bese Orlogsmuseet indtil kl. 16.00.
FOUAT betaler entréer samt øl og vand

Deltagelse: Max 30. I prioritetsorden: 1. Medlemmer, 2. Deres bedre halvdel (men ikke børn eller onkler og tanter m.v.), 3. Andre, som deltager regelmæssigt i vore aktivteter (OF-R).
- Tilmeldingsfrist 15. juli. Såfremt der er ”overtegnet” den 15. juli, vil vi forsøge at
bestille en rundviser mere til yderligere 15 deltagere.
HHD VSJ – placering af besøg i efteråret
Vi vil forsøge at gennemføre besøget tirsdag den 5. oktober. Nærmere vil tilgå på
”Overblik – FOUAT´s Kalender” og i Meddelelser nr. 173.



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

Da Fynskredsens bestyrelse gik ”under jorden”
Og det gjorde en stor del af de øvrige medlemmer af foreningen også. Bogstaveligt
talt. Forårsudflugten gik nemlig til de mange bunkers som gemmer sig under grønsværen ved Silkeborg Bad.
Vil man lave en forårsudflugt med succes, så vælg en torsdag i maj, netop når bøgen
er sprunget ud. Tilsæt et muntert selskab (FOUAT Fyn), server Holgers fynske brunsvigere til morgenkaffen, drys en 3-4 ark historisk viden fra major Mosegaards uudtømmelige hjernearkiv. Tænd for solen og kør op til Bunkersmuseet i Silkeborg! Ingredienserne nydes rystet, men ikke omrørt!
På Badet blev vi budt velkommen af guiden på bunkersturen, Arne Ole Vinther Pedersen. Han var den fødte fortæller og han havde en enorm viden om tyskernes hovedkvarter på Silkeborg Bad. På sin rolige facon, fik vi facts nok til 3 notesblokke og hans
begejstring for emnet var stor. I en mørk bunkerskrog indrømmede han faktisk, at
han havde fynske aner. Vi startede ved Søvillaen. En velholdt trævilla, som blev bygget i 1883, sammen med kurbadet.

Vi er nede i generalens bunker, som ligger i haven under Skovvilla. Søren
Rabenhøj (til venstre) og Gert Riber Schulz prøver at fotografere
BUNKERMUSEET MED INTERIØRER

Lidt nede i en hulning i terrænet ligger bunkermuseet, som rummer så mange effekter
fra Besættelsestiden. Ikke nødvendigvis fra Silkeborg, men også andre steder. Våben,
tysk soldaterudstyr, kort og billeder fra tyskertiden og flygtningelejren som blev etab-

leret efter, at tyskerne var rykket ud. Et helt ubrugt bunkerperiskop var erhvervet fra
Flyvestation Ålborg. Rent guf for militærhistorikere.
ET STORT FELTHOVEDKVARTER

Området i Vesterskoven var af besættelsesmagten blevet udvalgt som felthovedkvarter for den tyske øverstkommanderende i Danmark. Egentlig fra 1942, hvor den tyske
416. Infanteridivision flyttede ind under ledelse af general Lüdke. Men bunkers og barakker blev først bygget fra marts 1943 og udbygget indtil 1945. Hitler frygtede en allieret invasion af Jylland. Hovedkvarteret blev ledet af General der Infanterie, Hermann von Hanneken. En højtråbende officer, som blev fyret på grund af korruptionsanklager efter næsten 15 måneder på posten ved Silkeborg Bad. Fra januar 1945 og
helt frem til den 6. juni 1945, var den tyske øverstbefalende Generaloberst George
Lindemann Mere end 550 tyske soldater gjorde tjeneste i og omkring det tyske hovedkvarter, da det var fuldt udbygget. De var særdeles veldisciplinerede. Havde en
soldat glemt at knappe en brystlommeknap, blev han dagen efter sendt til Østfronten.
UNDERJORDISK KURBAD

26 videbegærlige medlemmer af FOUAT Fyn havde tilmeldt sig turen til det underjordiske kurbad for folk, der har en dyb interesse for Besættelsestidens historie. For os
der tilhører denne kategori var det ”Gefundenes Fressen” at gå en etage ned i nogle af
de mere end 40 bunkers, og mærke stemningen. Det er som om en tidslomme er blevet hængende dernede. Når man ser lidt bort fra at nutidige huleboere har overnattet
der, tændt fyrfadslys og malet graffitti på væggene.
Men den emeritusstemning, man føler, er bevaret i de mørke betongange. Den er intakt.
Generalsbunkeren har stadig en vis karisma over sig. De rustne jernlofter, gassluserne, de 225 kg tunge jerndøre. Rummene emmer af historie. Man hører nærmest de
stumme skrig om historiens forgængelighed. En hilsen til forfaldets vemod. Armeringsjernet i de – nogle steder – 2 meter tykke betonmure ruster rent faktisk mellem
fingrene på os.
Bunkersvæggene er for nogle mennesker grimme, og mere charmerende er der ikke i
kasematterne. Men for os som gerne vil mærke historiens vingesus, så er et besøg i
tyskergeneralens bunkerhovedkvarter en oplevelse af høj karat.
Afsluttende spiste vi vore medbragte mad under de grønne bøge ved Søvilla.
Palle Christiansen


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
Middelalder Festival i Horsens, august 2010

Som nævnt på generalforsamlingen havde Sydjyske Kreds planer om at deltage i Middelalder Festival i Horsens. Desværre er de punkter, der var relevante for os udgået,
hvorfor vi bliver nødt til at aflyse vores deltagelse.
Arrangørerne har meddelt os, at man regner med ændringer i 2011, der igen vil gøre
deltagelse interessant for os.
Skydning

Kredsens årlige skydning afvikles i Varde i september måned. Nærmere vil tilgå, når
de sidste aftaler er kommet på plads.

Fællesarrangement i Midt- og Nordjyske kreds

FOUAT Nord- og Midtjylland besøger Flyvestation Aalborg
mandag den 16. august 2010
Arrangementet er gratis
under turen er foreningen vært med øl og vand
Rundvisningen omfatter:
SAR Redningshelikoptere, ATW, F16 værkstedet, Jægerkorpset, SIRIUS,
Flyverhjemmeværnet, Bunker 1113 (museum) og rundtur i bus.
Vi mødes ved hovedvagten klokken 09.30.
Herfra fortsætter vi i bus med velfærdsofficeren.
______
Klokken 11:45 kører vi til cafeteriet. hvor vi kan købe mad
og drikkevarer eller nyde madpakken.
Klokken 13:00 mødes vi hos Jægerkorpset til kaffe og briefing
- og ser deres nyeste våben.
______
Vi forventer at være igennem programmet omkring klokken 15:30
Guider:
Tidligere militær pilot Franz Strehle,
tidligere flyvestationschef oberst Michaël Svejgaard,
tidligere chef for Frømandskorpset og
Patruljetjenesten Nord- og Nordøstgrønland Palle Norit,
CH FHDV Jan Gert Andersen og FO FHDV samt tjenstgørende personel ved FSN AAL.
Der er inviteret deltagere med fra:
Niels Ebbesens Venner, Århus Forsvarshistoriske Selskab. Hjemmeværnseskadrille
274 og 250, Gestapofangerne Århus, Besættelsesmuseet og Danske Veteraner.
Tilmelding til:
Forretningsfører i FOUAT Midtjylland Jan Fagerlund
Telefon 86 92 28 51 email: fagerlund@surfmail.dk
Bliver vi mere end 50 personer vil der blive arrangeret
et supplerende arrangement i løbet af efteråret.

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

Næste arrangement: Se side 13


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

Næste arrangement: Se side 13
Generalforsamling afholdt den 29. marts 2010 i Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg.
Generalforsamlingen indledt med, at foreningens fane blev ført ind af kaptajn Jes Reiner Pedersen. Efter formandens velkomst delte selskabet i to grupper, idet ikke medlemmer (damerne) måtte underholde sig selv, medens medlemmerne gennemførte
generalforsamlingen i Laugstuen i kælderen.
Formanden indledte med at bede medlemmerne rejse for at mindes major Svend Meno, der er afgået ved døden. Formanden udtalte et mindeord over afdøde.
Kaptajn Mogens Pedersen blev valgt som dirigent. Mogens Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dagsorden blev gennemgået, ingen bemærkninger hertil. Formanden aflagde beretning, få spørgsmål, beretningen blev godkendt. Bestyrelsen arbejder for to
arrangementer, forsommerudflugt til Sæby og et til efteråret i Brovst. Regnskabet
blev fremlagt af forretningsføreren, spørgsmål vedr. føring af regnskabet blev afklaret.
Regnskabet blev godkendt og næste års kontingent, uændret.
Ingen ændringer til bestyrelsens sammensætning.
Foreningens fanebærer kaptajn Jes Reiner Pedersen stillede forslag om, at der fremover blev optaget et punkt på dagsorden: Valg af: fanebærer (2) og valg af 2 suppleanter som fanebærer. For nærværende var opgaven blevet løst ved frivillige. Vedtaget.
Under pkt. evt. talte major Børge Madsen om den 9. april - 70 års dagen.
Den 9. april mødte deltagerne direkte ved graven på almen kirkegård i Aalborg. Med
særlig anledning i 70 året for kampene den 9. april 1940, nedlagde Slesvigske Fodregiments Soldaterforening en krans på kornet Frode Munch Vesterby, repræsentant fra
familien, fra Aalborg Kommune, Garnisonskommandanten samt fra Samvirkende soldaterforeninger nedlagde ligeledes kranse.
Efter mindehøjtideligheden kørte man til Aalborg Forsvars- og garnisonsmuseums
hvor der i dagens anledning var en særudstilling om kampene i Sønderjylland den 9.
april 1940.
Ligeledes deltog kredsen i mindehøjtideligheden den 6. maj 2010 ved mindestenen i
Lundby Krat hvortil Hærhjemmeværnet i Aalborg havde indbudt for at minde Flying
Officer Eric Lionel Germain.
Det var 66 år siden at den engelske flyver deltog i et forstyrrelsesangreb mod de to
tyske flyvepladser i Aalborg. Efter angrebet blev han forfulgt af tyske jagere, der skød
hans flyver i brand over Gistrup. Flyet styrtede ned i Lundby Krat og Germain blev

dræbt under nedskydningen. Liget blev ført til Frederikshavn, hvor han blev begravet.
Senere rejste egnens borgere en mindesten på nedstyrtningsstedet.
Forsommerudflugten er fastsat til søndag den 30. maj. Hvor turen går til Sæbygaard.
Alle medlemmer er orienteret og tilmeldingen skal foretages til bestyrelsen
Bowling.

Kampen om FOUAT pokalen blev afviklet i Løvvangens Bowlingcenter mandag den 2.
april 2010 og resultatet blev som følger:
Pokalvinder major Gunnar Albrechtsen med 303 p, tæt på fulgte major Henrik Jensen
med 289 p, kaptajn Per Ehrhorn med 288 p, fru Ella Nielsen med 286 p, kaptajn Jes
Reiner Pedersen med 273 p, fru Tove Søndergaard med 264 p, kaptajn Villy Nielsen
med 262 p og fru Inge Pedersen med 256 p, lidt længere ned ad listen kom kaptajn
Leif Nygaard med 236 p, fru Rita Ehrhorn med225 p, kaptajn Villy Egebo med 191 p,
major Mogens Gundersen med 188 p og sluttelig kaptajn Erik Christensen med 166 p,
kaptajn E.H. Pedersen og Ole Dahl deltog ikke i pokalkampen.
Samlet resultat fra mandag den 10. august 2009 til mandag den 17. maj 2010 således:
major Gunnar Albrechtsen med 38 kampe – 11.371 op - 299,2, så fulgte fru Ella Nielsen med 30 kampe - 8160 p - 272, 0 p - major Henrik Jensen med 30 kampe - 7870p
- 255,7 - kaptajn E.H. Pedersen med 16 kampe - 4041 p - 251,3 - fra Tove Søndergaard med 29 kampe - 7136 p - 246,1 - kaptajn Leif Nygaard med 38 kampe - 9084 p
- 239,1 - kaptajn Jes Reiner Pedersen med 34 kampe - 8009 p - 235,6 - major Mogens Gundersen 34 kamp - 7975 p - 234,6 - fru Inge Pedersen med 32 kampe - 7434
p - 232,2 - kaptajn Villy Nielsen med 33 kampe - 7597 p - 230,2 - kaptajn Per
Ehrhorn 34 kampe - 6886 p - 215,2 - kaptajn Villy Egebo med 34 kampe - 7148 p 210,2 - fru Rita Ehrhorn med 20 kampe p - 4191 p - 209,6 - Ole Dahl med 20 kampe
- 4109 p - 205,5 - og kaptajn Erik Christensen med 39 kampe - 7644 p - 196,0.
Den nye sæson starter mandag den 16. august 2010.
Kampen om bowlingpokalen mandag den 22. november 2010.
Udlevering af pokalen mandag den 13. december 2020.
Julefrokost Mandag 13. december.
Sidste kamp i 2010: Den mandag 20. december 2010.
Opstart den mandag 03. januar 2011.
Kampen om FOUAT pokalen den mandag 18. april 2011.
Sidste kampdag 2011 er mandag den 16. maj 2011.
Ved sæson afslutning mandag den 17. maj 2010 har Rita og Per Ehrhorn valgt at
stoppe deres deltagelse i bowling fremover. Tak for jeres deltagelse i den tid der er
gået.
Deltagere i sæson 2010/2011:
Gunnar Albrechtsen
Erik Christensen
Mogens Gunderseb
Leif Nygaard
Villy Egebo
Henrik Jensen
Ole Dahl
Ella Nielsen
Jes Reiner Pedersen
Villy Nielsen
Inge Pedersen
Tove Søndergaard
senere E.H. Pedersen

Birksteds buste ved Frihedsmuseet

Kaj Birksted i sin Spitfire Mk. IX med de personlige initialer KB,
der også blev anvendt som ”call-sign”.

Kaj Birksted har endelig fået sin velfortjente hæder ved Frihedsmuseet i København. I
strålende solskin afsløredes den 5. maj 2010 busten over flyver-esset, Wing Commander oberst Kaj Birksted, OBE, DFC, DSO, Krigskorset med to Sværd og Ridder af
Dannebrogsordenen.
Den smukke buste er blevet til via Kaj Birksted komiteen, der bestod af Luftkaptajn
Dan Fredslund Kjeldsen (DAN) formand, Luftkaptajn Ole Damm (DAM), Luftkaptajn
Kristen Nørgaard Kristensen (NØR) og Flyverløjtnant og forfatter Peder Hove (PER).
James Benarzi
Blandt de mange gæster til afsløringen den 5. maj af Kaj Birksteds buste i Churchillparken, sås blandt andre James Benarzi med medaljer anlagt. Benarzi blev født i Berlin af jødiske forældre, der udvandrede omkring 1938, uddannet som 15-årig i Israel
til at forsvare Israel, hvis Rommels styrker skulle besejre britterne i Egypten. Meldte
sig til den engelske hær (The Buffs), overgået til Jewish Brigade, da den blev oprettet,
hvor han gjorde tjeneste i kommandostyrker, landede med faldskærm på Fyn med et
stort pengebeløb til de jødiske, statsløse flygtninge i Sverige, var bag de tyske linjer i
Normandiet før D-dag. Efter krigen opholdt Benarzi sig i Danmark, hvor han har ejet
flere hoteller i København.
Benarzi er medlem af Danske Veteraner, der blev stiftet den 24. marts på Hotel Nyborg Strand, som en videreførelse af Frihedskampens Veteraner. Foreningen består
udelukkende af tidligere modstandsfolk.

Birksteds buste ved Frihedsmuseet



Jamaes Benarzi

Kvindernes krig
I Helmand får en dansk, kvindelig officer kontakt til de afghanske kvinder, der kæmper
mod undertrykkelse, vold i hjemmet og Talibans rædselsregime. I det skjulte begynder
de at arbejde sammen. Kvinderne får hjælp til
at starte systuer og andre projekter. De internationale styrker er kvindernes eneste
chance for at komme af med Taliban.
Anne-Cathrine Riebnitzsky har efter 14 måneders ophold i Helmand skrevet en stærk,
personlig beretning om kvindernes kamp for
et bedre liv. Den er også en gribende beretning om at være kvindelig soldat i Afghanistan, om den altid nærværende risiko og om
sorgen over faldne kammerater.
Kvindernes krig handler om en modig kvinde,
der mødte Afghanistans undertrykte kvinder
og kom hjem med en usædvanlig historie.
Dette er en bog som er absolut værd at læse.
Den bringer tårerne frem, når man læser om
de afghanske kvinders vilkår og samtidig får
man en realistisk opfattelse af vore soldaters

selvopofrende indsats i dette ulykkelige land for
at forbedre befolkningens vilkår.
Forlagets foromtale

Faneløjtnantens sabel – skænket til Fynske Livregiment af afdøde major
Kjeld Hjordt – og nu til rådighed for Jydske Dragonregiment

Lad os lige repetere …. apropos ”Armadillo-filmen”
Den humanitære folkeret
I krig gælder Genève-konventionerne af 1949 om beskyttelse af syge, sårede, krigsfanger og civile.
Genève-konventionernes tillægsprotokoller af 1977 skal også anvendes af de krigsførende parter, som har tiltrådt protokollerne. Endvidere omfatter den humanitære folkeret regler for de metoder og våben, det er tilladt at anvende i væbnede konflikter.
Dette regelsæt findes i Haag-konventionerne. Den humanitære folkeret bliver også i
daglig tale kaldt for krigens regler.
Der er fire Genève-konventioner, og de er underskrevet af 191 lande. En grundsætning i den humanitære folkeret er, at ingen civil person eller bygning må gøres til
genstand for militære angreb.
Civile skal behandles humant og med respekt. De skal beskyttes så meget som muligt
imod overhængende krigsfare. I særdeleshed må de ikke benyttes som skjold under
militære operationer, men hvis dette alligevel sker, og der træffes beslutning om angreb, så skal de militære styrker træffe alle de sikkerhedsforanstaltninger, de kan, i
deres angreb for at undgå civile ofre.
Tvang, tortur, kollektiv afstraffelse og benyttelse af gidsler er forbudt.
De krigsførende parter har et særligt ansvar for at sikre, at civilbefolkningen og flygtninge ikke krænkes i de områder, som de kontrollerer. Røde Kors skal have adgang til
at udføre sit beskyttelsesarbejde i henhold til Genève-konventionerne, og Røde Kors
og andre uvildige humanitære organisationer skal gives sikker og uhindret adgang til
den sårbare befolkning.
Forud for angreb skal den angribende styrke gøre alt, hvad der er muligt for at identificere målene præcist og korrekt med det formål at mindske risikoen for civile tab. Civile personer og genstande må aldrig angribes. Der må ikke forårsages større skader
på personer og ting, end det er nødvendigt for at løse den militære opgave. Handlinger, der risikerer at skade mennesker og ting, skal så vidt muligt undgås.
Hvis krigen udkæmpes i tætbebyggede områder, skal de væbnede styrker sørge for at
give tilstrækkelig varsel til civilbefolkningen før angreb. Og kan de civiles sikkerhed
ikke garanteres, skal de have mulighed for at flygte ad sikre veje.
Angreb skal begrænses til militære mål. Militære mål er dem, der ifølge deres natur,
beliggenhed og formål eller anvendelse udgør et effektivt bidrag til en militær aktion,
og hvis ødelæggelse vil udgøre en klar militær fordel.
Det er blandt andet forbudt at angribe
• uforsvarede byer, landsbyer eller bygninger samt sikkerhedszoner og
neutraliserede eller demilitariserede zoner.
• civile bygninger eller genstande.
• genstande som har kulturel betydning, og som er en del af folkenes kulturelle arv.
• dæmninger, diger og atomare anlæg, der rummer farlige kræfter.
• civilforsvarsfaciliteter, civilforsvarspersonel og -materiel.
• civile, som ikke direkte er engageret i kamp.
• sanitetspersonel, gejstlige, hospitaler, sanitetscentre og sanitetstrans
porter. Disse vil normalt være afmærket med Røde Kors-mærket.
• fjendtlige kombattanter, der har overgivet sig eller ikke længere kæm
per, fordi de er ukampdygtige – skibbrudne, syge eller sårede samt de
fjender, der retmæssigt er under beskyttelse af det hvide parlamentær
flag.
• piloter og flybesætningsmedlemmer, som har forladt deres nødstedte fly

i faldskærme, og som ikke tager del i fjendtlighederne. Faldskærmssoldater må derimod godt angribes.
• vandforsyning, elektricitetsforsyning, fødevarelagre og infrastruktur,
som er nødvendig for den civile befolknings overlevelse.
Våben og ammunition, som forårsager overflødig skade eller unødige lidelser, må ikke
anvendes. Det gælder for eksempel dum-dum kugler. Tilsvarende må våben og ammunition ikke ændres, så deres virkning forårsager overflødig skade eller unødvendige
lidelser.
De krigsførende parter må ikke anvende kemiske eller biologiske våben, hverken som
førstegangsangreb eller som gengældelsesangreb.
Det er forbudt at dræbe, såre eller tage en fjende til fange ved brug af perfidi. Det vil
sige, at det er forbudt at lade som om, man er ukampdygtig på grund af sår eller sygdom, eller at lade som om man er civil eller non-kombattant, hvis formålet hermed er
at dræbe, såre eller tage fjenden til fange.
Det hvide parlamentærflag kan benyttes som middel til at komme i kontakt med fjenden. Den side, der benytter flaget, skal stoppe kampen og tydeligt tilkendegive et ønske om at komme i kontakt med modparten. Begge sider skal herefter indstille kampen. Misbrug af flaget er perfidi.
Plyndring er forbudt. Og fjendtlig ejendom må ikke inddrages, beskadiges eller ødelægges uden operativ begrundelse.
Det er forbudt at tvinge fjendens statsborgere til at tage del i militære operationer
mod deres eget land.
Ordrer, der strider mod den humanitære folkeret, må hverken gives eller udføres. Det
er altså både en ret og en pligt ikke at adlyde en ordre, der er i strid med krigens regler. Overtrædelser af krigens regler er også en overtrædelse af den militære straffelov
og vil blive straffet i overensstemmelse med denne.
Kilde: Røde Kors


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

Hvad
Udflugt
Rundvisning
1. skydedag
Foredrag
Foredrag

Hvem

Hvor



Midt- & Vestsjælland
Midt- og Nordjysk
København
København
København

Fregatten Peder Skram

140810 – eno.
160810 - 0930
190810--0900
141010-1900
281010-1900

Flyvestation Aalborg
Sjælsø
Kastellet
Kastellet

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

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

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

173
174
175
176
177
178

(September – oktober 2010)
(November – december 2010)
(Januar – februar 2011)
(Marts - april 2011)
(Maj-juni 2011)
(Juli – august 2011)

Tryk
Forsvarets Trykkerier
Flådestation Korsør

Deadline
010810
011010
011210
010411
010411
010611

Forventet udsendt:

250810
251010
201210
200211
250411
250611

