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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/FOUAT 

Translatør, major 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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GGllææddeelliigg  jjuull  &&  ggooddtt  nnyyttåårr  
 

 

Landsformandens jule- og nytårshilsen 
 

Årsskiftet er traditionelt det tidspunkt, hvor vi både kigger bagud på året, der er ved 

at rinde ud, og fremad mod det nye år, der venter. Årsskiftet 2010/2011 bliver ingen 
undtagelse! 

 
Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste kan glæde sig over endnu et godt for-
eningsår. Vi har i årets løb desværre mistet en række medlemmer grundet dødsfald, 

men vi har også oplevet en tilgang af nye medlemmer, således at vi kan fastholde et 
nogenlunde stabilt medlemstal på ca. 370. Vi kan også glæde os over et godt med-

lemsblad, en velfungerende hjemmeside og en fornuftig økonomi. 
 
Årets repræsentantskabsmøde blev gennemført den 14. april 2010 med stor hjælp fra 

Fynskredsen og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn. Det var et velbesøgt møde, 
hvor oberst Mogens Bech, chef for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, 

fortalte om forsvarsforliget for perioden 2010–14, og der blev også plads til en række 
konstruktive orienteringer og drøftelser af foreningsmæssig karakter. Repræsentant-
skabsmødet i 2011 foregår samme sted, og datoen er fastlagt til 6. april 2011. 

 
Senere i bladet er anført en oversigt med årets skyderesultater, og jeg ønsker de vin-

dende skytter og kredse hjertelig tillykke. Præmierne overrækkes på repræsentant-
skabsmødet. 
Der er ingen tvivl om, at det er i de enkelte kredse, at foreningslivet leves og udvikles 

i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og muligheder. Det er derfor glæde-
ligt at konstatere, at der generelt er et højt aktivitetsniveau med mange varierende 

aktivitetstilbud. Det er med til at skabe sammenhæng i den enkelte kreds og sikre 
fastholdelse af medlemmerne. 

 
Men netop i kredssammenhæng har vi det problem i Storstrøms Kreds, at det ikke er 
lykkedes kredsen at få valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen. Med dette for-

hold samt et lavt aktivitetsniveau giver det store problemer for kredsens fortsatte ek-
sistens, såfremt disse forhold ikke ændres. Det er Formandskabets håb, at kredsens 

medlemmer finder muligheder for en reaktivering af kredsen, hvilket burde være mu-
ligt. 
 

Formandskabet har skrevet direkte til samtlige medlemmer i kredsen med opfordring 
til at fremkomme med ideer til kredsens fortsatte beståen – desværre uden resultat. 

En forhåbentlig positiv løsning står øverst på Formandskabets agenda for 2011 – og vi 
modtager gerne inspiration til løsningsmuligheder, ikke mindst fra kredsens egne 
medlemmer. 

 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, der på forskellig vis har bidraget til for-

eningens fremdrift i det forløbne år. 
 
Jeg sender alle medlemmer og jeres familier de bedste hilsner med ønsket om en rig-

tig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 
 

J. Sverker Nilsson 
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2010  

 
STORSTRØMS KREDS  NORDJYSKE KREDS 

     

      Skydningen er ikke afholdt.  Skydningen er ikke afholdt. 

 

FYNS KREDS  MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 
KREDS 

SSG Gert Riber Schultz 229  Erik Olsen 215 

MJ Leif Mosegård 210  Hans Erik Andersen 206 

KN Erik Lykke P. 207  Helle Jürgensen 196 

PL Ronald Magnussen 206  Karl Johan Nilausen 192 

Kjeld Frimuth 199  Carl Johan Witte 191 

Total 1051  Total 1000 

Antal skytter: 10   

Vejr: Ikke oplyst. 

 Antal skytter:?  

Vejr: Sol. 

 

KØBENHAVNS KREDS  SYDJYSKE KREDS 

OL Birger Hoff 219    

StLg A. Schou-Jensen 205    

PL I. Becker-Larsen 199    

MJ E. Tranberg-Hansen 198    

OL K.-A. Knudsen 194    

Total 1015  Total  

Antal skytter: 4 
Vejr: Letskyet 

 Aflyst pga. manglende tilslutning. 

 

Præmiefordeling: 
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 

SSN Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 229 points. 

 
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 

OL Birger Hoff, Københavns Kreds, med 219 points. 

 
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 

Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 215 points. 
 

MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 

MJ Leif Mosegard, Fyns Kreds, med 210 points. 
 

Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 
Fyns Kreds med 1051 points. 

 

Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted ved repræsen-
tantskabsmødet (årsmødet) i 2011. Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at 

præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det mindste 
medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge tilfæl-
de bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i velpudset/ajourført stand. 

 

GREGERS DJØRUP 

Skydeudvalgsformand 

 

 

 



 5 

Generalforsamlingen i kredsene 2011 
 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på den kommende general-

forsamling skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 1. februar 2011. 

 

Generalforsamlingerne afholdes jf. foreningens vedtægter, tillæg A. Da indkaldelse til en gene-

ralforsamling skal være kredsens medlemmer i hænde senest otte før generalforsamlingens 

afholdelse, kan kredsenes indkaldelse forventes optaget i Meddelelser nr. 176 (Marts-april 

2011). 

Red. 

 
 

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. 

Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 

3000 Helsingør,  

 4921 0119. -  raae1@mail.tele.dk  

 
Fra bestyrelsen 

Med årets sidste nr. af MEDDELELSER ønsker bestyrelsen kredsens medlemmer en 
glædelig jul og et godt nytår. Samtidig benyttes lejligheden til en tak til medlemmerne 

for opslutning til årets aktiviteter. Desuden er det glædeligt at se mange nye ansigter 
i kredsen. 
Som nævnt tidligere modtager bestyrelsen gerne emner 14 dage hen i januar til drøf-

telse på kommende bestyrelsesmøde. 
Med dette nr. af MEDDELELSER har oberstløjtnant Hans A. Schrøder velvilligt overta-

get hvervet som referent af kredsens aktiviteter, blandt andet nedenstående afholdte 
foredrag. 
  

Foredragssæson 2010-II 
Efterårssæsonen indledtes torsdag den 14. oktober, hvor kommandør Poul Grooss, i 

anledning af 500 året for den danske flådes oprettelse, havde påtaget sig at redegøre 
for flådens historie. Han indledte dog med at fastslå, at skønt flåden, som den danske 
konges magtredskab, ”kun” var 500 år gammel, så havde jo allerede vikingerne ud-

ført militære operationer, om end skibe og besætninger ikke var underlagt en høvding 
eller kongen, men blev samlet, når der var behov for det. Som eksempel på forment-

lig det første angreb på den anden side af Nordsøen tjente plyndringen af klosteret på 
øen/halvøen – afhængigt af flod eller ebbe – Lindisfarne den 8. juni 793. Dernæst 
fulgte en omhyggelig gennemgang af udviklingen af våbensystemer og deraf følgende 

transportmulighed i middelalderen. Da Erik af Pommern indførte Sundtolden i 1429, 
måtte han støtte sig til sine barske kaperkaptajner for at sikre, at der ikke var nogen, 

der snød sig udenom. For 500 år siden, i 1510, blev så en egentlig national flåde op-
rettet under kommando af kaptajn Henrik Krummedige som øverste kaptajn og hø-
vedsmand for alle kaptajner. 

For at en flåde kunne operere, var der tre krav: Krudt og Kugler, Proviant og Øl. Her-
med fik vi sat Tøjhusmuseets bygning, Proviantgården og Kongens Bryghus på plads i 

flådens historie. 
Dernæst hørte vi om en række søslag, og det var glædeligt at konstatere, at historike-
re nu omsider omtaler Niels Juels triumf den 1. juli 1687 som slaget ved Stevns, og 

mailto:jalars@larsen.mail.dk
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:raae1@mail.tele.dk
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ikke som tidligere risikerer, at det bliver blandet sammen med slaget i Køge Bugt, 

hvor Ivar Huitfeldt mistede livet, da hans skib Dannebroge i 1710 sprang i luften. 
Så fulgte en hurtig gennemgang af flådens kampe i de følgende år. Interessant var 

det at høre, at den unge officer, som admiral Nelson refererede til og som han efter 
slaget på Reden roste for en heltemodig indsats, efter de seneste undersøgelser ikke 

var Peter Willemoes, men den norskfødte sekondløjtnant og chef for stykprammen 
Hajen, Jochum Nicolay Müller, som senere blev chef for den norske flåde.  Forenin-
gens referent kan ikke undlade at overveje, om ikke Willemoes, som var en meget 

god ven af Grundtvig, måske her har haft en effektiv ”spindoktor”, tænk blot på digtet 

”Kommer hid i Piger smaa”, skrevet efter slaget ved Sjællands Odde, hvor Willemoes 

mistede livet. 
Som afslutning fik vi en hurtig gennemgang af begivenhederne den 29. august 1943 
og opbygningen af flåden efter krigen. 

Det var et imponerende foredrag, som på den begrænsede tid, der var til rådighed, 
formåede at give tilhørerne et glimrende overblik over flådens mangeårige og mange-

sidige historie. 
 

Torsdag den 28. oktober havde vort medlem, oberst Erling B. Flebbe, tilbudt at fore-
drage over emnet: ”Varusslaget – eller Europas første deling”. Mange af vore med-
lemmer havde sikkert en dunkel erindring om, at kejser Augustus på et tidspunkt 

havde udtrykt de fortvivlende ord: ”Varus, 
Varus, giv mig mine legioner tilbage”.  Nu fik vi at vide, hvordan det gik til, at germa-

nerne i år 9 e. Kr. i den grad kunne besejre og i realiteten udslette tre romerske legi-
oner, så at romerne aldrig siden gjorde nogen territoriale krav gældende i de tætte 
skove i Germanien.  

Erling Flebbe var først blevet virkeligt opmærksom på dette slag og hvor meget, det 
betød for tyskerne, da han i Koblenz besøgte en boghandel og opdagede, at hele før-

stesalen var reserveret litteratur om Varusslaget. 
Det blev en spændende beretning om, hvad der gik forud for begivenhederne, og om 
hvorledes den griske og meget brutale Varus og hans toptrænede, men tungt udsty-

rede legioner, som var uddannede til at kæmpe på åben mark, kom fuldstændigt til 
kort i de tætte skove. Germanerne var under ledelse af den militært trænede romer-

ske ridder, germaneren Arminius, som egentlig var med som Varus’ rådgiver, men 
skiftede side, da det var hans eget folk, det gik ud over. De lokalt kendte germanere 
kunne under Arminius’ ledelse ligge i baghold over alt.  Arminius blev i øvrigt i slut-

ningen af 1800tallet gjort til tysk nationalhelt under navnet Hermann. 
Uanset at man ikke med sikkerhed kan sige, hvor i Teuteburgerskoven kampene fandt 

sted, så var resultatet, at Europa den dag i dag er delt i et germansk sprog- og kul-
turområde og et område præget af den romanske kultur.    
Til sidst blev vi mindet om, at det utvivlsom var Varus og ikke, som der står i Lukas 

Evangeliet, Quirinius, der var statholder i Syrien, da Augustus beordrede, at Alverden 
skulle skrives i mandtal, og Jesus blev født i Betlehem. Man sagde i øvrigt om Varus, 

at fattig kom han til det rige Syrien, og rig forlod han det fattige Syrien. 
 
Torsdag den 11. november berettede Hugo Henning Plaun om: ”Forhold og virke til-

bage i 1940erne under tjeneste i Special Air Service (SAS). 
Hugo Plaun er født i 1920 og bliver 90 år senere i år. Han er født i Amerika, hvor hans 

far arbejdede for Udenrigsministeriet. I 1935 kom han til Danmark, hvor han gik i 
skole indtil 1940, hvor han dog stadig talte dansk med amerikansk accent.  Kort efter 
den 9. april 1940 fik han amerikansk pas på den amerikanske ambassade, hvorefter 

han rejste til Gøteborg.  Her fik han hyre på en Esso tanker som donkey man d.v.s. 
maskinsmører. Han kom til Halifax og derfra til Toronto i Canada. Her meldte han sig 

til den canadiske hær og kom med sit regiment til England og videre til Egypten.  I 
Nordafrika var tyskerne under hastig fremrykning støttet af Luftwaffe, der havde luft-
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herredømmet. En dag fik han at vide, at man søgte folk, der kunne nogle sprog, til en 

særlig enhed. Han kom til interview med den unge britiske officer David Stirling og 
blev optaget i en lille specialenhed på 60 mand, som fik til opgave at operere bag 

fjendens linier. Enheden fik betegnelsen ”L”, og udviklede sig siden til Special Air Ser-
vice (SAS). 

Det var begyndelsen på en meget hård træning, som først og fremmest bestod i at gå 
op til 40 km om dagen i ørkenen. Dertil kom våbenuddannelse på bl.a. tyske og itali-
enske våben. Der skulle også trænes i faldskærmsspring, men da der kun var en fald-

skærm pr. 5 mand, måtte man skiftes til at hoppe og så hurtigt pakke faldskærmen til 
næste mand. Man sprang fra et gammelt biplan, men efter højst 3 spring blev man 

anset for udlært. Man øvede også spring fra lastbil med 35-40 km/t. Efter den eks-
tremt hårde træning, blev enheden ”L” sat ind i sin første operation. Man startede om 
natten mod målet, som var en tysk flyveplads langt bag fjendens linier. Der fandtes 

ingen klare vejrmeldinger for området, og da man nåede frem og sprang ud, løb man 

ind i en voldsom sandstorm. Faldskærmene var de cirkelformede Irvin skærme, som 

ikke kunne styres, og de landede med voldsom kraft i den stenede ørken. Hugo 

Plaun brækkede overkæben, og ingen nåede frem til målet. Nogle og tyve mistede li-

vet, og der var mange sårede. De gik og gik, men det var meget vanskeligt at navige-
re i ørkenen. Efter flere dage blev de omsider samlet op af et team, som var sendt ud 
for at møde dem. Hugo Plaun kom på hospitalet og fik en protese i overmunden, og 

efter 4-5 uger var han tilbage i tjenesten. De var nu kun 30 mand. 
Ved den første vellykkede operation blev de kastet ned 20-40 km fra målet, som igen 

var en tysk flyveplads. De var hver udstyrede med maskinpistoler, sprængladninger, 
15 liter vand, to kg dadler og en skarpsleben spade. De sneg sig ind på flyvepladsen, 
hvor de gravede sig ned og observerede. Det viste sig, at tyskerne følte sig så sikre, 

at der ikke var nogen vagter. Så rykkede de ind og ødelagde 25 fly, et ammunitions-
depot, et brændstofdepot, et kommunikationscenter og messehallen. Så gik det til 

fods 60-70 km tilbage mod egne linier, hvor de blev samlet op. Det tog hen ved 15 
dage, og alle var stærkt dehydrerede, uden at de vidste, at det hed sådan. 

Så blev Special Air Service (SAS) etableret og betegnet en brigade. Der var streng di-
sciplin. Man stillede aldrig spørgsmål til de ordre man fik. Tavshedspligten, som de 
skrev under på, gjaldt i 50 år. Man bar aldrig distinktioner. Man opererede altid i 

grupper på 4 mand, som fordelte rollerne imellem sig. De havde store tab, vel en 35-
50 %, men de havde god tilgang med erstatning. Erfaring var ubetalelig. Man følte, at 

hvis man overlevede længe nok, var man nærmest udødelig. 
I 1942 fik de det bedste af alle ”våben”, nemlig den lille Willys Jeep. Nu kunne de 
medbringe maskingeværer, forsyninger og ikke mindst vand. Med 2-3 Jeeps kunne de 

rykke hurtigt ind på en flyveplads og ikke mindst hurtigt ud. Det lykkedes SAS i Nord-
afrika at ødelægge 435 tyske fly, og i mellemtiden var det lykkedes at overføre briti-

ske Hurricanes og Spitfire jagere til området. 
Krigslykken var vendt, og tyskerne havde hverken tropper, våben eller forsyninger til-
bage.  Så gik turen til Tunesien, hvor John Stirling blev fanget, og hans bror David 

overtog kommandoen. SAS var nu vokset til 2.300 mand.  
Via Casablanca kom Hugo Plaun til Sicilien, hvor de fire mand, der blev nedkastet, 

blev modtaget af bevæbnede mænd, som kun kunne være fra den lokale mafia, og 
som vidste alt om de tyske troppers placering. Det var Hugo Plauns klare opfattelse, 
at den sicilianske mafia også havde en finger med i spillet, da tyskerne så hurtigt op-

gav at forsvare Sicilien. Det virkede også ulogisk, at tyskerne forlod Sicilien med stør-
re styrker og mere materiel, end de oprindeligt havde haft med ind. Han blev derefter 

indsat i Syditalien og kunne kun anbefale Primitivo vinen m.v.  Tyskerne opdagede 
dem aldrig. 
Desværre blev også SAS indsat ved Monte Casino, hvor de blot deltog i den regulære 

kamp. Her blev Hugo Plaun så hårdt såret, at han blev fløjet hjem til England.  Han 
havde nu fem gange ”fået jern i kroppen”. 
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I England gennemgik han et 5 måneders officerskursus sammen med Anders Lassen, 
og han kunne kun bekræfte den almindelige opfattelse af, at Anders Lassen ikke be-
fandt sig godt på sådan et kursus, men kun var i sit rette element, når han var ude på 

en operation, hvor han til gengæld var suveræn. 
Hugo Plaun var ikke med til selve invasionen, men han blev den 6. juni kastet ned ved 

Dijon, hvorfra han opererede indtil den 6. september. Han og hans gruppe fungerede 
dels som pathfinder, d.v.s., de skulle udpege mål for Royal Air Force, dels gennemfør-
te de en række jernbanesabotager for at forhindre tyskerne i at føre styrker frem til 

kampområdet. 
På et tidspunkt, hvor de var fire mand i to Jeeps, mødte de en bataljon tyskere, som 

straks smed deres våben og overgav sig. De beordrede tyskerne ud på en stor mark 
og placerede deres Jeeps med maskingeværer i modsatte hjørner af marken. Dernæst 
beordrede de tyskerne til at lægge sig ned på marken og tage bukser og støvler af.  

Sådan tilbragte de natten, indtil de næste morgen kunne overgiv e fangerne til en 
amerikansk enhed, som lige skulle komme sig over det muntre syn. Det var i begyn-

delse af september 1944. 
Senere i september blev SAS sat ind bag fjendens linier i Eindhoven, Nijmegen og 
Arnhem. Ved Arnhem allierede SAS folkene sig med den hollandske modstandsbevæ-

gelse, og Hugo Plaun kunne melde tilbage til det britiske hovedkvarter, at der stod to 
SS divisioner i området. Svaret var, at de måtte have set syner, for de to enheder be-

fandt sig nu på Østfronten. Så fulgte den velkendte katastrofe, hvor bl.a. den polske 
brigade blev helt udryddet. Selv blev han såret i benet. Efter katastrofen blev han be-
ordret til hovedkvarteret, hvor han blev arresteret og sat i spjældet. Der gik dog ikke 

lang tid, før misforståelsen var ryddet af vejen, og kort efter fik han tildelt Distinguis-
hed Service Order (DSO).  Det var i øvrigt Hugo Plauns klare indtryk, at Montgomery 

ikke kunne lide SAS, fordi de simpelt hen lignede en røverbande. De havde da også de 
største besværligheder, når de blev kaldt til parade, så det endte ofte med, ”at der 
var noget i vejen med radioen”.  

SAS enhederne var hele vejen gennem Tyskland 100-200 km bag tyskernes linier. 
Kom de til en landsby, så de voksne civile tyskere bare på dem. De ville ikke slås. 

Børnene derimod tiggede cigaretter, chokolade og tyggegummi, men kunne godt finde 
på at kvittere med en håndgranat. De var hjernevaskede i Hitlerjugend. 
SAS folkene var blandt de første, der nåede til Berlin. Opgaven var at erobre Span-

daufængslet, som de allierede skulle bruge. Det var bemandet med ukrainske SS folk, 
men den ondskab, bestialitet og stank, som rådede der, ønskede Hugo Plaun ikke re-

fereret. Efter nogle dage kom en kvindelig russisk bataljon, hvis chef gjorde store øj-
ne, da hun erfarede, at SAS folkene allerede havde været der i flere dage. De blev i 

øvrigt særdeles gode venner.  
I maj 1945 kom Hugo Plaun til Paris, hvor han siden blev tilknyttet SHAPE og arbej-
dede inden for efterretningsvirksomhed. En tid var han i Spanien, og han kom også til 

Korea som instruktør for amerikanerne. Her blev han såret og tilbragte 2 år på et 
hospital. I 1956 vendte han tilbage til Danmark, hvor han stadig er medlem af Hjem-

meværnet. 
Det blev en fantastisk spændende aften med en foredragsholder, som holdt forsam-
lingen fangen i sine mange oplevelser, som blev fortalt stort set uden manuskript og 

med både alvor og humor. Plaun sluttede både værdigt og gribende med at bede for-
samlingen rejse sig og iagttage et minuts stilhed i anledning, at vi jo netop var for-

samlede på våbenstilstandsdagen.  
 
Foredragssæson 2011-II 
Foredrag afholdes på de annoncerede datoer i Kastellet i Gl. Varmecentral (auditoriet) 
kl. 1900 med efterfølgende samvær i Hestestalden, - et lettere traktement med ku-

vertpris á kr. 120. 
Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden.  
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Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden senest tirsdag kl. 

1200 ugen forud. Gæster er velkomne ledsaget af kredsens medlemmer. 
  

Tirsdag den 11. januar lægger museumsinspektør, ph.d. Jakob Sørensen ud med 
’Danskere i allieret krigstjeneste 1939-45’. 

Der deltog omkring tusind danske statsborgere i allieret krigstjeneste under Anden 
Verdenskrig.    
De gjorde tjeneste i alle tre værn i så godt som alle allierede styrker. Trods den store 

bevågenhed som perioden har herhjemme, har historien om de frivillige fyldt meget 
lidt, trods det at de som gruppe tidligt og direkte gik i kamp mod Aksemagterne.  I fo-

redraget fortælles historien om denne gruppe og de forsøg, man i det danske eksilmil-
jø gjorde for at rekruttere danske statsborgere til en egentlig dansk enhed i de briti-
ske styrker. 
 
Sometimes the road less traveled is less traveled for a reason. – Seinfeld 

Torsdag den 27. januar fortæller brigadegeneral, seniorforsker Michael H. Clemme-
sen om ’Den lange vej mod 9. april’. 
26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Un-

ternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at 
de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavi-

en. 
Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, 
men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde 

søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk 
farvand, der blev gennemført samtidig med, at de tyske transporter nærmede sig nor-

ske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 
1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske 
regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der have hindret, at begge landene 

blev inddraget i krigen. 
 

Torsdag den 10. februar runder historiker Søren Nørby foredragsserien om Flåden 
gennem 500 år af med udpluk af Danske Søhelte. 
’Sejre og nederlag har alle en ting til fælles; de skaber helte, som lever videre i histo-

rien’. 
 

Generalforsamling afholdes torsdag den 24. februar i Kastellet kl.  1900 og ik-

ke som annonceret 10. marts. Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med 

FOUAT Vedtægter, som fremgår af FOUAT Hjemmeside www.FOUAT.dk.  

 
På valg i 2011 er 

Jørgen Larsen, formand 
Keld Meier Olsen, kasserer 

Ingrid Daege 
Gregers Djørup 

Knud Rasmussen, suppleant 
Jørgen Dam, skydeleder 

 

Flemming Iversen, revisor 
Finn Asmussen, revisorsuppleant 

 
Evt. bemærkninger bedes venligst meddelt formanden gerne senest medio januar af 

hensyn til det forestående bestyrelsesmøde. 
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Pistolskydning – forår 2011. 

Så er det igen tiden til at se frem til forårets skydninger på Sjælsø Skydebaner. 
Alle skydninger finder sted på torsdage på følgende datoer: 

 
14. april - 28. april - 12. maj - 26. maj - 9. juni 

 

Alle skydninger afvikles i tidsrummet 0900 – 1200 på bane K2. 
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter og nye skytter er meget velkomne. 

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf. 4848 0740 
Vel mødt. 

                                                                                                           Ole Raae Andersen 

                                                                                                       Skydeudvalgsformand 

                                                                                                            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 

 
Ordinær generalforsamling 2011 i Midt- og Vestsjællands Kreds 

 
Tid: Onsdag den 2. marts 2011 kl. 1930 – ca. 2200 
Sted: Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, 4200 Slagelse 

Indhold: 1930 – 2015 Generalforsamling 
 2015 – 2030 Borddækning og pause 

 2030 –  ? Kammeratligt samvær over den forlorne skildpadde 
Tilmelding til Holger Janns senest fredag den 25. februar 2011 
Pris: Den sædvanlige 20´er. 

 
Kredsbestyrelsens nuværende sammensætning 

Formand:  Hans Jürgen Jürgensen – ikke på valg 
Næstformand: Steen Gildberg – ikke på valg 
Forretningsfører: Holger Janns – ikke på valg 

Kasserer:  Søren Nør – på valg, villig til genvalg 
Bestyrelsesmedlem: Mogens Røgind – på valg, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Steen Burild – ikke på valg 
Suppleanter og revisorer 

Suppleant:  Tommy N. Andersen – på valg, villig til genvalg 
Revisor  Kaj Hansen – på valg, villig til genvalg 
Revisor:  Tommy L.R.J. Pedersen – på valg, villig til genvalg 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne, Tillæg A 

0. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Mogens Røgind 
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år 
2. Virksomheden i det kommende år 

mailto:skansehuset@mail.tele.dk
mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent foreslås 
5. a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Søren Nør, Mogens Røgind) 

    b. Valg af suppleant og revisorer 
6. Behandling af indkomne forslag 

7. Eventuelt 
 
Betaling af kontingent for 2011, kr. 150,00.   

(Gør det nu bare med det samme, så slipper du for en rykker) 
Bedes indbetalt på kredsens konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling, 

registreringsnummer 3511, konto nr. 3511 71 39 19 
senest den 31. marts 2011. Det er vigtigt som tekst til modtageren at anføre indbeta-
lers navn. 

H.J. Jürgensen, kredsformand 
 

Formandens beretning for år 2010 
1. Medlemstal 
Vort medlemstal ligger fortsat stabilt. Vi startede året med 57 medlemmer. Vi slutter 

året med (  ) medlemmer. Det er da et godt signal om, at medlemmerne generelt er 
tilfredse med at være med i foreningen og modtage vore aktivitetstilbud.  

 
2. Økonomi 
Vi har stadig en meget fin økonomi. Vore aktiviteter er generelt ikke særlig dyre, og 

princippet om, at dem der deltager i et arrangement slipper en 20´ver bidrager meget 
til at det meste hviler i sig selv. Det reviderede regnskab vil naturligvis blive forelagt 

på generalforsamlingen, men lad os her i formandsberetningen blot konstatere, at vi 
kan glæde os over fortsat at være ”ved muffen” og at der ikke er behov for at ændre 
på kontingentstørrelsen på 150 kr. pro anno. 

 
3. Partnere 

Også i år 2010 har vi nydt godt af hjælp og støtte fra vore partnere og fra medlem-
mer, som har påtaget sig arrangementer: Stor tak til HHD Vestsjælland for støtte til 
gennemførelse af skydning, for lån af lokaler, og for en god orientering om fremtidens 

hjemmeværn efter 1. januar 2011. Derudover har vi været lidt mere selvhjulpne end 
de foregående år. Vores trofaste køkkengruppe, som også støtter os i aften, ikke at 

forglemme. 
Reserveofficersforeningens medlemmer har deltaget i flere af vore arrangementer. Jeg 

ser frem til, at det fortsætter i de kommende år. Den lokale forening for reservens 
personel har desværre måttet nedlægge sig selv på grund af manglende deltagelse i 
planlagte aktiviteter. Jeg er glad for, at vi fortsat kan tilbyde tidligere medlemmer mu-

lighed for at være med her. 
 

4. Aktiviteter 
Vi har planlagt og gennemført følgende aktiviteter: 

 Besøg ved HHD VSJ i januar. Det måtte vi aflyse. Desværre. Vi fik det på pro-

grammet igen i oktober, men det blev på det tidspunkt i for høj grad præget af 
de forestående strukturændringer.  

 Generalforsamling den 2. marts med den ”forlorne” - som sædvanlig en god op-
levelse. 

 Foredrag ved Ingrid Daege den 7. april om hendes oplevelser som 13-årig pige i 

Østprøjsen i vinteren 1945. I sandhed ”en grum fortid” som hun selv kalder sin 
bog og sit foredrag. 

 Sommerudflugt til Peder Skram og Orlogsmuseet den 14. august, godt tilrette-
lagt af Søren Nør. 
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 Præmieskydning og skydefrokost den 4. september. Vi har gennemført fire 

træningsskydninger og den årlige præmieskydning, som desværre ikke nåede 
samme høje resultat som de tidligere år. Erik Olsen er med 215 points kredsens 

eneste pokalvinder i år. Vores indsats blev fejret på behørig vis med skydefro-
kost hos Anne og Holger Janns i Boeslunde. En meget stor tak til jer begge to. 

 Besøg ved HHD VSJ i Holbæk den 5. oktober (se oven for) 
 Foredrag ved Jakob Jensen om at være ”bevogtningsmand i Afghanistan” den 

2. november. Et fantastisk interessant indlæg om hverdagen i Armadillo-lejren. 

 
5. Det kommende år 

Bestyrelse vil igen i år tilstræbe at holde sig til ”masterplanen” men også udforske nye 
muligheder. Det kan vi blive nødt til. Med den forestående sammenlægning af HHD 
VSJ og HHD Køge Bugt med domicil på Flyvestation Skalstrup er HHD støttemulighe-

der, som vi har nydt godt af hidtil, uafklarede. Jeg ville gerne kunne skrive, at skyd-
ning ligger fast, men det kan jeg ikke. Vi har naturligvis bestilt baner i god tid som vi 

plejer; det er normalt heller ikke skydebanerne, der er problemet. Det ligger et andet 
sted, som I jo godt ved. Vi må nok vente og se.  
Vi vil igen forsøge at finde en relevant myndighed til at fortælle om ”Nationens Til-

stand”. Det er en baggrundsviden viden, som vi alle har brug for at få opdateret 
jævnligt som medlemmer af FOUAT.  

  
6. Tak 
En stor tak til dem, der slutter op om vore arrangementer, og også en tak til dem, 

som støtter os økonomisk, selv om de kun sjældent har mulighed for at deltage i vore 
arrangementer.  

En særlig tak til de nye medlemmer, som lod sig friste til at deltage i vores forening 
og dens aktiviteter. 
 

H.J. Jürgensen 
formand  

 
Skitse-AKOS for 2011 
JAN, TIR 18: Kl. 19.30  

Foredrag: ”De slesvigske regimenter under 1. verdenskrig” v/Formand H.J. Jürgen-
sen 

Tusindvis af nordslesvigere, mere end 30.000 mand – både dansksindede og tysksin-
dede – gjorde tjeneste under 1. verdenskrig, ofte i krigens brændpunkter: Mons, Ver-

dun, Somme, Chemin des Dames og Flandern. Tabene var meget store. Nordslesvi-
gerne blev i stort omfang indkaldt til Infanterie-Regimenterne 84 ”von Manstein”, I.R. 
85 ”Königin”, I.R. 86 ”Herzog von Holstein” og Reserve-I.R. 86, men der var også 

nordslesvigere i andre regimenter, herunder artilleri- og kavaleriregimenter.  Foredra-
get vil primært handle om infanteristerne. 

Tilmelding til foredrag: Senest den 15. januar 2011 
 
MAR, ONS 02: Kl. 19.30  

Generalforsamling jf. indkaldelse m.v. i denne artikel. 
 

APR, TIR 12  
Foredrag: Lokalhistorie: Hvad skete der i Slagelse, Korsør, Ringsted, Holbæk eller 
Kalundborg mellem 9. april 1940 og 5. maj 1945? Bestyrelsen håber på, at ét eller fle-

re af vore medlemmer kunne have lyst til at gå i de lokalhistoriske arkiver m.v. og la-
ve noget research som kunne omsættes til et eller flere foredrag om dette meget inte-

ressante emne. Det ville være en god idé, at der blev lavet et foredrag for hver af by-
erne. De har alle en interessant, men meget forskellig ”Krigshistorie” 
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MAJ-AUG Skydning som vi plejer – håber vi. Men det er uafklaret p.t. 
   

Sommerudflugt: Vi tænker på en tur på den københavnske Vestvold og Garderhøj-
fortet – med picnic – eller på Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk (vi har været der 

før, men det er længe siden) 
 
Åbent hus arrangement ved GHR. Vi opfordrer medlemmer med familie til at del-

tage i dette årlige arrangement, hvor der er masser at erfare. 
 

OKT Nationens tilstand: Vi vil gerne besøge ”vores” Flådestation og hvad der er af 
nyt på det maritime felt: Pirater, Nordvestpassagen, Søværnet og m.m. 
 

NOV Foredrag eller virksomhedsbesøg  
 

 
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 

 

Fyns Militærhistoriske Samling har inviteret os til foredrag på Soldaterhjemmet Dan-
nevirke, Sdr. Boulevard 15 i Odense, den 12. januar 2011 – kl. 19.30: 
 

”Luftwaffe’s sidste indsats”. 

Foredraget handler om tyske vandflyveres transport af tyske flygtninge tilbage til 
Tyskland efter 2. Verdenskrigs slutning i 1945. Foredragsholderen er lektor N.P. Fre-

deriksen. Medlemmer af HISAM har gratis adgang. Gæster: 25 kr. 
 

FOUAT Fyn på efterårsudflugt…  Tønder har indskrevet sig i verdenshistorien  
Luften er tyk af militærhistorie i Sønderjylland. Så tyk, at man næsten kan føle dens 
vibrationer i luften dernede. FOUAT Fyn havde sat sig for at mærke efter, ved at ar-

rangere en efterårstur til Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder. Helt nede ved Dan-
marks ”venstre målstolpe”. Ved Abild, lidt nord for Tønder. I en forblæst marskegn, 

der er flad som en pizzabund. 
Et museum, ukendt for de fleste. Det åbnede i 1999. Mange er sikkert kørt forbi på 
deres vej mod Tønder, og tænkt: - Hovsa, hvad var det?  Fra landevejen kan man se 

en rusten Sherman-tank med kanonen pegende ud mod vejen, og der er lange rækker 
af ”spanske ryttere”. De fungerer som et effektivt spærrende hegn ud mod alfarvej. 

FOUAT Fyn’s medlemmer ankom forventningsfulde og mætte efter Holgers morgen-
brunsvigere, og det eneste vi manglede var ”afsavn”. 18 deltagere blev budt velkom-

men til Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder af den veloplagte guide, Manfred Pe-
tersen. Høj som en isbjørn, men en del mere venlig! 
Han er vokset op som nabo til det store baseområde. Som dreng i efterkrigstiden har 

han ledt efter militære efterladenskaber, især fra 1. og 2. Verdenskrig, på det forbud-
te område. Som faktisk har været lukket land for offentligheden lige fra 1914 og til 

dansk militær forlod stedet i 2003. 
Manfred Petersen gav os en grundig historisk baggrundsviden, inden vi gik videre. 
 

fortsættes   ……… 

mailto:lpp@kabelmail.dk
mailto:jc.infile@webspeed.dk
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Fra FOUAT Fyns besøg hos ”Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder. 

 
Zeppelinbasens korte og dramatiske periode 1914-1918. 

Under 1. Verdenskrig hørte Sønderjylland jo som bekendt, stadig med til Tyskland. 
Kejser Wilhelm II, med sit kraftige Schnurrbart, besluttede at anlægge Nordeuropas 

største Marineluftskibsbase ved Tønder i 1914. Delvist som et led i det militære for-
svar af Sylt. Den ø, som vi danskere navnemæssigt forbinder med ”frokostsild”. Tysk-
land havde desperat brug for sit nye våben, zeppelinerne, som kunne flyve på bombe-

togter til England. 1915 udgik historiens første luftbombeangreb mod London her fra 
Abild. 

Baseområdet var en stor by, med plads til underbringelse af 650 tyske marinere. En 
betegnelse som soldaterne fik, fordi et luftskib er et SKIB. 3 kæmpestore luftskibs-
hangarer samt en flyhangar blev bygget. Dem skal vi høre nærmere om lidt senere. 

Luftskibsbasen i Tønder fik sin bekomst i 1918, da engelske fly sønderbombede områ-
det. Også historisk specielt, fordi det var første gang i verdenshistorien, at luftangreb 

blev udført af jagere fra Royal Navy, som havde et hangarskib som udgangspunkt. 
(HMS ”Furious”).  Tilbage efter bombningerne stod kun flyhangaren intakt, og den ek-
sisterer endnu i dag. 

Efter Genforeningen i 1920 blev området overtaget af dansk militær, og her var dansk 
garnison indtil 1936. Dette år blev nemlig gulstensmastodonten Tønder kaserne taget 

i brug. En æra som sluttede i 2003, da også den kaserne blev lukket 
 
Museet er en perle for feinschmeckere 

Efter denne grundige introduktion gik vi ind i selve museet. En større bygning fra 
baseområdets tid, som har formeret sig ved arkitektonisk knopskydning. 

Det centrale i samlingen er modellerne af de 3 store Zeppelinhangarer. ”Toska” var 
langt den største, med plads til to luftskibe. Hallen var 242 meter lang, 73 meter 
bred, og 42 meter høj. Dimensioner der næsten er svært at forestille sig, selv i 2010. 

De to øvrige hangarer, ”Toni” og ”Tobias” havde ”kun” plads til ét luftskib hver. De var 
180 meter lange, 40 meter brede og 31 meter høje. Tilbage er kun fundamenterne fra 

de 3 hangarer ude i ”Soldaterskoven”. Dér tager vi ud efter frokost. 
I museet er der mange rum med våben, uniformer, gamle feltreglementer: ”Ausbilder 
der Compagnie zum Gefecht”. Og den gode feltlæge Lorenzen har efterladt sin læge-

taske med primitive instrumenter til kirurgi i felten. Autentiske møbler og skabe fra 
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luftskibsbasen er også udstillet. De har betegnelsen ”KG 1915” – hvilket betyder ”Kri-

egs Gerät” årgang 1915. 
 

En af de gamle indkvarteringsbarakker er opstillet i hovedsalen. Her ses en tysk mari-
ner i hvid uniform, (voksfigur) - omgivet af det ret primitive interiør i barakken. Det er 

også utroligt hvad der er gravet op ude på baseområdet. Tager man en minesøger 
med derud, så bipper den hele tiden! De engelske bomber som ødelagde hangarerne 
har gjort sit til at der er mange metalstumper i jorden, men ikke kun dem. De lig-

ger faktisk ordnet som en slags ”kulturlag”. Nederst findes effekter fra baseperioden 
1914 – 1918. Herefter rester efter bombeeksplosionerne, og ovenpå igen et lag fra 

Tøndergarnisonens danske tid. Øverst ligger patroner fra Hjemmeværnets øvelser i 
området i nyere tid.. Mange af disse jordfund er udstillet på museet. Her er meget at 
opleve for de besøgende. Foruden Manfred Petersen var der en hjælpeguide med, Jørn 

Hertz-Nielsen, som også delte gavmildt ud af sin viden under vores rundgang på mu-
seet og supplerede med informationer til videbegærlige fynboer. 

 
Zeppelinerne var nogle frygtindgydende giganter 

Vi så en videofilm i museumscafeen. Her blev vi lidt klogere på Zeppelinernes historie. 

Man kan som et godt eksempel nævne Zeppelin-luftskibet ”Hindenburg”. Kan I fore-
stille jer en 245 meter lang ”cigar” som svæver oppe i luften? Luftskibets skrog var 
lærredsovertrukket, og malet med en speciel sølvfarvet maling, der fik hele ”Hinden-

burg” til at skinne som sølv. Ballonen var sammensnøret af 130 km pianowirer. Indeni 
skroget var der et utal af sektioner, hver med brintfyldte balloner. Det hele var stivet 

af med nittede alustænger. Men det fantastiske var, at de store balloner var lavet af 
blærerne fra 75.000 koblindtarme. 

 

 
Luftskibet ”Hindenburg” hænger som model under Zeppelin-museets loft. 

 

”Hindenburg”s passagerområde var indrettet luksuriøst som et hotel: Der var separat-

kabiner og badeværelser, promenadedæk og flygelsalon, hvor der blev serveret 
hummer og champagne. Luftskibet fløj på opvisningstur over Tyskland og Østpreussen 
og blev tiljublet af byernes befolkning, når de fløj over deres område. På luftskibet var 

der plads til i alt 100 passagerer/mandskab,  
Men alt denne virak faldt bogstaveligt til jorden i 1937, ved Lakehurst nær New York, 

hvor ”Hindenburg” efter en Atlantflyvning skulle lande. Luftskibet styrtede pludseligt 
til jorden som følge af en voldsom eksplosion i brintballonerne. På 34 sekunder – så 
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var det hele overstået. 35 døde i flammerne, men 65 nåede at redde livet, inklusive 

luftskibets kaptajn. 
Efter denne ulykke ophørte al regelmæssig passagerflyvning med luftskibe.  

Modsat i 1914 hvor luftskibene var svaret på succes i krigen for Tyskland. Nogle frygt-
indgydende kæmper, som var knapt så luksuriøse som passagerluftskibene, men 

knapt så lange. Og i praksis havde de en del mangler: Sårbare overfor fjendtlige ja-
gerfly, langsomme at manøvrere og skide brandfarlige, for at sige det ligeud på 
dansk. På trods heraf udgik der mere end 1000 togter med krigs-zeppelinere mod 

England. 
Som observationsluftskib var de dog unikke. Luftskibet kunne skjule sig i en sky, og 

sænke en observationsgondol ned under skyen og observere fjendens bevægelser. 
Men 1918 var det slut med den tyske luftskibsbase i Tønder, som blev ”ausradiert”. I 
alt blev det planlagt at bygge 130 zeppelinere på værftet ved Bodensøen. Men det nå-

ede man ikke at gennemføre. Men det er en fascinerende historie at studere nærme-
re! Det var en spændende og informativ videofilm med autentiske optagelser. 

 
Vi gik videre til udstillingen for militære køretøjer, som kunne beses i en stor hal bag 
museet. Her var køretøjer fra Tønder garnison: Dodge, Mercedes, UNIMOG, komman-

dotrailere og jeeps. Desuden står her en 40 mm kanon på hjul. Ren nostalgi for gamle 
soldater. 

Men man kan ikke leve af indtryk alene. Vi havde madkurvene med, og samledes til 
fælles frokost og hygge i museets cafe. Højt humør, flæskesteg med rødkål, og det 
der var værre samt debat om alt det vi havde oplevet. 
 

”Soldaterskoven” gemmer også på historie 

Efter frokosten kørte vi ud til det gamle baseområde for at føle lidt mere af historiens 

vingesus baske os om ørerne. Først ved et besøg i den endnu eksisterende flyhangar, 
som også er blevet benyttet af Tønder garnison. I dag er den lidt slidt af tidens tand. 

Tagene i sidebygningerne er spærret på grund af nedstyrtningsfare. Forfaldets vemod 
har angrebet den gamle bygning fra 1. Verdenskrig. 
 

Vi kørte videre ud til det område hvor de tre gigantiske lufthangarer ”Toska”, ”Toni” 
og ”Tobias” havde stået. Nu er her ungskov, og blot nogle fundamenter i terrænet at 

se.  Herfra kunne luftmarinerne engang hæve tankerne mod skyernes hvide drømme-
verden. For os er her kun nogle mosgroede cementrender.  Men Manfred gav os fan-
tasiens vinger til hjælp, så ”Soldaterskoven” ikke bare var en skov! 

Ved fundamentet af det gamle tyske officerscasino så vi officersstenene. Som 1914-
1918 var fotoobjekt for officererne fra luftskibene.  

Efter besøget sluttede vi af med en tur ned til Rudbøl for at proviantere hos en græn-
sekøbmand. Hip hurra for en oplevelsesrig tur! 
 

Tak til Manfred og Jørn, og til dem som fulgte og bar vores drikkevarer og til alle øvri-
ge deltagere. 

Kaptajn Palle Christiansen, FOUAT Fyn 

 

 
 

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   

 

 

mailto:ilbro@mail.dk
mailto:oevonholck@nrdc.dk
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Kommende arrangementer. 

Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling i 
Officersmessen på Ryes Kaserne, Fredericia, 

onsdag den 2. Marts 2011 kl. 10.30 
Dagsorden i.h.t. Foreningens vedtægter. 

Efter generalforsamling og frokost vil sognepræst og feltpræst Thomas H. Bech fortæl-
le om sine mange udsendelser til danske styrker i udlandet. 
 

Kredsstyrelsen ønsker medlemmerne med damer en Glædelig Jul og et Godt Nytår.  

 
 

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 

 
Skipper – in memoriam 

 

I november var jeg til mindefest for 

Skipper Fulton, afdøde Mogens Frohn. 

Det begyndte i Svendborg Bibliotek, 

hvor vi fik lidt mundgodt og minde-

des Skipper. Jeg holdt tale, da Mo-

gens Frohn havde Niels Ebbesen Me-

daljen og havde en hilsen med fra 

Randers Skipperlaug af 1780 fulgt 

af en god gammel rom til Bjarne 

Bekker, forfatteren til bogen om 

Skipper Fulton. Desuden havde kap-

tajnløjtnant Jan Lund Pedersen fra 

Niels Ebbesens Venner nedskrevet en 

erindring om hans første møde med 

Skipper, som jeg læste op. Jan Lund 

var indstillet af Mogens Frohn til Niels 

Ebbesen Medaljen.  

Efter receptionen mødtes alle de inviterede til spisning på restaurant BØRSEN, og der 

var fyldt fuldstændig op, musikken spillede jazz og evergreens og de mange store 5 li-

ters ølrør rundt om på bordene, holdt ikke længe - og brændevinsflaskerne havde in-

gen skruelåg. Man kom til at tænke på Frank Jæger: "Spark mælkeflasken omkuld, i 

dag skal vi have vin". Det blev en aften der var mindet om Skipper værdig. Tak til 

værten på BØRSEN og til forfatter Bjarne Bekker, både for bogen og for et flot arran-

gement.  

Bedste hilsner Jan Fagerlund   

 PS. Restaurant BØRSEN i Svendborg er absolut et besøg værd, og det er stort. Her 

finder du messen fra filmen Martha, billardbord der kommer op gennem gulvet og 

meget andet. Bed om en rundvisning, så får du det sikkert. 

 
 

Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 

 9812 6328: : franzstrehle@yahoo.dk 

Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst 

mailto:SES@PC.DK
mailto:fagerlund@surfmail.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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 9815 6510  : Mogens.danielsen@stofanet.dk 

 
Gennemførte aktiviteter. 

Medlemmerne af bowlingklubben kæmpede om bowlingpokalen mandag den 22. no-

vember 2010 i Løvvangens bowlinglokaler. 
 

Resultat: 

 Jes Reiner Pedersen  295 points Pokalmester 
 Leif Nygaard  294 points 
 Gunnar Albrechtsen 286 points 

 Ella Nielsen  278 points 
 E.H. Pedersen  267 points 

 Mogens Gundersen 263 points 
 Ole Dahl  258 points 

 Inge Pedersen  250 points 
 Henrik Jensen  239 points 

 Tove Søndergaard 233 points 

 Erik Christensen  218 points 
 Villy Egebo  201 points 

Pokalen blev overrakt vinderen ved kredsens julefrokost den 13. december på Nørre 
Uttrup kaserne. 
Bowling starter igen mandag den 3. januar 2011 kl. 10.00 

 
Nytårsgudstjeneste 

Hjemmeværnets traditionelle nytårsgudstjeneste finder sted torsdag den 13. januar 

kl. 19.30 i Budolfi kirke. Prædikant er Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler. De berørte foreninger har modtaget brev herom. 

 
Kredsens generalforsamling afholdes tirsdag den 29. marts 2011 kl. 18.00 I Gildebor-
gen, Rafs Allé 1. Generalforsamlingens suppleres med spisning og foredrag. Nærmere 

vil tilgå. 
 
Åbningen af Veteranhjemmet i Ålborg 

Hvor der er hjerterum, er der også husrum.  

Med åbningen af Veteranhjem for det nordlige og det midtjyske, den 29. november 

var der planlagt et VIP-telt med varme, og helstegt pattegris, men vejrguderne ville 
noget andet. Det blev til gengæld for ca. 250 festklædte mennesker i nærkontakt med 
hjemmet, som flokkedes om den varme kaffe og sandwich. 

Efter det udendørs arrangement med faneborgen, overrækkelse af Dannebrog, kanon-
salut, flaghejsning og beskæftigelsesminister Inger Støjbergs tale og klipning af det 

røde bånd som tegn på at hjemmet er åbnet. 
Talerne fortsatte, hvor det først skulle have været formanden for Fonden af Danske 
Veteranhjem, Jan Brun Andersen, som imidlertid var sneet inde. Han blev afløst af sin 

næstformand K.E. Nielsen. Velkomst til Aalborg ved viceborgmester Helle Frederiksen, 
derefter vor egen oberst og garnisonskommandant Flemming Larsen, som bl.a. sag-

de: 
Som Garnisonskommandant i Aalborg byder jeg og hele garnisonen velkommen til 

vort nye veteranhjem Aalborg. 
Aalborg Garnison er en af landets største, hvis ikke den største med rundt regnet 
2500-3000 personel fordelt på to store etablissementer Aalborg Kaserner og Flyvesta-

tion Aalborg. Ikke at forglemme Hjemmeværnet, som en fuldt integreret del af Aal-
borg Garnison. Og vi bliver ikke færre i det forlig vi er i færd med at implementere 

netop nu. 
Aalborg Kaserner bidrager med det største antal soldater til vore internationale missi-
oner og til forskel fra de fleste andre garnisoner har vi udsendt personel i alle vore 

mailto:Mogens.danielsen@stofanet.dk
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missionsområder og på alle hold, idet der jo altid er behov for logistik og militærpoliti. 

Vi har således lige nu mellem 250-300 soldater i Afghanistan, i Kosovo og i Libanon. 
De fleste udsendte vender beriget hjem fra internationale operationer, andre vender 

hjem med ar på sjæl og krop. Alle skal anerkendes og de der har behov skal støttes.  
Jeg finder det derfor ganske naturligt, at Aalborg blev et af de tre steder i landet, hvor 

der indledningsvis etableres et veteranhjem. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi i 
Aalborg kunne have indviet det første hjem, men det tredje er nu heller ikke så ringe 
endda. 

Veteranhjemmet i Aalborg er kommet i stand med stor støtte fra Aalborg Kommune 
og lokalsamfundet samt ikke mindst som resultat af et utroligt engagement og ar-

bejdsindsats fra en flok frivillige, der satte sig som mål, at få etableret veteranhjem-
met her i Aalborg. Jeres engagement lover godt for hjemmets og Aalborgs fremtid. I 
bør have vores hyldest her i dag. 

 
Til sidst talte hjemmets formand Jørgen Rasmussen, som efter sin tale bød indenfor 

under HJV-orkester musiseren. Så kom ikke at sige, at der ikke er plads til veteraner i 
de nyrenoverede lokaler. 
Men, men, men, vi er nu oppe på ca. 50 husværter, der har været eller skal på kursus 

(hjemmet betaler alle udgifter), det er ca. halvdelen af, hvad vi kan bruge, så se at 
komme i gang venner.  

På Skydebanevej 12 i Aalborg, kan du også gøre en forskel. Vel mødt!   
                                                                                                        Franz Strehle 

Bestyrelsesmedlem i Veteranhjem Aalborg  

 

 
Veteranpolitik 
 
Siden 1992 har Danmark udsendt mere end 50.000 soldater til internationale 
missioner rundt om i verden. Nu har vi en officiel veteranpolitik.  

 
Definition 

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har væ-

ret udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i for-
svaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelses-

system, arbejdsmarked eller andet 
 
Hver gang en soldat udsendes, griber det ind i både egne - men også de pårørendes 

forhold. Hvis soldaten tilmed bliver såret fysisk eller psykisk, kan det have store kon-
sekvenser for de berørtes liv og fremtid. Regeringens veteranpolitik skal over en bred 

kam hjælpe de danske soldater og pårørende – både før, under og efter udsendelse.  
 
- Jeg er glad for, at vores soldater får en officiel veteranpolitik. Forsvaret har som ar-

bejdsgiver selvsagt et ansvar over for vores veteraner, men det er vigtigt at erkende, 
at det samtidig er en samfundsopgave. Det understreger veteranpolitikken, og det er 

min forventning, at den vil bidrage til yderligere at styrke indsatsen på området, så vi 
som samfund kan give vores udsendte den bedst mulige behandling, siger forsvars-
chef general Knud Bartels. 

 
Herunder en liste over de nye initiativer der i dag er blevet offentliggjort af regerin-

gen: 
• Der oprettes et veterancenter, der koordinerer indsatsen for veteraner  

   og pårørende. 
• Der oprettes et veteransekretariat til støtte for frivillige organisationer. 
• Der oprettes et videncenter. 
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• Styrket indsats for de fysisk sårede. 

• Psykisk sårede veteraners behandling styrkes. 
• Udvælgelse af soldater til udsendelse styrkes. 

• Veteraner bliver en del af målgruppen for Den Nationale Videns- og Spe- 
   cialrådgivningsfunktion (VISO). 

• Kommunale sagsbehandlere undervises om veteraners forhold. 
• Grundlaget for realkompetencevurdering og vejledning styrkes. 
• Der udstedes kompetencekort. 

• Styrket adgang til psykologer og socialrådgivere. 
• Kammeratstøtte forbedres. 

• Opsøgende indsats over for tidligere ansatte veteraner styrkes. 
• Udsendelsens påvirkning af partner og børn undersøges. 
• Én indgang til web-baseret information. 

• Døgnåben adgang til telefonisk støtte og rådgivning. 
• Området vedrørende de vejledende mén-procenter efter psykiske skader  

   for veteraner og andre undersøges. 
• Anerkendelse af fysisk og psykisk sårede ligestilles. 
• Veterankort som legitimationsbevis udstedes. 

 
 

 
 

Værnsfælles efteruddannelse 2011  

 

 

 
Værnsfælles efteruddannelse henvender sig til offi-

cerer, der har gennemført videreuddannelsestrin 1 
for ledere (VUT 1) og skal supplere deres specia-

listkarriere med viden inden for bl.a. ledelse, inter-
nationale miljøer og operativt samvirke i Forsvaret. 

 
Værnsfælles Efteruddannelse (VEU) har til formål 
at supplere den enkelte ansøgers, M321 og M322, 

tidligere uddannelse og erfaring med tyngde mod 
tjeneste i internationale værnsfælles stabe og 

værnsstabe.  
 

I 2011 vil der bliver optaget 25 elever på kurset, der varer 6 uger. I løbet af de 6 uger 
vil eleverne blive undervist i:  

 
- Ledelse og Organisation 

- Danmark og militærets rolle i samfundet og i det internationale miljø 
- Netværksbasering, herunder netværksbaserede operationer (NBO) og  

  teknologiledelse 
- Det operative samvirke i Forsvaret, såvel internationalt som nationalt. 

 

Eleverne vil også komme på en række studiebesøg, blandt andet til NATO hovedkvar-
teret og Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). 

 

 
Krig skaber en overkapacitet af dobbeltsenge. 

Aage Madelung, forfatter 1872-1949. 
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Kongernes konge. 
 

Ved hjemtagningen af faldne soldater på en af landets flyvestationer spilles 

”Kongernes Konge”. 

 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps 

 

Sangen stammer fra optakten til 3-årskrigen. 
Den hed oprindeligt "Bøn for Danmark" og blev sunget første gang ved en koncert i 
Tivoli den 16. september 1848. I marts havde slesvig-holstenerne krævet fri forfat-

ning samt Slesvigs optagelse i det tyske forbund. Kravet blev afvist og danske solda-
ter sendt til Slesvig. Den nationale begejstring var større end nogensinde. Frederik 7's 

opfordring til de danske soldater lød: Soldater! Hele det Danske Folks Øie er henvendt 
paa Eder! Et skjønt Hverv er Eder overdraget: at kæmpe for den retfærdige Sag. 
Eders Konge er overbevist om, at denne Følelse besjæler Eder alle. Saa antager da 

Eders Konges Løsen: "Med Gud! for Konge og Fødeland!" og Kongens og Folkets Vel-
signelse følger Eder! 

 
Teksten skrev løjtnant Adolph von der Recke (1820-67), der også skrev teksten til ”I 
natten klam og kold”. Han giftede sig i 1851 med komponisten H. C. Lumbyes datter 

Caroline. Adolph blev embedsmand ved Admiralitetskollegiet og skrev ud over oven-
nævnte bl.a. også viserne ”Pjaltenborgs brand” og ”Har I læst den Berlingske avis?”. 

Musikken er skrevet af Johan Ole Emil Horneman (1809-70), der var en søn af male-
ren Christian Horneman. Emil var en anerkendt klaverpædagog og som komponist en 
fortsætter af Weyse-traditionen. Andre af hans melodier er ”Dengang jeg drog af 

sted”, og ”Højt fra træets grønne top”.  
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Bogomtale – Soldat i Afghanistan 

 

Ved mit seneste besøg på biblioteket så jeg, at personalet havde lavet en lille opstil-
ling med litteratur om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Opstillingens blik-
fang var uniformsgenstande, der var udlånt fra Antvorskov Kaserne.  

Blandt bøgerne var der en, jeg ikke havde set før: Soldat i Afghanistan – En hverdag 
ved frontlinien. Bogen er skrevet af konstabel Michael Kattrup Lassen, der var udsendt 

med hold 5 i 2008. Enheden blev opstillet af Gardehusarregimentet. 
Bogens klare formål er at bevare de danske soldaters indsats i Afghanistan i offentlig-
hedens bevidsthed gennem en realistisk beskrivelse af soldaternes hverdag og bl.a. 

skabe større forståelse for eventuelle traumer under og efter udsendelsen.  
Forfatteren og redaktøren var fra starten enige om, at ingen danske soldater måtte li-

de overlast som et resultat af denne bogs offentliggørelse. Alle fortrolige oplysninger 
er derfor systematisk bortredigeret. Både Hærens Operative Kommando og mange 

”med støvlerne på” har bidraget med råd og vejledning. 
 
Bogen er baseret på forfatterens dagbog og eftersom den er skrevet løbende under 

udsendelsen, bygger intet på hukommelsen og derfor gives læseren et realistisk og 
troværdigt indtryk af livet i lejrene, på patruljerne og i kamp. 

Nok kan det virke langtrukkent at følge ”den daglige trummerum”, men sådan er det 
jo. Til gengæld får vi et utvetydigt indtryk af forfatterens forventninger til tjenesten, 
der klart bygger på ønsket om at ”gøre en forskel”. Vi følger ham og hans gruppe, de-

lingen og hele holdet på en måde og i et ordvalg, der gør indtryk.  
Sproget i bogen bærer præg af Michaels manglende skriverutine og kan derfor til tider 

mangle den rytme, der kunne komme til udtryk hos en rutineret skribent. Men det 
skal han ikke bebrejdes. Han har leveret et dokument, der ikke lader læseren tilbage 
med et indtryk af ikke at have været med på patrulje, ikke at være blevet beskudt og 

ikke savne dem derhjemme. Tabet af en kammerat og problemerne med at kunne 
gennemføre en patrulje i 45 graders varme med et maskingevær på nakken er nær-

værende og appellerer til læserens følelser – på den rigtige måde. 
 
At anbefale bogen som pligtlæsning for de soldater, der står foran en udsendelse, vil 

være for meget forlangt. Men bogen kunne med god ret læses af pårørende, der har 
svært ved at følge med i, hvad der foregår i Helmand.  

Forfatteren slutter af med at spørge retorisk: Tager jeg af sted igen? Han svarer: Det 
må jeg indrømme, at jeg nok ikke kan lade være med. Flere gange har jeg savnet det, 
fået et billede af mig selv på vej ud på patrulje med alt udstyret på. Jeg smiler med 

stolthed i sindet hver gang. Kun en ting kan jeg konkludere: Afghanistan var ikke en 
skuffelse for mig. Det var en god oplevelse selv med alle de negative ting taget i be-

tragtning.  Det næste stykke tid er jeg dog i min families og venners nærvær her i 
dejlige Danmark.  
 

Bogen er for os andre en lærerig tilgang til usvækket at vise alle, der har været, er el-
ler skal udsendes, respekt.  

Red. 
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De faldne – Sådan levede de. Sådan døde de.  
Forlagets omtale (Berlingske Media Forlag) 

 

 

 

Flere end 30 danske soldater er faldet i 
kamp i Afghanistan. De er fløjet hjem i 
kister dækket af et Dannebrogsflag. Bag-

efter er de blot et nummer i rækken. Men 
hvem lå inde i kiste nummer 1, 7, 13, 25 

og 32?  
 
Bag hvert et nummer gemmer sig et 

menneske. En far. En bror. En søster. En 
søn. En kæreste. En god ven. En fck-fan. 

En jæger. En festabe. I denne bog går vi 
bag om numrene. Gennem familier, ven-
ner, præster og soldaterkammerater for-

tæller vi de faldne soldaters historier - al-
le som én.  

»Lige nu virker det fattigt at tale om hel-
te, men i mine øjne er det dét, Mikkel 
er.«  

Major Anders Storrud i brev til de efter-
ladte efter konstabel Mikkel Keil Søren-

sens død i Afghanistan i september 2007. 
Anders Storrud faldt selv få uger senere. 

 
 

Indsatsen i Afrika  
 
Dansk forsvar er engageret i Afrika for at: 

 Styrke Danmarks sikkerhed. Indsatsen for fred og sikkerhed starter som be-
kendt ikke ved de danske grænser  

 Bidrage til regional og kontinental stabilitet i Afrika  

 Hjælpe med at opbygge de afrikanske forsvarskapaciteter, så afrikanerne bliver 
bedre i stand til selv at håndtere konflikter på kontinentet.  

  
 Det er afrikanernes ønske om at styrke deres evne til selv at håndtere konflikter, der 
er udgangspunktet for forsvarets engagement i Afrika. Det er derfor de afrikanske 

samarbejdspartneres ønsker og prioriteter, der er udgangspunktet for projekterne.  
  

Det nordiske samarbejde i Østafrika blev indledt med en workshop i starten af 2009, 
hvor der blev udarbejdet de første konkrete handlingsplaner. Et af de vigtige projekter 
er at opbygge de afrikanske reaktionsbrigader og andre komponenter, der kan under-

støtte krisestyring. Det kaldes kapacitetsopbygning. 
 

Forsvaret støtter således kapacitetsopbygning af de østafrikanske reaktionsstyrker 
East African Standby Forces (EASF). Målet er, at hjælpe reaktionsstyrkerne med at 

opnå indledende operativ kapacitet (Initial Operational Capability - IOC) i 2010 og fuld 
operativ kapacitet (Full Operational Capability - FOC) inden 2015.  
  

I 2009 oprettede forsvaret Task Force Afrika (TFA) med henblik på at fokusere og ko-
ordinere forsvarets indsats i Afrika. Task Force Afrika vil udgøre forsvarets center for 

viden og sagkundskab om afrikanske forhold.   
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Overblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor  

Bowlingstart Nordjyske Løvvangen 020111 - 1000 

Foredrag København Kastellet 110111 - 1900 

Foredrag Fyn + HISAM Dannevirke 120111 – 1930 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske + HJV Budolfi kirke 130111 - 1930 

Foredrag Midt- og Vestsjæll. Skovsøgård 180111 - 1930 

Foredrag København Kastellet 270111 - 1900 

Foredrag København Kastellet 100211 - 1900 

Foredrag København Kastellet 240211 - 1900 

Gen.forsamling Midt- og Vestsjæll. Skovsøgård 020311 - 1930 

Gen.forsamling Sydjyske  Rye Kaserne 020311 - 1030 

Gen.forsamling København Kastellet 240211 - 1900 

Klipfiskfrokost København Kastellet 250311 - xxxx 

Gen.forsamling Nordjyske Gildeborgen 290311 - 1800 

Foredrag Midt- og Vestsjæll. Skovsøgård 120411 - 1930 

Skydning København Sjælsø K2 140411 - 0900 

Skydning København Sjælsø K2 280411 - 0900 

Skydning København Sjælsø K2 120511 - 0900 

Skydning København Sjælsø K2 260511 - 0900 

Skydning København Sjælsø K2 080611 - 0900 

 
 

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

Deadline Meddelelser nr. 176 (Marts - april 2011) 010211 200211 

Deadline Meddelelser nr. 177 (Maj - juni 2011) 010411 200411 

Deadline Meddelelser nr. 178 (Juli – august 2011) 010611 200611 

                                                                                                                                                        

 
 
 

Tryk 
Forsvarets Trykkerier 

Flådestation Korsør 
 
 

 
 
 

 
 
 

Redaktionen af Meddelelser er afsluttet den 5. december. 


