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Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2010 i Odense

Dagsorden for foreningens repræsentantskabsmøde onsdag 6. april 2011 jf. Forenin-

gens vedtægter Tillæg B
Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Virksomheden i det kommende år (formanden)
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet, herunder betaling
for medlemsbladet.
Valg.
Der skal vælges/genvælges revisor (2 års periode), da seneste valg var
i 2009
Behandling af forslag fra formandskabet
Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Informationsstrategi (Sydjyske)
Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
Eventuelt.

Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt til for-

mandskabet senest 15. marts 2011.

Fynskredsen er arrangør af repræsentantskabsmødet 2011.

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)
Tilmelding: Til egen kreds senest fredag 10. marts
Transport: Ved egen foranstaltning.
Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård 0930/1515
Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik Petersen
(mail hjv.erik@yahoo.dk eller telefon 40329109).
Kredstilmeldingerne skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag 15. marts
Økonomi:

Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning, men der
ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra forretningsføreren, der
afregner samlet.
Program:

1000 – 1030
1030 – 1145
1145 – 1300
1300 – 1430
1430 – 1500

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup
Ankomst/Kaffe
Regeringens veteranpolitik mv.
Indlæg af Landsformanden for De Blå Baretter,
oberst Bjarne Hesselberg
Frokost, herunder præmieoverrækkelser
Repræsentantskabsmøde
Kaffe/Afslutning
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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
På kredsens generalforsamling 2010 blev kontingentet for 2011 fastsat til kr. 150.
For at spare udgifter for kreds og medlemmer fastlægges følgende procedure for betaling: For medlemmer med netbank kan beløbet overføres til kredsens konto: Reg.nr.
1551 konto nr. 4130 963 099. Husk at anføre navn i rubrikken ’Meddelelse til modtageren’.
Kassereren vil tage girokort med til foredragene i februar til de medlemmer, der måtte
ønske at bruge giro. For medlemmer uden evt. fremmøde i foråret tilsendes girokort
pr. post.
Kontingentet bedes indbetalt senest den 31. marts 2011.
Foredragssæson 2010-II
Venligst bemærk, at Slaget ved Stevns nævnt i referatet af kommandør Poul Grooss’
foredrag i MEDDELELSER nr. 175 fandt sted 1. juli 1677 og ikke som anført 10 år senere 1. juli 1687. (jl)
Men inden vi i tankerne helt forlader år 2010, er det nødvendigt at gøre rent bord for
dette års sidste foredrag.
Deltagere i Hugo Henning Plauns foredrag den 11. november erindrer omtalen af den
unge britiske officer David Stirling, der stod i spidsen for en lille specialenhed, der siden udviklede sig til Special Air Service (SAS).
I referatet af foredraget bragt i MEDDELELSER nr. 175 side 7 næsten nederst hed det:
”…. Så gik turen til Tunesien, hvor John Stirling blev fanget og hans bror David overtog kommandoen.” Dette er ikke helt korrekt.
Af Virginia Cowles’ bog ”The Phantom Major”, på dansk i 1959 som ”Spøgelsesmajoren”, der er baseret på samtaler med bl.a. David Stirling, fremgår det, at han blev
fanget af italienerne og fløjet til Italien og siden overført til Colditz i Tyskland. Virginia
Cowles skriver:
”Lige efter hans tilfangetagelse rådede stor forvirring i SAS’s hovedkvarter. Kun David
havde (af sikkerhedsgrunde) vidst, hvor hver mand var, hvad han foretog sig og skulle foretage sig i fremtiden.
Da Davids stærke personlighed pludselig forsvandt, blev resultatet store vanskeligheder for SAS. Paddy Mayne, som havde ødelagt flere fly med egne hænder end noget
levende menneske, overtog kommandoen, men det blev klart, at det, der havde holdt
sammen på organisationen, var Davids personlighed. Enkelte dele af regimentet begyndte at skille sig ud. Special Boat Section fik sin egen identitet under Lord Jellicoe.
De franske afdelinger formerede deres egne enheder, og den græske afdeling blev aldrig anvendt til de oprindeligt planlagte formål.
I løbet af de næste to år måtte Mayne og Davids bror, Bill, slås meget for at sikre sig,
at SAS blev brugt til sit rette formål.”

Torsdag den 25. november causerede viceadmiral Jørgen F. Bork over emnet: ”Flåden
under Den Kolde Krig”. Admiralen indledte med at fortælle, at han nu havde sluppet
fregatten Peder Skram for at koncentrere sig om at skrive bogen ”Åbent Hav” om sine
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erfaringer fra perioden fra 1945, hvor han kom ind i Marinen, til 1990. Han understregede, at han havde været så heldig at have haft flere kommandoer på havet end sine
samtidige og udelukkende stillinger i Søværnet, som havde at gøre med den operative
tjeneste.
Dernæst ridsede han udviklingen af Den Kolde Krig op fra Winston Churchills Fultontale, hvor han for første gang omtalte Jerntæppet, til Truman doktrinen om at inddæmme USSR og videre til Marshallhjælpen fra 1948 til 51 og Luftbroen til Berlin i
1948-49. Redningen kom, da Danmark sammen med 11 andre nationer underskrev
Atlantpagten den 4. april 1949.
Allerede som 15årig havde Jørgen Bork tilkendegivet overfor sin far, at han ville i Flåden. Han havde en lang samtale med faderen, som selv havde været marineingeniør
og sejlet i undervandsbåde. Faderen var overbevist om, at efter krigen ville man i den
danske flåde kun kunne opnå at blive en tom, indholdsløs paradefigur. Ikke desto
mindre søgte Bork som 17årig ind i Flåden og i 1945 var han som lærling ombord i
det gamle opmålingsskib FREJA fra før krigen, som på vej til Bornholm løb ind i dårligt
vejr og på grund af manglende sødygtighed måtte søge nødhavn i Trelleborg i Sverige.
Forholdene i Østersøen og på Bornholm var helt afgørende for Danmarks sikkerhed.
De sovjetiske styrker forlod Nordnorge efter tre måneder. Det tog 11 måneder før de
forlod Bornholm, hvorefter skiftende danske regeringer opretholdt en række helt urimelige selvpålagte restriktioner overfor danske og allierede styrker.
Som kun 24årig fik Jørgen Bork som chef for motortorpedobåden GLENTEN til opgave
at eskortere den første sovjetiske fregat af RIGA klassen ud gennem Storebælt og op
til Skagen, hvor den norske marine tog over.
Opgaverne i Østersøen var først og fremmest suverænitetshævdelse og indhentning af
efterretninger. Som chef for korvetten BELLONA var opgaven at monitere en sovjetisk
flådeøvelse. Det lykkedes at snige sig ind i øvelsesområdet uden på forhånd at blive
opdaget. BELLONA blev ”kamufleret”, så den lignede en coaster, idet den afsejlede efter mørkets frembrud, førte lanterner som en coaster, og opretholdt fuldstændig elektronisk tavshed. Da den dukkede op midt i øvelsen, blev en RIGA klasse fregat sat på
den og prøvede ved provokerende manøvrer forgæves at tvinge den væk. I Østersøen
blev man ofte testet af de sovjetiske enheder.
I 1955 skete noget helt afgørende: Vesttyskland blev medlem af NATO.
Indledningsvis var der nok en del skepsis ved dette, men fra nu af var den vesttyske
flåde den danske flådes nærmeste partner i Østersøen. Man måtte se i øjnene, at der
næppe ville komme andre forstærkninger til Østersøen i tilfælde af en væbnet konflikt. Man måtte klare sig selv. Til at begynde med var den danske flåde ovenpå, idet
den var veltrænet og dybt professionel, men snart fulgte tyskerne trop, og den tyske
flåde blev fire gange så stor som den danske. Dertil kom, at tyskerne også rådede
over German Naval Air Arm (GNAA) med lige så mange angrebsfly som det danske
flyvevåben. Samarbejdet med tyskerne baserede sig på en delikat balance og stillede
store krav til udførelsen. I Danmark skabte Søværnets Operative Kommando (SOK)
sammen med Flyvertaktisk Kommando (FTK) et fremragende direktiv for Tactical Air
Support to Maritime Operations (TASMO), som blev et forbillede for andre.
I det meste af perioden deltog Danmark i Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT) ofte med en fregat til andre tider med en undervandsbåd. Vigtigt var det at vise flaget i NATO sammenhæng.
Også amerikanerne fandt det hensigtsmæssigt ind imellem at vise deres flag i Østersøen. Det skete gennem de såkaldte US BALTOP øvelser. I 1985, da Jørgen Bork var
blevet chef for SOK og dermed i NATO regi Flag Officer Denmark, sendte amerikanerne slagskibet IOWA og deres nyeste luftværnskrydser TICONDEROGA ind i Østersøen.
Øvelsen blev overvåget af ikke mindre end syv sovjetiske destroyere og fregatter. De
holdt sig dog på afstand, da IOWA demonstrerede sin imponerende ildkraft ved at af-
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fyre en række bredsider bl.a. med hovedarmeringen, ni seksten tommer kanoner,
som fik det enorme skib til at flytte sig sidelæns på grund af rekylen.
Dernæst blev en række forsvarsforlig omtalt. Fælles for dem alle var, at de styrkemål,
som blev vedtaget, aldrig blev opfyldt. Uden våbenhjælpen fra USA var det ikke gået.
Flåden modtog ikke mindre end 25 enheder som våbenhjælp.
Det operative miljø i Østersøen blev stadig mere udfordrende blandt andet på grund
af udvidelsen af de nationale territorier fra 12 til 20 sømil, og såvel lufttruslen som
den elektroniske trussel krævede til stadighed opdatering af våbensystemer og elektroniske modforholdsregler. NATOs strategi om det fremskudte forsvar betød også
operationer dybt ind i Østersøen for derved at kunne give Danmark og NATO tidligt
varsel om ændringer i normalbilledet. Sovjetunionen rådede over et stort antal ubåde,
deriblandt et antal oceangående typer. Deres opgaver lå ikke i Østersøen, men de
kunne ikke på nogen måde passere uopdagede igennem de danske stræder. I øvrigt
var Østersøen ideel til operationer med mindre ubåde, idet havet er lagdelt såvel i
saltholdighed som temperatur, hvilket skaber refleksioner, når man vil lokalisere ubåde ved hjælp af SONAR. I den forbindelse refererede Jørgen Bork fra et møde, hvor
han skulle diskutere med Knud Damgaard, der som bekendt var en arg modstander
af, at Danmark skulle have ubåde. Knud Damgaard indledte aftenen med at sige, at
som vi alle ved, har en kendt og respekteret amerikansk admiral udtalt, at U-både
kan kun operere under is. Jørgen Bork greb straks ind og sagde, at han udmærket
kendte den pågældende admiral; men det han havde sagt var, at ”Only Submarines
can operate under the ice”.
Jørgen Bork beklagede i øvrigt, når visse politikere udtalte sig om militære forhold og
samtidig viste en begrænset intellektuel kapacitet og ingen militær indsigt.
Dernæst gennemgik Jørgen Bork truslen i Østersøen, som under Den kolde Krig bestod af tre stærke flåder, nemlig den sovjetiske, den polske og den østtyske, samt fly
og ikke mindst et betydeligt antal landgangsfartøjer, som kunne suppleres med handelsfartøjer. Dertil kom de faste patruljer, som til stadighed holdt øje med såvel den
søbårne som æterbårne trafik i vores nærområde. Et af Søværnets vigtigste våben var
miner, hvor flåden havde en stor kapacitet og et højt beredskab.
Det faldt i Jørgen Borks lod som Danmarks permanente militære repræsentant i NATOs Militærkomite (DAMIREP) at forsøge at forklare den danske såkaldte fodnotepolitik for sine NATO kolleger. Den sovjetiske opstilling af mellemdistanceraketter af typen SS-20 i Østeuropa havde som bekendt blandt andet udløst et modtræk fra NATO
om opstilling af tilsvarende raketter i Europa. Da Danmark ikke ønskede atomvåben
på dansk område, gav man til gengæld tilsagn om at deltage i udgifterne til den med
opstillingen nødvendige infrastruktur. Da regeringen løb fra det løfte, bragte det de
danske repræsentanter i NATO i en meget pinlig situation.
Admiral Jørgen Bork sluttede med at nævne at med murens fald havde NATO vundet,
og vi kunne nu med rette sige som i 1945: ”Aldrig mere en 9. april”. Hvis det ikke var
lykkedes, havde vi konceptet klar, NATOs strategi og ikke mindst Forholdsordren.
Dernæst citerede han Margaret Thatcher for hendes syn på ”Rules of Engagement”,
som de kom til udtryk efter Falklandskrigen i 1982: ”The rules of engagement are the
means by which the politicians authorize the framework within which the military can
be left to make their operational decisions. They have to satisfy objectives for which a
particular military operation is undertaken. They must also give the man on the spot
reasonable freedom to react as required and to make his decisions, knowing that they
will be supported by the politicians. So the rules have to be clear and to cover all possible eventualities.”
Viceadmiral Jørgen Bork sluttede med at sige: “Jeg var aldrig i tvivl om min opgave og
mit ansvar”.
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Foredragssæson 2011-I omfatter fire foredrag, hvor de to er holdt i januar og to
holdes i februar.
Tirsdag den 11. januar berettede museumsinspektør ved Frihedsmuseet, ph.d. Jakob Sørensen om ”Danskere i allieret krigstjeneste 1939-45”. Jakob Sørensen er historiker, uddannet på RUC. Han har specielt interesseret sig for Den 2. Verdenskrig og
for besættelsestiden. Han arbejder i øjeblikket med at opbygge en database over
modstandsfolk. Den rummer indtil nu mere en 53.000 navne.
I sin afhandling om danskere i allieret krigstjeneste har han defineret danskere som
danske statsborgere. Det udelukker udvandrere med udenlandsk statsborgerskab, efterkommere af udvandrere og danskere i ”semi-allieret” tjeneste som Den danske Brigade i Sverige. For ham var det at melde sig frivilligt noget helt særligt.
Op imod 1.000 danske statsborgere meldte sig, deraf ca. 10 % kvinder. 2/3 var i udlandet, da krigen brød ud, resten flygtede fra Danmark for at melde sig, deraf flere via
Rusland og Kina over Stillehavet, Amerika og videre til England.
En hurtig sammenligning i cirkatal: 6.500 i tysk tjeneste fortrinsvis på Østfronten.
6.000 civile danske søfolk i allieret sejlads. 550 danske i den spanske borgerkrig.
1.000 i den finske vinterkrig. 5.000 i Den danske Brigade i Sverige.
Hvor forrettede de tjeneste? Storbritannien: 708. Canada: 61. U.S.A.: 34. De frie
franske styrker: 3. Australien og Sydafrika: 1. Uden kendt land: 7.
Værnsfordeling: Hæren: 60 %. Flåden: 17 %. Flyvevåbnet 23 %.
Faldne: I alt 75, deraf dokumenteret 43 i kamp, 12 i fangenskab og 6 ved ulykker.
Samlet tabsprocent: 8.
På baggrund af de frivilliges ansøgninger ses det, at de officielle grunde til at melde
sig var at kæmpe for dansk værdighed og ære samt at bekæmpe nazismen og diktaturet. Mere uofficielle bevæggrunde var desuden ledighed, gruppepres og eventyrlyst.
Enkelte, som f.eks. Dirt Track køreren Morian Hansen, meldte sig umiddelbart, da krigen brød ud, og Danmark endnu ikke var besat. Han blev antaget i RAF som agterskytte på en Wellington bombemaskine, men siden blev han omskolet til pilot og landede den 5. maj 1945 en C-47 i Kastrup med general R.H. Dewing ombord. En del
meldte sig spontant for at hjælpe England, idet mange danskere ude i verden repræsenterede dansk eksport, først og fremmest til England. Danmark var det land, som i
1939 havde den største eksport pr. indbygger.
Så fulgte en omtale af kaptajn W.M. Iversen, som, efter i 20 år at have været plantagebestyrer i Østen, i vinteren 1939/40 vendte tilbage til London, hvor han knyttede
kontakter til danskere i Den danske Klub i London med henblik på at hjælpe England.
Det lå ham meget på sinde, at udbrede den opfattelse, at den danske samarbejdspolitik ikke viste danskernes sande ansigt. Dette resulterede i oprettelsen af Det danske
Råd, som skulle være en samlende eksilbevægelse. Men rådet var hæmmet af, at det
ikke havde nogen officiel bemyndigelse, hvilket gav det mindre spillerum og ikke
mindst betød, at det ikke kunne få adgang til danske indefrosne midler.
Iversen kastede sig hovedkulds ind i kampen, medens der også var kræfter blandt
danskerne, som ikke ønskede at undergrave samarbejdspolitikken. Det kunne være
virksomhedsledere, som frygtede repressalier mod deres virksomheder i Danmark eller mod deres familier.
Iversen blev leder af ”det underligste rekrutteringskontor” i England. Officielt var det
britisk, men uofficielt var det aftalt, at det kun skulle rekruttere danskere. Det var således udelukkende dansk bemandet. Rådets aktiviteter var koncentrerede om oplysningsvirksomhed både over for briterne og danskere, velfærd i form af støttet til danske søfolk, som passerede England, og endelig forsyning ikke mindst af cigaretter til
danskere i aktiv tjeneste, dertil kom rekrutteringen.
Iversen drømte om en ren dansk enhed i the Royal East Kent Regiment, kendt som
The Buffs, hvor den danske konge var æresoberst. Der var imidlertid ikke på noget
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tidspunkt mere end 50-60 danskere i the Buffs, som mere udviklede sig til en gennemgangsenhed for danskere, som ønskede, at komme videre til f.eks. RAF eller til
specialenheder som SOE. Det lykkedes dog at få gennemført, at danskere kunne bære
dannebrog på uniformens ene skulder og ”Danmark” på den anden. Det skuffede også
mange danske, at englænderne indtil 1943 ikke ville sende dem til fronten, men anvendte dem som instruktører. Dette ændredes fra 1944.
Iversen følte sig meget som britisk officer og var sig meget bevidst om at opretholde
absolut sikkerhed på en række områder, specielt hvad angik SOEs operationer. Han
stolede simpelthen ikke på Christmas-Møller, som dels var dårlig til engelsk og dels
ind imellem optrådte indiskret. Det kom til et brud, og i 1943 forlod Iversen posten i
bitterhed. Inden der blev fundet en afløser, overtog Christmas-Møller selv posten,
hvilket skabte yderligere tillidsproblemer. Han blev afløst af en Eyvind Knauer, som
havde været finlandsfrivillig og i Stockholm havde meldt sig til britisk tjeneste. Heller
ikke han kunne holde på hemmelighederne og var derfor ikke nogen gevinst. Han blev
hen imod krigens afslutning afløst af en ret speciel figur, nemlig Ernst Schalburg, hvis
nevø havde kæmpet på ”den anden side”. Det danske Råd og herunder rekrutteringskontoret var således præget af stridigheder, fordi det var svært at finde egnede folk.
Soldatens hverdag var præget af, at han var i en fremmed hær som regel uden
landsmænd. Mange danskere havde også i begyndelsen sprogvanskeligheder. De havde ingen familie eller danske venner og dermed ingen at skrive til. Man forsøgte fra
Det danske Råds side at skaffe soldaterne danske pennevenner, ”adoptionsfamilier”,
sende soldaterne julepakker og lærebøger og vigtigst af alt: Cigaretter. I meget begrænset omfang kunne de sende Røde Kors breve til familien i Danmark, men brevene
måtte stort set ikke indeholde noget som helst, men fortalte dog, at soldaten var i
live. Til sammenligning tjener, at den tyske feltpost i perioden 1939-45 formidlede ikke mindre end 40 milliarder breve.
Tre grundvilkår går igen: Danskerne var spredt over hele verden, de var uden landsmænd i nærheden, og de kunne ikke vise på deres uniform, at de var danske.
Så fulgte ”Tre utrolige historier” om danskere i allieret tjeneste.
Jørgen Thalbitzer, som havde civilt certifikat, besluttede efter den tyske besættelse at
flygte til England for at melde sig til RAF. Det blev en lang rejse via Istanbul, Cypern,
Suez og Cape Town, inden han omsider nåede til England. I juli 1942 blev han under
luftkamp skudt ned over Frankrig. I marts 1943 lykkedes det ham at flygte fra krigsfangelejren og komme til Danmark, hvorfra han sammen med en britisk commander
forsøgte at padle til Sverige i en tomandskajak, men druknede
undervejs.
Så hørte vi kort om Anders Lassen, som jo er ”kendt af alle”. Der henvistes i øvrigt til
den for nylig udkomne biografi om ham.
Evald Brinck var civil sømand, men lidt atypisk meldte han sig til Royal Navy. Han sejlede konvoj over Atlanterhavet til Murmansk, deltog i invasionen af Sicilien og på DDag i invasionen af Normandiet. Ikke mindre end 25 gange sejlede han over Kanalen
med forsyninger til Sword Beach. Efter at have tjent i general R.H. Dewings stab forblev han i England i tre år, hvorefter han vendte hjem til Danmark, hvor han blev tolder.
Efter krigen var veteranerne præget af foreningsdannelse og forglemmelse. På initiativ
af Thomas Dinesen genoplivede man foreningen De Allieredes Danske Våbenfæller,
men snart kolliderede man med Frihedskampens Veteraner, hvorefter man lukkede
sig om sig selv og dyrkede sine egne.
Man modtog Christian X’s Mindemedalje; men veteranernes historier faldt uden for
danmarkshistorien, man havde ikke nogen naturlige funktioner på Danmarks mindedage, og veteranernes ”mindesteder” lå langt fra Danmark.
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Der er udgivet ca. 15.000 titler (bøger, tidsskriftsartikler, dokumentarfilm m.v.) om
Modstandsbevægelsen. Der er udgivet ca. 50 titler om danskere i allieret tjeneste,
hvoraf ¼ handler om Anders Lassen.
Torsdag den 27. januar fortalte brigadegeneral, seniorforsker Michael H. Clemmesen
om ’Den lange vej mod 9. april’ og tirsdag den 10. februar rundede 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 historien.” Referater bringes i næste nr. af MEDDELELSER.
Torsdag den 10. marts foredrager major Peter Aage Henriksen om Napoleons Felttog i Italien 1796-97.
Den 2. marts 1796 blev Napoleon i en alder af 26 år udnævnt til øverstbefalende for
hæren i Italien. Den 9. marts blev han gift med Joséphine under kaotiske omstændigheder. Det kaos, der mødte ham ved Italienshæren var endnu større: En formel styrke på ca. 63.000 mand var reelt kun ca. 37.000; mismodige, dårligt klædte, dårligt
udrustede, sultne og i lang tid uden løn. Hæren havde knap 60 kanoner, manglede
heste, mulæsler til transport, våben og ammunition. Over for ham stod ca. 52.000
mand i den østrigske hær. Hans stabschef var Berthier (43 år); dertil generalerne
Sérurier (53 år), Augereau (39) og Masséna (38 år). Og her kom så en 26-årig general og ville føre.
Halvandet år senere var alt forandret: Østrigerne besejret, Korsika befriet og koalitionen mod Frankrig opløst. Napoleon var nu 28 år gammel. Blev hyldet som Frankrigs
største general, var på samme tid en politisk trussel for det herskende styre i Frankrig
og en europæisk helt.
Hvordan dette gik til, giver aftenens foredragsholder svar på!
Tilmelding senest tirsdag ugen forud bedes rettet til formanden.
Klipfiskfrokost afholdes fredag den 25. marts 2011 kl. 1200 i Hestestalden i Kastellet.
Tilmelding senest tirsdag den 15. marts til formanden.
Kuvertprisen til arrangementet kr. 200.Pistolskydning – forår 2011 med start den 14. april blev annonceret med datoer i
sidste nr. af vort blad. Se selv nærmere her eller kontakt skydeudvalgsformand Ole
Raae Andersen på 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
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Det planlagte foredrag om "De slesvigske regimenter under 1. verdenskrig" den 18.
januar måtte desværre aflyses på grund af meget få tilmeldinger. Januar synes at være en dårlig måned for arrangementer. Det oplevede vi også i 2010. Da der heller ikke
har myldret med frivillige, som gerne ville fortælle om én af vore provinsbyer under
besættelsen den 12. april, som var reserveret til det formål, har vi besluttet at flytte
foredraget til april:
Foredrag om "De slesvigske regimenter under 1. verdenskrig" afholdes på Skovsøgård
tirsdag den 12. april kl. 1930. Tilmelding til Holger senest lørdag den 9. april.
Desuden skal vi minde om generalforsamlingen onsdag den 2. marts kl. 1930. Af hensyn til forplejningstjenesten er det også her vigtigt at huske at melde sig til.
En lille glædelig information: Vi har fået tre nye medlemmer i januar, så vi nu er oppe
på 61. Hjertelig velkommen til de nye.


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

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling
på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.
torsdag den 10. marts kl. 1800
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at tage en ledsager med til spisning.
Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) har den 13. april 2011 kl. 19.30 inviteret os
med til en rundvisning på samlingen, hvor en række ændringer og udvidelser vil blive
præsenteret.
Adressen er: Kragsbjerggården, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M (www.hisam.dk)


Sydjyske kreds
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle.
 7583 3548. : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk

Generalforsamling 2011
Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling
I Officersmessen på Ryes Kaserne,
Fredericia, onsdag den 2. marts 2011 kl. 10.30
Dagsorden i.h.t. Foreningens vedtægter.
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Program:

10.00 – 10.30: Ankomst, velkomst og formiddagskaffe
10.30 – 11.45: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale.
Samtidig leder Thyra Ernstsen (Fredericia Krisecenter) et samtale-møde
med vore damer, hvor hun vil fortælle om krisecenteret og dets opgaver.
11.45 – 13.15: Frokost-buffet i Officersmessen (kr. 120- pr. deltager incl.
drikkevarer)
13.15 – 15.00: Foredrag og spørgeperiode ved sognepræst og feltpræst
Thomas H. Bech (Inkl. kaffepause)
15.00 – 16.00 Messen er til rådighed for hyggeligt samvær.

Teatertur til København
Uanset at fristen for tilmelding for længst er overstået skal det nævnes, at Sydjysk
Kreds i samarbejde med Riis-Rejser i dagene 9.-10. marts gennemfører en tur til hovedstaden med følgende program:
- Besøg med rundvisning på det Kongelige Bibliotek,
- Middag i Skuespilhusets restaurant,
- ”My Fair Lady” på det Kongelige Teater, Gamle Scene
- Overnatning på Hotel Copenhagen Island
- Forevisning af de Kongelige Stalde på Christiansborg.
Antallet af tilmeldte (22 personer) var for lille til at betale en bus, så turen gennemføres som samkørsel i private biler.
Kredsstyrelsen glæder sig over de forholdsvis mange tilmeldinger, og håber her at have fundet en form og et indhold, som kan anvendes i fremtiden.
Arrangementer på Bedding:
Ultimo juni: Besøg på Fregatten Jylland og ved Skramsø Skovdistrikt hos major K.
Fabricius og frue
Den 26. eller 27. august: Samlet udrykning til Middelalderfestival i Horsens med
indlagte foredrag.


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




8692 2851

:

fagerlund@surfmail.dk


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

Gennemførte aktiviteter:
Bowling.: Resultat for perioden 15. AUG – 20 DEC 2010
Navn
Gunnar Albrechtsen

Samlet
pointtal
5398

Antal
kampe
18
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Gennemsnit
300,0

Navn
Fru Tove Søndergaard
Jes Reiner Pedersen
Fru Ella Nielsen
Leif Nygaard
Mogens Gundersen
E.H. Pedersen
Fru Inge Pedersen
Henrik Jensen
Villy Egebo
Erik Christensen
Ole Dahl

Samlet
pointtal
4371
3684
3819
4849
4466
948
3028
3316
4024
3831
1606

Antal
kampe
16
14
15
19
18
4
13
15
19
19
8

Gennemsnit
273,2
263,1
254,6
254,2
248,1
237,0
232,9
221,1
211,8
201,6
200,8

Bowling - ny sæson
Start: Mandag den 15. august 2011 til mandag den 19. december 2011.
Anden periode fra mandag den 2. januar 2012 til mandag den 20. maj 2012.
Fondsbestyrelsen har vedtaget moderate stigninger fra medio august 2011.
Timeprisen for vores vedkommende stiger til kr. 75 pr. bane.
Sæson 2011/2012 er på 40 uger, så den samledes pris for vores deltagelse er kr.
12.000, hvis vi fortsat skal spille på 4 baner.
Foreløbig tilmelding til ny sæson: Mandag den 20. maj, endelig og bindende tilmelding
mandag den 1. august 2011.
Betaling for deltagelse på konto: 7458 1054843.
Pokalkampe: Mandag den 21. november 2011 og mandag den 16. APR 2012.
Arrangementer: OBS: Ændring.
Generalforsamling Mandag den 28. marts kl. 1800 i Gildeborgen, Rafns Alle 1. 9000
Aalborg.
Vi mødes i Gildeborgen og samles i opholdsstuen. Her rulles fanen ud. Velkomst ved
formanden. Praktiske oplysninger.
Derefter går medlemmerne i Laugsstuen til generalforsamling. Damerne hygger sig i
opholdsstuen.
1815 – 1855:Generalforsamling
1. Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling
2. Valg af dirigent
3. Beretning ved formanden
4. Virksomheden i det kommende år
Orientering som foreningens bowling
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg:
Formanden: Ikke på valg i år
Bestyrelsesmedlemmer Leif Nygaard og Mogens Pedersen
Suppleant til bestyrelsen – p.t. vakant
Valg af revisor. Jens Strange Møller, ikke på valg i år
Valg af revisorsuppleant - p.t. vakant
Valg af to fanebærer og to suppleanter for fanebærer.
8. Behandling af forslag fra medlemmerne
9. Behandling af forslag fra bestyrelsen og andre forslag
10.Eventuelt.
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1900 – 2000 Middag
Der serveres en ret til en pris á kr. 65 – 70 samt kaffe med småkager under foredraget for kr. 20,00.
Kuvertpris opkræves ved bordet.
Deltager, der ikke deltager i spisningen betaler kr. 20 for kaffen.
Drikkevarer til fornuftige priser.
2000
Foredrag ved tidligere skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen over emnet:
Tyske og andre nationaliteter af flygtninge under 2. verdenskrig og efter
krigen samt om den tyske flygtningelejr i Hvorup efter krigen.
Ca. 20 millioner tyskere var på flugt ved slutningen af 2. verdenskrig. Dels
fra tyske østprovinser og dels fra lande i Østeuropa, hvor der levede folketyskere. De frygtede med rette for den røde Hær, for de sovjetiske soldater havde ikke glemt tyskernes hærgen I Sovjetunionen.
Da den røde Hær i januar 1945 ved en knibtangsbevægelse nåede ud til
Østersøen, blev ca. tre mio. tyskere indesluttet i Østpreussen og Danzig.
De flygtede mod havet i sne, kulde og under konstant beskydning.
Ved verdenshistoriens største evakuering over havet blev 2½ mio. evakueret til det vestlige Tyskland og 250.000 kom til Danmark.
Først i 1949 forlod de sidste Danmark. I Aalborg-området var der ca.
20.000 fordelt på lejre.
Baggrunden for flugten, selve flugten, livet som flygtning og hjemrejsen
vil blive gennemgået på baggrund af FRANZ GOIKES dagbog på 236 sider,
som han skrev, mens han opholdt sig i lejren Hvorup Plantage i mere end
to år sammen med sin kone, to døtre og fem børnebørn,
Den ene af børnebørnene - Alfons Winkler – genså først Danmark og Hvorup Plantage efter 62 år.
Forsommerudflugt
Lørdag den 14. maj 2011 kl. 1000.
Mødested: Brovst Blikvarerfabrik, Padborgvej, 9460 Brovst.
Fremvisning og gennemgang af fabrikken.
Leder.: Jes Reiner Pedersen
Spisning af madpakker et sted i terrænet.
Herefter rundt i terrænet på forskellige punkter inden afslutningen på Nørreøksevej.
Tilmelding: Af hensyn til arrangementet skal vi have tilmelding senest tirsdag 22
marts 2011 på 98 12 63 28 formanden mail.: franzstrehle@yahoo.dk
98 17 67 07 sekretæren mail.: lny@stofanet.dk
98 15 65 10, mail: mogens.danielsen@stofanet.dk
Telefonsvarer tilsluttes efter 4 ring så kan der afgives besked.
VI HÅBER PÅ GOD TILSLUTNING FRA VORE MEDLEMMER


Monument for Danmarks internationale indsats.
Det er ikke nemt at skabe et monument og et kunstværk, der på samme tid skal
hædre faldne i Danmarks tjeneste, udsendte og kommende udsendte. Fem kompetente kunstnere har hver givet deres bud, og vinderen er Finn Reinbothe.
Hans forslag til et monument på Kastellet i København, der skal hædre Danmark ca.
100.000 udsendte siden 1948 rummer netop de elementer. Det har dommerkomitéen
lagt særligt vægt på.
- Dels er det mennesket, der er i centrum. Det er beskueren der er i centrum. Hans
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lille citat - En Tid Et Sted, Et Menneske, siger også noget om, at det er en tidløs faktor, som fokuserer på mennesket.
Jeg synes det passer fantastisk godt på dem der er udsendt fra dansk side rundt omkring. Hvor det er det menneskelige aspekt – det at ville gøre noget - at hjælpe andre
er det styrende, selvom prisen kan være høj, siger tidligere forsvarschef Jesper Helsø,
der er formand for dommerkomitéen.
Finn Reinbothes forslag er delt op i tre rum. Et rum til større ceremonier, et for de udsendte og et særligt rum til minde og refleksion for de efterladte til omkomne udsendte i dansk tjeneste.
Det sidste har en helt særlig plads. Kunstneren har her valgt at konstruere et lukket
ottekantet rum, hvor navne på de omkomne står på væggen. Her er der plads til at
minde, sørge og knibe en enkelt tåre uden at være til fuld offentlig beskuelse.

Animeret foto

Det samlede monument er kendetegnet ved en åben og let konstruktion, med mure
og gangarealer. Monumentet bliver udført i bornholmske paradisgranit. Her har Finn
Reinborh også bevidst valgt at forankre materialevalget i Danmark.
Monumentet er præget af enkle og rene linier uden overflødige detaljer. Det er beskueren og gæsten, der er i centrum. Uden sammenligning i øvrigt, kan man måske
forvente, at det nye monument kan skabe en stemning i stil med Vietnam Memorial i
den amerikanske hovedstad. Monumentet kommer til at fremstå enkelt uden overflødige detaljer. Efter planen, skal monumentet stå færdigt i foråret 2011.
Kilde: FKO


Kampen for Danmarks eksistens - Citat
”Hvad der fortrænges, har det som bekendt med på et ubevidst plan at nage og plage.
Spørgsmålet er da også, om denne fjerne krig til trods for, at den af nutidens danskere er delvist glemt og af tidligere generationer blev set i et selvretfærdigt lys, ikke
stadig former vores fælleskulturelle identitet mere, end vi er klar over og måske endda mere, end vi fortsat rigtigt vil stå ved”.
Forfatteren Tom Buk-Swienty’s slutbemærkning i
Indledningen ti ”Dommedag Als – 29. juni 1864”
om afslutningen på Danmarks krig
med Det tyske Forbund i 1864.
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F-16 – En flydende succeshistorie
Det blev kaldt ”århundredets våbenhandel” og var en stor sensation, da
Danmark i 70erne valgte at købe de
nye F-16 kampfly sammen med USA,
Norge, Holland og Belgien.
Det er siden blevet til flere end
250.000 flyvetimer, hvor F-16 flyene
har dækket vidt forskellige opgaver i
ind – og udland.
F-16 blev så stor en succes, at Lockheed Martin siden har solgt flere end
4.000 eksemplarer over hele verden.
Kampfly løser mange opgaver:
De 48 danske F-16 kampfly er forsvarets ”skarpe øjne”, som først og fremmest skal
hævde Danmarks suverænitet og afvise krænkelser af dansk luftrum. Alene i 2008 har
F-16 fly gået på vingerne adskillige gange for at vise flaget overfor russiske jagere,
som fløj tæt på dansk luftrum.
F-16 flyene kan også bistå i tilfælde af civile flykapringer og deltager ligeledes i forsvaret af NATOs territorium.
Støtte til NATO-lande og fredsskabende aktioner:
Et aktuelt eksempel er dansk støtte til de baltiske lande. Fire danske F-16-kampfly og
omkring 50 danskere fra flyvevåbnet er udstationeret i Litauen fra januar til maj
2009, hvor de danske F-16 fly skal hævde suverænitet for de tre baltiske lande. De
baltiske lande er med i NATO men har ikke selv kampfly. Danmark var sidst med til at
løse samme opgave i 2004. De danske F-16 fly deltager ligeledes i en lang række internationale fredsskabende operationer sammen med andre NATO-lande og som støtte for hærens operationer.
F-16 flyene har bl.a. deltaget i Operation Allied Force på Balkan og Operation Enduring Fredom i Afghanistan.
Danmarks F-16 fly bruges også til mange civile opgaver. Det gælder redningstjeneste,
politi-eftersøgninger og observationer med civile formål. F-16 fly deltager også i miljøovervågning og kan afsløre miljøsyndere.
Med den nyeste teknologi bl.a. avancerede sensorer, radar - og kommunikationssystemer vil fremtidens kampfly kunne benyttes til endnu flere civile og militære opgaver.
F-16 snart forældet
Siden 80erne er de danske F-16 fly blevet moderniseret og opgraderet flere gange for
at holde trit med den hurtige teknologiske udvikling. Tekniske analyser viser, at F-16
flyene har en levetid på yderligere 0-12 år, før de er så nedslidte og umoderne, at de
skal udfases. Yderligere opgraderinger kan ikke betale sig.
Kilde: Forsvaret.dk
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Bogomtale: Jeg er en hær af Lars Husum
Kilde: Litteratursiden.dk

Nutidig og rågod roman om krig og kærlighed, trafikulykker
og Taliban, fodbold og fanatisme og et venskab, som både
kan bære og briste. Læs den før din soldaterkammerat.
Husum ved, hvad han gør – og han gør det intet mindre end formidabelt!
’Jeg er en hær’ handler om at være professionel soldat og en forholdsvis almindelig
dansk mand på samme tid. Om kærester og børn og om ønsket om at passe på dem.
Men måske kan disse sider af en soldatertilværelse slet ikke kombineres? Eller snarere: Hvordan er det overhovedet muligt at passe på nogen-som-helst, så længe der
findes krige, terrorister og bilister, som alle på et splitsekund kan gøre dig til en anden, end du var?
Hovedpersonen Jakob, som er ”en hær” før noget andet, er skildret troværdigt på en
dobbeltbundet måde: Han beretter med en ærlighed, som man ind imellem alligevel
får lyst til at sætte spørgsmålstegn ved, men det forekommer netop at være hensigten. Jakob har nemlig svært ved at forstå sig selv, og derfor må det selvsagt også være vanskeligt at sætte fuldkomne ord på sine følelser… eller mangel på samme, hvilket
i høj grad er en del af bogens vægtige og vigtige emne. Et citat kan tjene som illustration: ”Når Jesper bliver ked af noget, lukker han døren bag sig. Jeg lukker mig også
inde, ikke fordi jeg er trist, mere fordi jeg er flov over, at mit liv ikke føles værre nu,
end det gjorde lige før.”
Jeg blev flere gange undervejs i romanen offer for et indholdsmæssigt bagholdsangreb (for nu at blive i jargonen), som rystede mig gevaldigt. Efter at ha´ sundet mig
og fjernet granatsplinterne fra mit blødende hjerte, føler jeg mig nu i stand til at sætte ord på oplevelsen: Husum skriver helstøbt og humoristisk litteratur, som betyder,
at man kan grine og græde, henrykkes og fortvivles og overleve det hele alligevel.
Jeg har læst bogen – og er helt enig! (Red.)


Det var en kvinde, der drev mig til druk.
Jeg har aldrig fået sagt ordentligt tak.
(W.C. Fields)
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En hilsen fra Forsvarets Vagt i Nordøstgrønland

Uddrag af private nyhedsbreve fra efteråret 2010 fra
Forsvarets Vagt i Mestersvig i Nordøstgrønland, velvilligt videresendt til os af Franz Strehle, formand for
Nordjysk Kreds.
Oktober 2010

Efter en dejlig, travl og (synes jeg) velfortjent ferie, er jeg begyndt på min nye funktion i forsvaret.
Fra en udsendelse til Afghanistan i op til 50 gr. varme, er jeg nu flyttet langt mod
nordvest til Nordøstgrønland, hvor der bliver ned til 40 gr. frost til vinter - det er da
en forandring, der vil noget! Flyveturen hertil gik over Island, - og med en del forskellige fly og mellemlandinger, men endeligt landede vi i Mestersvig, hvor min nye makker tog imod.
Mit første indtryk svarede til forventningerne, her er utroligt smukt, koldt, øde, barsk
og spændende.

Mit arbejde heroppe er meget alsidigt, desværre får man ikke håndværkertillæg for
stillingen, da det ikke anses for nødvendigt at have en håndværkeruddannelse for at
være her. Haha! Nå - bare jeg ikke skal betale for at være her - så går det nok. Vi
medvirker i Sirius-overvågningen af nationalparken, fører tilsyn med bygninger, støtter ved rednings operationer, støtter videnskabelige projekter, holder forbindelse med
Sirius og fly, vedligeholder maskiner, køretøjer, installationer og bygninger, er politimyndighed i området, støtter Sirius vinterkursus og meget andet.
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Der er lidt ensomt, da der er ca. 240 km. til nærmeste beboelse og andre mennesker,
men vi regner med at Sirius patruljen kommer forbi i løbet af vinteren.
Vi bliver kaldt TÅRNUGLER, da vi jo sidder i et tårn og holder opsyn!
Vi har også haft tid til lidt jagt. Jeg skød en snehare og Thomas skød 2 - jeg nænnede
ikke at skyde en mere. Vi så også moskusokse og polarræv men de er fredet her i nationalparken. Pga. isbjørne, er vi som minimum, altid bevæbnet med 10 mm pistol og
signalpistol.
Vi har også været ude og sætte lys ved mindekorsene for de 2 tårnugler der omkom
her, for 10 år siden. De kørte gennem isen med hundeslæde ca. 4 km fra stationen.
Ca. 12 km. herfra, inde mellem fjeldene, ligger den nedlagte mineby, vi prøvede at
køre derind, men måtte opgive at komme de sidste par kilometer pga. is og sne. Der
er ca. 10 grader koldere derinde da byen ligger i 500 m. højde, så det var en flot,
men kold tur.
Vi har 3 hunde som er gode bjørnehunde, dvs. de advarer hvis en isbjørn kommer for
tæt på stationen. De skal jævnligt motioneres, så de får bl.a. lov at trække vores ATV.
– det er nemmere end hundeslæde.
Vores vandforsyning består vandtanke i husene som jævnligt skal fyldes, så henter vi
vand i en sø uden for stationen og påfylder vores tanke. Det skal gøres ca. hver 2.-3.
uge, afhængig af hvor tit vi tager bad og vasker tøj. Jeg har været ved at reparere og
rense vores afløb, det var tiltrængt, da det er vist længe siden det er sket. Det er ikke
sjovt at gøre i en snestorm med – 40 grader. Da vi bruger søvand, er det meget blødt
og sæben er ikke nem at skylle ud.
Da det ikke er så nemt at skaffe reservedele, så jeg er nødt til at bruge det der ligger
på lager. Det kræver ind imellem nogle alternative løsninger.!

Sådan ser der ud når en bjørn går gennem væggen på en
bygning for at finde mad - den roder temmelig meget!

Solen er ved at forsvinde, så vi nyder den tid, hvor den er fremme, om et par uger
forsvinder den helt, for først at komme igen til februar. Vi har nu fået mere sne, så alt
er dækket – snart er vi i gang med at rydde sne – det er fast arbejde de næste 6-7
mdr.
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Primo december 2010

Vi har nu fået lappet hullet efter isbjørnen. Rævene var meget interesseret i madaffaldet og de så noget fornærmede ud, da vi fik sat plade på hullet.
Vi har klargjort til Sirius forskole, de kommer i februar og skal være her i ca. 5 uger.
Den bygning de skal bo i er gjort ren og køjesenge er installeret på alle værelser og
der er sat luftrensere op. Oliefyret er prøve opstartet og vi har nu plads til mindst 35
mand på besøg, på en gang.
Jeg går nogle ture med hundene, desværre kan jeg kun have en med af gangen, ellers går de på moskusjagt og er ikke til at få med hjem igen. Det er dejligt at komme
rundt i terrænet, og jeg ser da også altid noget nyt på turene. Det er med at komme
ud, mens det stadig er så lyst at jeg kan finde hjem igen.
Vi får også noget tid til at gå med at male indvendigt, det er et større arbejde og vi
regner ikke med at blive færdige i år. Det haster jo heller ikke! En af sirusfolkene
havde beskadiget knæet og skulle flyves til Danmark til undersøgelse og da flyet muligvis ville mellemlande her, havde jeg ryddet landingsbanen for sne. Det kom ingen
fly her, men så har jeg da lært det.
Sirius slædehold 5 (SH5) havde problemer med nogle hunde der havde ødelagt poterne på skarp is, så dem kørte vi i møde. Vi hjalp først med at få slæde og hunde transporteret til en hytte. Inden da, havde vi selvfølgeligt været omkring for at tænde op i
ovnen, så der var varmt da vi nåede tilbage. Efter aftensmaden kørte vi tilbage til Mestersvig, en tur på ca. 30 km. Næste dag kørte vi igen til hytten og hjalp SH5 til Mestersvig. De 2 dage kørte jeg næsten 200 km på snescooter.

Klar til transport, de skadede hunde er bundet fast, resten løber selv.

Turen tilbage til Mestersvig var med mange pauser, da hundene ikke var tilfredse med
at ligge bundet på en slæde og de prøvede på at komme af, så der var meget mørkt
før vi var hjemme. Næste dag blev alle hunde undersøgt for skader og jeg fik lært at
sy. En af hundene havde fået en flænge i låret og det fik jeg lov til at reparere. Hunden blev bedøvet og så var det i gang med nål og tråd, 5 sting - og hunden overlevede faktisk!
Nationalparken i Nordøstgrønland er på 978 000 km² og vi er kun ca. 35 fastboende,
så der er langt mellem at vi får gæster om vinteren. Når endeligt det sker, så hjælper
vi gerne med lidt transport.
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De 2 mand fra SH 5 hviler nu ud på stationen mens hundene kommer til kræfter. Det
skal fejres at vi har besøg, så vi forbereder en stor julefrokost, det skal nok blive
sjovt! Vi har en kondi romaskine og den er nu flyttet i tårnet, så vi kan smide fedtet
bagefter, eller?
Nu venter vi så på juledroppet, det glæder vi os meget til og vi er ved at forberede
dropzonen. Alt godset bliver smidt ud med faldskærm, så vi håber at det er pakket
godt ind. Jeg håber også at mine langliner er med, så vi kan komme ud og fiske på
isen. Frisk fisk smager bedre end frosset.
Jeg nyder stadig at være her, stilheden, ensomheden, naturen og alt det andet. Om 3
uger er der vintersolhverv, så går det mod lysere tider igen, solen ser vi nu først engang i februar. Til sommer bliver der til gengæld lyst hele døgnet, det bliver også rart.

Vi har ”solopgang” og ”solnedgang” samtidigt.
23. december 2010

Vi har vores daglige kampe med at få det hele til at virke på trods af vinter, kulde og
mørke, Vores afløb driller stadig en del, først var det frosset og nu er en af afløbspumperne brændt af. Vi har heldigvis 2 pumper, men nu er der ingen reserve mere.
Det går nu nok alligevel, vi har jo altid dumpen og landbrækket.! Det er utroligt som
man finder ud af at, (næsten), uanset hvad der sker, ja så går det nok alligevel.
En polarræv har fundet ud af at snuppe hundenes mad og hente mad i vores vogn
med køkkenaffald, der venter på at blive brændt af. Det får den ikke ros for! Ravnene
er også meget interesseret i hundenes mad, de kan gå og tage deres mad lige for næsen af hundene. Da de kan smitte med rabies, er vi nødt til at gøre noget ved det problem.
Vejret har opført sig lidt unormalt, da vi ikke har fået ret meget sne. En 4 dages orkan
flyttede næsten al sneen ad Helmand til, så der var sandfygning i stedet. Vi havde
vindstyrke op til 30 sekundmeter, så var der var tryk på! Vi har nu fået mere sne,
men ikke nok til at vi kan komme ud på snescooter igen. De tog også lidt skade sidste
gang vi kørte, så der er lidt reparationsarbejder der venter.
Da Sirius forskolen kommer hertil, har vi klargjort en indkvartering bygning til dem og
flyttet alle motionsredskaberne til en anden bygning hvor der er varme på.
D. 5. dec. fik vi vores længe ventede juledrop og i flere dage var vi travlt beskæftiget
med at pakke de mere end 1,5 tons gods ud. Julegaver, frysevarer, kølevarer, reservedele, fyrværkeri, et løbebånd og en masse andre ting. Dejligt med pakker fra venner og familie.
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Vintersolhvervet var ventet med længsel heroppe, da det nu kun kan gå fremad med
lyset. Det blev naturligvis behørigt fejret!! Jeg synes allerede at jeg kan se det er blevet lysere, men det er selvfølgelig kun fordi det er meget klart vejr i dag.
Jeg tænker tit på fangstmand perioden heroppe ca. 1906 – 1960. De fangere har haft
en meget barsk tilværelse, der må have sat deres præg på dem i mange år, der døde
da også en del, der er langt til læge her!

Hilsen fra
Jann Hornum
Forsvarets Vagt,
Mestersvig
Nordøstgrønland

PS!
Under Grønlands Kommando finder man på østkysten en række etablissementer, som er bemandet af soldater fra det danske forsvar.
Mestersvig er en af disse stationer, hvor 2 mand har ansvaret for at drive stationen året rundt.
Der skal udføres alle slags reparationer, al slags genforsyning, kørsel i alle typer køretøjer,
handling af fly, radiotjeneste, kontrol af ekspeditioner og meget andet man slet ikke kan forestille sig, men som pludselig dukker op og skal klares.
Ikke langt (efter nordøstgrønlandske forhold) fra Mestersvig er et stort mineselskab i gang
med at lave forundersøgelser til udvinding af molybdæn. Dette har lagt yderligere pres på den
lille flyveplads i Mestersvig, og inden projektet rigtigt kom i gang, måtte Grønlands Kommando
gøre tiltag til at lukke for den civile beflyvning med større fly. To mand, der med deres mange
andre gøremål, kunne ikke garantere for sikkerheden. Problemet blev dog løst og minedriften
er så småt ved at starte op.
Red.


Lille hvide vintergæk
bryder gennem sneen kæk.
Ved dens fine klokkespil,
blev det første forår til.
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Modernisering af ”de gule stokke” i Nyboder
To stokke med haveareal imellem indgår i et pilotprojekt, der skal fremtidssikre Nyboder. 16½ huse eller 33 lejemål er omfattet og vil gennemgå en modernisering.
I maj godkendte Folketingets Finansudvalg bevillingen til modernisering af ”de gule
stokke” i Nyboder. Bevillingen er på i alt 75 mio. kr., hvoraf A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr.
I øjeblikket er et rådgivende arkitektfirma ved at lægge sidste hånd på myndighedsprojektet, som skal danne baggrund for de godkendende myndigheders godkendelse
af projektet. Derefter tages der fat på udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, inden
priser på byggearbejderne indhentes hos entreprenørerne. Udbuddet forventes udsendt til oktober i år.

Foto: Jesper Hertel

De to stokke, der er omfattet pilotprojektet, er beliggende Delfingade, Prinsessegade,
Hjertensfrydsgade og Øster Voldgade. Moderniseringen omfatter:
•
•
•
•

Fugtsikring af fundamenter
Opbygning af et nyt isoleret terrændæk
Nye gulve i stueetagen
Etablering af nye køkkener og badefaciliteter i alle
lejemål

•
•
•
•

Isolering af lofter
Nye tage
Nye el - og VVS installationer
Fjernvarme

Efter moderniseringen vil der blive 25 lejemål. Det mindste lejemål bliver ca. 60 m²,
og består af én etage i et hus. For hele huse vil størrelsen gå fra 120 m² og op. Moderniseringen forventes at stå færdig sommeren 2012.
I forbindelse med planlægningen af byggearbejdet er der nedsat en Styregruppe med
deltagelse af Fonden, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Styregruppen besluttede på sit første møde at nedsætte en Følgegruppe, som skal følge projektet nærmere og som bl.a. består af personer med kompetencer indenfor det historiske, kulturhistoriske og restaureringsfaglige felt i Danmark. Desuden er beboerne repræsenteret i Følgegruppen. Formanden for
både Styregruppe og Følgegruppe er Admiral Tim Sloth Jørgensen, Forsvarsministeriet.
Kilde: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste
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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 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.

Om Meddelelser
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.
Ny regel - kun e-mail
Indlæg sendes pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes deadline overholdt. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage
indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten.
E-mails sendes til redaktørens private adresse – se side 2.


Nyt layout – og en opfordring
Den opmærksomme læser har forhåbentlig lagt mærke til, at dette nummer af Meddelelser ser lidt anderledes ud de forudgående.
Redaktionen har været fristet til at udnytte de muligheder, der er forbundet med at
trykningen nu foregår på Forsvarets Trykkeri i Korsør. Såvel papirkvalitet som mulighed for farver gør, at bladets udseende kvalitetsmæssigt kan hæves og dermed gøres
mere tiltalende for læserne.
Redaktionen modtager meget gerne kommentarer til bladet såvel hvad angår indhold
som layout.
Endvidere benytter vi lejligheden til atter at opfordre alle, der kunne tænkes at ”have
en god historie oppe i ærmet” om at komme til tasterne og gennem bladet indvi os
andre i historier om hændelser, mennesker, oplevelser eller bøger, man har læst. Det
kan ikke være rigtigt, at ”gamle officerer” gemmer sig bag gardinerne og bevidst fortrænger gode minder eller aktuelle tildragelser. Kom frit frem!



Al agitation for krig begynder med påstanden om,
at den anden part truer freden.
Arnulf Øverland, norsk forfatter
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Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad
Gen.forsamling
Teatertur
Gen.forsamling
Gen.forsamling
Gen.forsamling
Klipfiskfrokost
Gen.forsamling
Repr.møde
Foredrag
1. skydedag
Udflugt
Bowling – ny sæson

Hvem

Hvor

Sydjyske
Sydjyske
København
Fyns kreds
Midt- & Vestsjælland
København
Nordjyske
Landsledelsen
Midt- & Vestsjælland
København
Nordjyske
Nordjyske

Ryes Kaserne
København
Kastellet
Dannevirke
Skovsøgård
Kastellet
Gildeborgen
Højstrup, Fyn
Skovsøgård
Sjælsmark
Brovst
Løvvangen


020311 - 1030
09-100311
100311 - xxxx
100311 - 1800
020311 - 1930
250311 - 1200
280311- 1800
060411 - 1000
120411 - 1930
140411 - 0900
140511 - 1000
150811 - xxxx

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline Meddelelser nr. 177 (Maj - juni 2011)
Deadline Meddelelser nr. 178 (Juli – august 2011)
Deadline Meddelelser nr. 179 (Sept. – okt.) 2011)

Deadline
010411
010611
010811

Forventet udsendt:
200411
200611
200811

Tryk
Forsvarets Trykkerier
Flådestation Korsør

Annonce
HIMMELFARTSFERIEN TUR TIL POLEN OG TYSKLAND FRA DEN 2. TIL DEN 5 JUNI
Bustur hvor vi kører til Szczecin og besøger NATOs HQ, derefter til super moderne militær flyveplads Miroslawiec, for en rundvisning.
På andendagen besøger vi Østblokkens største private militær samling, vist frem af samleren
selv, en 85-årige Oberst. Her bliver der også tid til lidt handlen.
På tredje dagen, en hel dag i Berlin "i fri dressur" eller til åbent hus på Tysklands største garnison, som "Den Røde Arme" flyttede ind i 1945 med 40.000 mand, her skal vi se og prøve en
lang række Østblokkenes militær køretøjer, opsætning af mobile tjenestesteder i den 3.200
store hal.
På fjerde dagen er der hjemkørsel - med handel i Flensborg.
Bestil det detaillerede program på: Tlf: 9812 6328 - Mobil: 4091 5588
Mail:franzstrehle@yahoo.dk
Franz Strehle
Redaktionen af dette nummer af Meddelelser
er afsluttet den 4. februar 2011.
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