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Forsidefoto: Den danske kampgruppe i Afghanistan har fået overdraget de første 20 af i 
alt nye 40 køretøjer, som Danmark har lånt af USA. Køretøjerne er af typen 6x6 Cougar 

MRAPs - Mine Resistant Ambush Protected (MRAP). Det er et køretøj, der er specielt udvik-
let til at modstå de improviserede sprængladninger,  

som udgør den største fare for soldaterne i Afghanistan. 
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Referat fra repræsentantskabsmødet den 6. april 2011 
 
Mødet blev indledt med, at oberst Bjarne Helleberg, formand for De Blå Baretter gav en fyl-
destgørende orientering om foreningens virke for Danmarks veteraner. Det blev bl.a. oplyst, at 
der nu både foreligger en definition på en veteran og at der er vedtaget en veteranpolitik til 
gavn for alle, der været udsendt til tjeneste uden for landets grænser.  
 
Repræsentantskabsmøde 
 
Deltagerliste 
Fællesstyrelsen  Jørgen S. Nilsson, Jørgen Larsen og Erik Petersen  
København  Gregers Djørup, Ingrid Daege, Ole Raae Rasmussen, 
                                     Keld Meier Olsen, Per Brix-Knudsen, Erling Flebbe og Leif 
                                     Jeppesen 
Midt- og Vestsjælland  Hans Jürgen Jürgensen og Mogens Pedersen (red.) 
Storstrøm  Ingen deltagere 
Fyn  13 deltagere 
Nordjyske  Franz Strehle og Mogens Danielsen 
Midtjyske  Michael Svejgaard                      
Sydjyske  Jørgen Bro og K.M.Glud  
 
Aktuelle medlemstal (ca.) : 

København  109 
Midt-/Vestsjælland 61 
Midtjylland  15 
Sydjylland  49 
Nordjylland  45  
Storstrømmen 40? 
Fyn  60 

Samlet medlemstal ca. 375 (samme som i 2010) 
 
Dagsorden jf. Foreningens vedtægter Tillæg B 
 
Formandskabet foreslog som mødets dirigent Hans Jürgen Jürgensen, Midt- og Vest-
sjælland, der blev valgt og indledningsvis konstaterede, hvem der var stemmeberetti-
get.  
 
1.  Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 

Landsformanden indledte sin beretning med at mindes de medlemmer, der er af-
gået ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde og udtrykte et ”Æret være 
deres minde”: 

 
København:  Major Kjeld Hjordt 

Major Knud Ingvard Martin Agathon Timmermann 
Fyn:  Premierløjtnant Erik Lauritz Johansen 

Oberst M. K. Sørensen 
Kaptajn Eli Hirtz 

Nordjyske:   Major Hans V. Poulsen 
Kaptajn Jens-Erik Christensen  

Sydjyske:  Major A. Hattesen 
Oberst J. V. Durr 
Kaptajn Erik Justsen 

 
Kredsenes aktivitetsniveau synes at ligge i et godt leje. Der er tale om alsidighed i 
programmerne, om skydning, der dog ikke kan gennemføres alle steder og om sam-
arbejde både mellem kredsene og med andre forsvarsvenlige foreninger.  
 Medlemstallet er stabilt – se ovenfor. 
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2.  Virksomheden i det kommende år. 
Formanden lægger vægt på, at aktivitetsniveauet opretholdes og at der sideløben-
de også er fokus på de sociale aspekter. 

 
3.  Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse, herunder bud 
 get 2011. Økonomien er i god gænge. Regnskabet blev godkendt. 
 
4.  Fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet, herunder betaling for medlems- 
     bladet. Uændret. 
 
5.  Valg. 
     Revisor R. K. Jakobsen blev genvalgt for en ny 2 års periode 
 
6.  Behandling af forslag fra formandskabet. Intet. 
  
7.  Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
Major Ole v. Holck, Sydjysk kreds’ forslag om en informationsstrategi blev fremlagt 
kredsformanden. Udgangspunktet skulle være en overgang til 100 % elektronisk ba-
seret information til medlemmerne, altså uden udgivelse af Meddelelser. Efter en kort 
debat blev forslaget nedstemt. 
 
8.  Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 
Landsledelsen foreslog, at møderne – trods en indbydelse til at komme til Nordjylland 
- fremover afholdes på Højstrup, hvilket der var enighed om. Næste møde afholdes 
den 27. marts 2012. 
 
9. Eventuelt.   
Under punktet gav oberst Michael Svejstrup, formand i Midtjysk kreds en gennemgang af fly-
vevåbnets indsættelse i kampen imod oberst Muammar Gadaffi’s militære kamp imod Libyens 
nye opposition. 
 

 
 

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 
Ved modtagelse af en vandrepokal: 

 
Kære Lis Rude. 
Det er med stor taknemmelighed og æresfølelse at erfare, at du venligst 
har skænket Københavns Kreds en vandrepokal til minde om din afdøde 
mand Peter Rude. 
Peter var et lysende eksempel for os som ven, officerskollega og skytte. 
I hengivenhed.  
Jørgen Larsen  
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Generalforsamling 2011. 
I overensstemmelse med foreningens vedtægter, tillæg A, afholdt kredsen generalfor-
samling den 24. februar 2011 i Kastellet kl. 1900. 
Forud for denne påhørte de fremmødte medlemmer stående formandens mindeord 
over de i 2010 afdøde medlemmer. For major Kjeld Hjorth se omtalen i MEDDELELSER 
nr. 172 og for major Knud I.M.A. Timmermann nr. 173. 
 
Bestyrelsen havde anmodet Peter Aage Henriksen om at påtage sig hvervet som diri-
gent, hvilket forsamlingen gav sin tilslutning til. Dirigenten konstaterede, at alle for-
malia vedr. generalforsamlingen var i orden. 
Formanden (JL) kunne i sin beretning se tilbage på det forgangne års (2010) forløb 
med tilfredshed, hvilket bestyrelsen havde givet sit mandat til. En tilslutning til sæso-
nens otte foredrag med et gennemsnit på 37 tilhørere og med 23 deltagere i klipfisk-
frokosten understregede også dette. Viften af sæsonens foredragsemner var udeluk-
kende af militærhistorisk indhold lige fra Flådens 500 års historie til vor tids Felthospi-
tal i Bastion i Afghanistan. Der var stor anerkendelse af de fremmødte foredragsholde-
res viden. Årets ekskursion til Danmarks Tekniske Museum med 27 deltagere og med 
Hans A. Schrøder som guide var fremragende med et stort fagligt udbytte. Et fyldigt 
referat (HAS) foreligger i MEDDELELSER nr. 172 og kan ligefrem anvendes som op-
slagsværk om flyvevåbnets tekniske udvikling. Efterfølgende kan tankerne lejre sig 
ved det nærliggende Hotel Sleep2Nights velsmagende frokostarrangementer. 
Årsberetningen var todelt, idet formanden for skydeudvalget (ORA) gav en detaljeret 
redegørelse for sæsonens pistolskydninger på banerne ved Sjælsø. Med lån af frem-
med myndigheds faciliteter og betjening ved det lokale servicepersonel, ved iagttagel-
se af sikkerhedsbestemmelser på ethvert niveau kræver det skydeudvalgets ildhu og 
diplomati. Det er en militær dyd, at aktiviteter starter til tiden. Derfor skal indsatsen 
fra Ivan Becker-Larsen og Leif Jeppesen meget tidligt før skytternes ankomst her 
fremhæves. Aktive skytter udgør i alt 19 medlemmer med en fast stok på 14. For den 
tidsmæssige afvikling inden kl. 1200 er antallet passende, men for at skabe en vis 
foryngelse i skaren, er interesserede velkomne til at kontakte ORA (Ole Raae Ander-
sen, tlf. 4921 0119). Årsberetningen blev taget til efterretning. 
 
Det er bestyrelsens linie at fastholde år 2010s indhold og omfang af aktiviteter i 2011.  
Kassereren (KMO) fremlagde det reviderede regnskab ved brug af OHP. Det endog 
pæne resultat kunne bl.a. henføres til, at der for 2010 ikke skulle erlægges kontingent 
til FOUAT på landsplan og at foredragsholderne fremlagde deres viden con amore (ve-
derlagsfrit). Dog varslede (KMO) en forhøjelse af kuvertprisen ved foredragsaftnerne 
med kr. 5.- til kr. 125.- nødvendiggjort ved naturaliers fordyrelse i cafeteriet. Med-
lemstallet for 2010 udgjorde 109. Det fremlagte regnskab blev godkendt. 
 
Bestyrelsens forslag til fastholdelse af kredsens årskontingent kr. 150,- for 2012 mød-
te ingen modvilje.    
Efter gen- henh. nyvalg fik bestyrelsen følgende sammensætning med angivelse af re-
spektive perioder i parentes: 
 

Jørgen Larsen, formand (2013)  
Hans A. Schrøder, næstformand (2012) 
Per Brix-Knudsen, forretningsfører (2012) 
Keld Meier Olsen, kasserer (2013) 
Flemming Behrndtz, bestyrelsesmedlem (2012) 
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2013) 
Ove Nordly, bestyrelsesmedlem (2013) 
Erling B. Flebbe, bestyrelsesmedlem (2013) 
Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalg (2012) 
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Jørgen Dam, skydeleder (2013) 
Flemming Iversen, revisor (2012) 
Finn Asmussen, revisorsuppleant (2013) 
Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen har tiltrådt et forslag fra formandskabet om en gave til 
VETERANFORENINGEN på kr. 5.000 fra FOUAT samlet fordelt på kredsenes 
medlemstal. 
Københavns Kreds indstiller til Repræsentantskabet, at år 2011 holdes kontingentfrit. 
Under Eventuelt blev der afholdt en vejledende afstemning om ’menuens sammen-
sætning’, sild kontra ost ved foredragsaftnerne. Bestyrelsen vurderer udfaldet med 
dets knebne flertal for sild ud fra økonomi, Emma Gadske dekreter samt praktiske 
forhold ved afrydning. 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten for en myndig og 
venlig udførelse hvervet. 
 
Københavns Kreds sender her ved generalforsamlingen en hilsen og tak til 
redaktøren, Mogens Pedersen, for bladets nye layout, trykning og indhold.  
 
Gregers Djørup og Knud Rasmussen er efter eget ønske udtrådt af bestyrel-
sen/skydeudvalget. Bestyrelsen udtaler her på kredsens vegne sin tak for deres gen-
nem mange år betydelige engagement i FOUAT.  
 
Ligeledes velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og tak til siddende såvel som 
gengangere for Well done i 2010. 
 
Foredrag den 27. januar 2011. 
Min mormor, der blev født i 1875, har fortalt, at da hun var barn, fik hun at vide, at 
hvis hun ikke var artig, så kom Bismarck og tog hende. Da brigadegeneral, seniorfor-
sker Michael H. Clemmesen fortalte om ”Den lange vej mod 9. april” blev det klart, at 
den trussel måske var væsentligt mere realistisk, end nogen i Danmark på det tids-
punkt, og for den sags skyld senere, var klar over. Ganske vist havde Bismarck i 1890 
indgivet sin afskedsbegæring til den nye kejser Wilhelm II, men det gjorde ikke Dan-
marks situation mindre udsat, snarere tværtimod. 
Clemmesen indledte med at understrege, at det ville være de maritime forhold, som 
ville udgøre den røde tråd i hans foredrag. Han omtalte dernæst kort hans netop ud-
givne, og i øvrigt meget roste (det sagde han ikke selv) bog på 679 sider med samme 
titel som foredraget, men med undertitlen ”Historien om de fyrre år før den tyske ope-
ration mod Norge og Danmark i 1940”. 
Den unge kejser Wilhelm var stærkt optaget af at skaffe det unge samlede Tyskland 
en plads i solen. Han havde et klart mindreværdskompleks over for England og den 
britiske kongefamilie, som jo i øvrigt også under Verdenskrigen tog navneforandring 
til Huset Windsor for at lægge afstand til alt tysk. 
Kejseren var lidenskabeligt interesseret i flåden og pålagde Alfred von Tirpitz at skabe 
en tysk flåde, som kunne gøre den britiske Royal Navy rangen stridig. Derved kom 
Danmark direkte i skudlinien. 
Clemmesen har været dybt nede i danske, norske, estiske, tyske og britiske arkiver 
og kan derfor ikke blot fortælle om, hvad der skete, det er der jo mange andre, der 
har gjort, men også hvilke planer, arkiverne røber, der kunne være kommet til udfø-
relse, hvis dette havde været i deres landes langsigtede strategiske interesser. 
I 1880erne viste tyskerne stor interesse for Københavns befæstning. De skønnede, at 
fæstningen, som jo var uden fredsbesætning, kun kunne være rettet mod dem; men 
at fæstningens forsvar ville kræve hele den danske hær mobiliseret og derved efterla-
de Jylland og Fyn uden noget forsvar. En mulighed ville være ved et overraskelsesan-
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greb at bombardere København med svært søartilleri fra Øresund, et angreb ikke uligt 
det englænderne gennemførte fra landsiden i 1807. Den tyske flåde måtte afskære 
forstærkninger til Sjælland, og en landgang ved Køge kunne i Roskilde afskære jern-
baneforbindelsen til København.  Endvidere stod det klart, at fæstningen sluttede ved 
Christianshavns Vold, som måtte ses som et særligt svagt punkt. 
I 1895 var Kielerkanalen åbnet og i perioden 1907-14 blev den udvidet, så at alle ty-
ske orlogsfartøjer kunne passere. Det betød direkte forbindelse mellem de tyske flå-
debaser i Kiel og Wilhelmshafen og gjorde dermed flåden mindre afhængig af at skulle 
passere gennem danske farvande. 
I deres stabsarbejder udpegede tyskerne Royal Navy som ”den nyttigste fjende”, men 
der forelå mange andre planer, sågar planer om en krig mod USA. 
 
Mes tyskerne opbyggede deres flåde, havde Royal Navy en række problemer. Man 
havde alt for mange forskellige skibstyper, som var spredt over hele verden. Man gik 
derfor i gang med at bygge nye slagkrydsere med ny teknologi som dampturbiner og 
standardbevæbning, samtidig med at man skrottede masser af andre skibe. 
I 1912 var der ikke et, men to flådebesøg i København. Et britisk og et russisk. Man 
sørgede dog for, at de ikke kom ind i havnen samtidig, men russerne fik lov at vente i 
Køge Bugt. Disse flådebesøg understregede for tyskerne det gode forhold Danmark 
havde til de to allierede nationer, hvor den netop afdøde konges søstre, Alexandra og 
Dagmar var henholdsvis enkedronning af England og enkekejserinde af Rusland. 
Clemmesen havde også fundet ud af, at den franskfødte og noget sprælske prinsesse 
Marie, gift med den afdøde konges yngste bror, prins Valdemar, allerede i 1891 noget 
udiplomatisk havde omtalt Danmarks gode forhold til alliancen mellem Frankrig og 
Rusland. Det fik den tyske gesandt i Købehavn åbenbart en hel del ud af. 
Da Verdenskrigen brød ud, lagde briterne planer for intervention i Østersøen og send-
te også ved flere lejligheder ubåde derind, samtidig skar de byggetiden for nye skibe 
ned til et år. 
Adgangsvejene til Østersøen blev som bekendt mineret af både den danske og den ty-
ske marine. Jyllandsslaget i sommeren 1916 betød store, men ikke afgørende, tab for 
både den britiske og den tyske flåde. For tyskerne var det yderligere et stort tilbage-
slag, fordi de havde håbet på med et, stort ødelæggende slag at vinde herredømmet 
til søs. Det skete ikke, og fra da af måtte Die Kriegsmarine lide den tort helt at miste 
initiativet. 
I efteråret 1916 var tyskerne ”på hælene”.  De troede, at Holland og Danmark nu ville 
gå ind i krigen og udbyggede fæstningsværkerne tværs over Slesvig. Man vidste jo, at 
det i Danmark var en udbredt drøm at få Slesvig tilbage, og man frygtede en offensiv 
gennem Jylland ned til Kielerkanalen. Man fornyede planerne om et flådebombarde-
ment af København støttet af bombning fra flådens Zeppelinere, men opgav planen på 
grund af de danske kystforter og miner. 
Mod slutningen af krigen planlagde briterne at støtte luftforsvaret af Sydnorge, lige-
som de beskrev muligheden for at amerikanske flådestyrker kunne operere ud fra 
norske havne. 
I foråret 1918 kunne meget tyde på en tysk sejr i Frankrig, idet det trak ud med ame-
rikanske styrkers ankomst. I så fald planlagde tyskerne at rykke gennem Danmark for 
at komme de allierede i forkøbet i Norge. 
Denne plan lignede til forveksling, hvad der skete den 9. april bortset fra, at der i mel-
lemtiden var bygget jernbaner og bedre veje op gennem Jylland, og ikke mindst var 
der umiddelbart før 1940 blevet bygget lufthavne i Aalborg, Stavanger og Kristian-
sand. Angrebet mod Sjælland med landgang i Korsør lignede planen fra 1905, og trus-
len om et luftbombardement af København den 9. april om morgenen, hvis Danmark 
ikke nedlagde våbnene, lignede englændernes overfald i 1807 og flere tyske planer 
om bombardement fra søsiden.  
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Michael Clemmesens konklusion efter et spændende foredrag var, at når nye opgaver 
viser sig, så griber stormagternes stabe ned i stålskabene og børster støvet af de pla-
ner, som ligger der i forvejen.  Hvad småstater som Danmark og Norge så i øvrigt fo-
retager sig politisk og militært har mindre betydning. 
   
Forårsekskursion 
Bestyrelsen har indgået aftale med Fonden for Museumsfregatten Peder Skram 11. 
maj 2011 kl. 1030-1200 om en indledende orientering og efterfølgende guided rund-
visning på fregatten. Med de mange dæk og stejle lejdere er besigtigelsen en udfor-
dring i sig selv. 
Fregatten ligger på Holmen, Elefanten 2, ved Nyholm, 1439 København. Der er gode 
P-forhold. Efterfølgende indtages frokost i Holmens Cafeteria. 
Der kalkuleres med en samlet pris for ekskursionen på kr. 175, der erlægges ved 
fremmødet. 
Officiel turleder er kommandørkaptajn Flemming Behrndtz (tlf.  2445 3695). 
Tilmelding til formanden senest 28. april, men meget gerne før aht. evt. nedslag i pri-
sen. Gæster er velkomne. 
 

 
 

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 

   
Generalforsamlingen onsdag den. 2. marts 2011 
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling med 22 fremmødte medlem-
mer. 
 
Mogens Røgind blev valgt som dirigent med akklamation, som det efterhånden er 
sædvane. Mogens takkede for valget, og gav for udtryk for, at han ville have været 
meget skuffet, hvis ikke han var blevet valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og fortsatte til 
dagsordenen ved at give formanden ordet. 
 
Formandens beretning  
var sendt ud inden generalforsamlingen, men formanden havde et par opfølgende 
kommentarer til det skrevne: 2010 startede med 57 medlemmer, men sluttede med 
61, en glædelig og positiv fremgang. 
Derefter takkede Formanden vores forskellige samarbejdspartnere, dog med en vis 
bekymring for de mange ændringer der foregår i Hjemmeværnet, hvor vi nyder godt 
af lokaler m.m. Beroligede dog forsamlingen om at de fleste personer i ”vores” hjem-
meværn tilsyneladende ville være de samme som hidtil, så vi lader som ingenting og 
fortsætter bare som vi plejer. Formanden nævnet også de gode aktiviteter der havde 
været i det forløbne år. 
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Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen. 
 
Virksomheden det kommende år:  
Januar er åbenbart en dårlig måned at afholde noget i. De to foregående år havde vi 
måttet aflyse planlagte arrangementer, og i 2011 måtte vi aflyse foredraget den 18. 
januar. Det bliver flyttet til tirsdag den 12. april. Denne aften var egentlig tiltænkt et 
foredrag om Besættelsens forløb i én af ”vore” provinsbyer. Men ingen havde tilbudt 
sig. Det er stadig foreningens håb, at én eller flere af vore medlemmer vil ”gå til bid-
det”. 
Der er skydning med 4 træningsaftener, 19. maj, 09. juni, 11. og 25. august, afslut-
tende med pokalskydning den 27. august. Skydningerne gennemføres på Bredetved 
Skydebaner øst for Holbæk med start kl. 1900 alle træningsaftener. 
Der planlægges sommertur til Garderhøj Fort og Vestvolden, og endelig satser vi på at 
foredraget om ”nationens tilstand” denne gang vil handle om Flåden og foregå på Flå-
destation Korsør. 
 
Regnskabet blev forelagt.  
Det udviste et mindre overskud og blev vedtaget. Kontingent blev vedtaget uændret 
150,00 kr. 
 
Valg til bestyrelse m.v:  
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Nør og Mogens Røgind var på valg, begge blev gen-
valgt. 
Revisorer: Kaj Hansen og Tommy Pedersen var tilsyneladende begge på valg. De blev 
begge genvalgt. Her var der lidt debat, om hvor mange år man sad som revisor. 
Fremover skal det klart fremgå, at regelen er, at man sidder 2 år, og begge ikke er på 
valg samme år. 
Indkommende forslag: Ingen 
Eventuelt: Intet. 
 
Herefter ringede dirigenten for sidste gang, takkede for god ro og orden, og erklærede 
generalforsamlingen slut. 
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Der var herefter anledning til lidt løs og afslappet snak, medens vi ventede på den 
traditionelle ”Forlorne skildpadde, som blev indtaget med et stænk sherry og god rød-
vin. 
Aftenen sluttede ca. kl. 2200.  

Holger Janns - Referent. 
 

 

Fyns Kreds 
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 
 6594 2530 - : kfrim@hotmail.com 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, Hjallese, 5260 Odense S.  
 4050 0793 - : e-t.lykke@cdnet.dk  giro 903-4730 
  
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Major Kjeld Frimuth 
Næstformand: Major Søren Rabenhøj 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen 
Sekretær: Kaptajn Palle Christiansen 
Skydeudv.: Seniorsergent Gert Riber Schultz 
endvidere: Major Leif Mosegård 
Suppleant: Kaptajn Leif Pedersen 

Alletiders forårstur. 
Foreningen afholder den 26. maj en tur med ledsager til STEVNSFORTET - en unik tur, 
som det vil fremgå af udsendte indbydelse. Skriv nu datoen ind i kalenderen, mens du 
kan huske den.     

 
 

Sydjysk 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   
 
Siden sidst 
Ordinær generalforsamling 2. marts 2011 (forkortet referat) 
Pkt. 1 og 2 Formandens beretning + planlagt virksomhed i 2011: 
50 medlemmer, nettotilgang 2 – økonomien er god – omtale af bestyrelsens arbejde. 
Arrangementer i 2010: 8/2 Generalforsamling med foredrag ved Arlette Andersen – 
23/4 Christiansfeld – 15/6 ”I rakkernes fodspor” – 5. juli i Fredericia med voldtur ved 
oberst Høngsmark – aflysning af den traditionelle præmieskydning (kun 2 var tilmeldt, 
ud over bestyrelsen). 
Planlagte arrangementer i 2011: 9-10/3 Teatertur m.v. til København – 16/6 Udflugt 
til Fregatten Jylland – 26. eller 27/8 Middelalderfestival i Horsens – Medio september 
Præmieskydning. 
Beretningen godkendt. 
 
Pkt. 3 og 4 Regnskab og kontingent 
Revideret regnskab/2010 forelagt og godkendt. Formue p.t. kr. 10.426,92 
Vedtaget kontingent for 2011: Uændret kr. 150- (se *Note) 
Pkt. 5 Valg: Bestyrelsen m.fl. ser nu således ud: 

Formand, Oberstløjtnant J.E.E. Bro (genvalg) 
Forretningsfører, Major O.E. von Holck (var ikke på valg) 
Kasserer, Major K.L.M. Glud (genvalg) 
Bestyrelsessuppleant: Major K.V. Petersen (nyvalg) 
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Revisor: Løjtnant G. Ebbesen (var ikke på valg) 
Revisorsuppleant: Kaptajn P. Sejerup (genvalg) 

 
Pkt. 6-8 Forslag: Ingen modtaget. 
Pkt. 9 Eventuelt: En række emner drøftet. Ingen væsentlige ændringer. 
 
*Note KONTINGENTBETALING: 
Foreningen ser frem til indbetaling af kontingent kr. 150,- for året 2011 i løbet af 
april måned. Beløbet overføres til/indsættes på vor konto i DB, Registreringsnr. 
1551 konto nr. 5361397. - Skriv eget navn (og ikke andet) i ”Meddelelse til modta-
ger”. 
 
Under generalforsamlingen afholdt lederen af Fredericia Krisecenter, Thyra Ernstsen, 
et samtalemøde med foreningens damer, hvor hun fortalte om centerets opgaver og 
virksomhed. Dette arrangement blev af vore damer betegnet som særdeles spænden-
de og interessant. 
 

 
Sydjysk Kreds’ deltagere i generalforsamlingen, med damer 

          
Efter generalforsamling og frokost gav feltpræst og sognepræst Thomas H. Bech et 
aldeles fantastisk foredrag om livet sammen med de danske soldater i Afghanistan. 
 
Udflugt til København 9.-10. marts 2011.    
Onsdag den 9. marts mødtes 22 rejsedeltagere fra Sydkredsen på parkeringspladsen 
ved Hotel Copenhagen Island for i to dage at glæde sig over Københavns seværdighe-
der og hinandens selskab. 
Første punkt på programmet var et besøg på Det Kongelige Bibliotek, hvor direktør 
Erland Kolding Nielsen viste rundt og fortalte om biblioteket og dets samlinger. Det 
blev en umådelig interessant eftermiddag, især fordi bibliotekets direktør levende og 
interessant delte ud af sin store viden. Vi beså udvalgte værker af Danmarkshistorisk 
betydning bl.a. førsteudgaven af noderne til Tango Jalousi, den mest spillede melodi i 
det 20. århundrede. Det, der gjorde mest indtryk, var en side af en håndskrevet ud-
gave af Saxos Danmarkshistorie. Biblioteket fik anskaffet Carsten Niebuhrs stambog 
(gæstebog etc.), da Kolding Nielsen ved et rutinemæssigt gennemsyn af et auktions-
katalog fra New Zealand fandt stambogen her. Hele maskineriet gik i gang med tele-
fon- forbindelse til bibliotekets repræsentant ved auktionen på New Zealand. Købspris 
800.000 kr. 
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Næste punkt var transport i vandsporvogn til Skuespilhusets restaurant ”Ofelia” til 
fælles middag. Gennem Nyhavn gik turen til Det Kongelige Teater, Gamle Scene, for 
at overvære ”My Fair Lady”, der blev spillet i en nyopsætning. Bl.a. blev Skraldeman-
den Alfred Doolittle ikke fremstillet som en lystig og humørfyldt cockney, men som en 
person af mere farveløs karakter. 
  
Mættet med en begivenhedsrig dags mange indtryk kunne det kun gå en vej: Ned til 
Nyhavn 17 og til en iskold fadøl. 

 

 

Torsdag den 10. marts efter morgenmaden gik tu-
ren til Christiansborg Ridebane, hvor styrken blev 
afleveret til Hendes Majestæt Dronningens Staldme-
ster, major Michael Mentz, der på sin friske livlige 
måde fortalte om sine firbenede undersåtter og gav 
grundreglerne for hestepasning og elementær ride - 
og køreteknik. Vi nåede også en gennemgang af de 
kgl. kareter alt sammen krydret med majorens hu-
moristiske bemærkninger og anekdoter.  
 
 
Tak 
Der skal lyde en stor tak til rejselederen, major von 
Holck, for en ualmindelig veltilrettelagt tur, hvor der 
hele tiden skete noget, alt klappede, og vi besøgte 
steder, man normalt ikke har adgang til. 

Kommende arrangementer 
Besøg ved Fregatten Jylland og seværdigheder omkring Skramsø Skovdistrikt 16. juni 
2011. 
Vort medlem, major K. Fabricius og fru Inge, har inviteret kredsen med damer til føl-
gende arrangement:     
 
10.00 Deltagerne møder ved Fregatten Jylland’s billetkontor (De, der ikke mener at have kræf-
ter til rundvisning m.v., vil her blive overtaget af Inge Fabricius og kørt direkte til Skramsø.) 
10.30 - 11.30 Rundvisning på fregatten med guide (Der er elevator mellem dækkene) 
11.30 - 12.00 Gennemgang af slaget ved Helgoland, 9. maj 1864 
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12.00 Kanonskud 
12.05 -13.00 Kørsel (guided, men i egne biler) via Boslum, Dråby, Skærsø Hovedgård, Stubbe 
Sø og Gravlev til Hyllested Skovkirkegård. Kransenedlægning ved den ukendte engelske fly-
vers grav. Kørsel via Hyllested, Fuglslev, og Øxenmølle til Skramsø. 
13.00 Spisning på Skramsø.  Maden præsenteres af Inge Fabricius.  
Derefter beses Skramsø Vandmølle, hvorfra vi bliver vist ud til et tysk ”flyverskjul” fra besæt-
telstiden, og der tager vi afsked med vore værter og hinanden. 
 
Betaling for arrangementet, incl. spisning, afhænger af deltagerantallet. Den vil pr. 
person kunne holdes under kr.  300,- 
 
Tilmelding til forretningsføreren pr. telefon/mail/brev senest tirsdag den 31. maj 
2011. 
 

 
 

Midtjyske Kreds 
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 

 2096 9560 - : SES@PC.DK 
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning 

 8692 2851 - : fagerlund@surfmail.dk 
 

 
 

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

 
Siden sidst 
Generalforsamling afholdt mandag den 28. marts 2011 i Gildeborgen på Rafs Alle 1, 
9000 Aalborg med spisning og foredrag ved tidligere skoleinspektør Arne Sloth Kri-
stoffersen. 
Bestyrelsen og revision uændret.  
Som fanebærer og suppleanter blev valgt: Jes Reiner Pedersen og Mogens Pedersen 
Suppleant: Leif Nygaard og Lars B. Helm Nielsen 
Det reviderede regnskab blev fremlagt af forretningsfører Mogens Danielsen. 
Ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Forsommerudflugt  
Lørdag den 14. maj 2011 går til Brovst Blikvarefabrik 9460 Brovst. 
 
Til drøftelse på repræsentantskabsmøde 
På repræsentantskabsmøde i Odense vil kredsen under punktet eventuel komme med 
et oplæg til diskussion om evt. optagelse af tjenestegørende officerer, som skal have 
til formål at øge medlemsskaren. 
 
Mindehøjtidelighed 
I lighed med tidligere år indbyder HJV distrikt Aalborg til mindehøjtidelighed i Lundby 
Krat fredag den 6. maj 2011 kl. 1900, i respekt for Flying Officer Eric Lionel Germain, 
der blev skudt ned efter et angreb på Flyvestation Aalborg. 
Mødested: Krathuset i Lundby Krat, sydsiden af Hadsund Landevej. 
 
Foredrag 
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De samarbejdende kulturelle foreninger i Aalborg inviterer til Torsdagsforedrag såle-
des:  
Den 27. oktober: Asbest: Viundermateriale – og dræber ved Professor, Dr. Phil. Kurt 
Jacobsen, Cobenhagen Business School. 
 
Den 3. November: Nu piber de danske grise. Aalborg og Nordjylland under Torstens-
sonfejden 1644. Cand. Mag. Jokob Ørnbjerg, Historiestudiet, Aalborg Universitet 
 
Den 10. november: Når det regner på præsten. Sognepræster og sognefolk efter re-
formationen. Lektor Morten-Fink Jensen, Roskilde universitetscenter og Det kongelige 
bibliotek. 
 
Den 17. november: I søvnens favn. Om søvn og sovevaner på landet 1600-1850. 
Museumsinspektør, seniorforsker Mikkel Venborg Petersen, Nationalmuseet. 
Den 24. november: Fra arkivets og museets arbejdsmark. 
Medarbejdere fra Aalborg Statsarkiv og Nordjyllands Historiske museum: Sted: Aal-
borg Universitet, Auditorium T, Strandvejen 35. 
 
Medlemmer fra Forsvars- og garnisonsmuseums støtteforening har fri adgang. 
 
Inden dette blad udkommer, har der været holdt 4 foredrag over emnerne: 
Øgade kvarteret – Bronzer i bybillede – Den lange vej mod den 9. april og Jelling – 
monumenterne i nyt lys på datoerne den 24. marts, 31. marts, 07 april og 14. april. 
Traditionen tro har der været afholdt en mindehøjtidelighed ved kornet Frode Vester-
bys grav på Almen Kirkegården i Aalborg den 9. april. 
 
21. maj 2011 i Frederikshavn ”Scener fra besættelsen”: 
Kl. 1000: Junkers JU 52 transport fly overflyver Frederikshavn – tyske veteran-
motorcykler og militærlastbiler indtager gågaden og etablerer spærringer. Centrum 
under tysk kontrol. 
Scener fra det civile liv. Civil modstand – tyske soldater udsættes for smædesange og 
generende påfund. 
Kl. 1100: Tyskerne slår igen. Våbenleverenser til modstandsbevægelsen. Sabotageak-
tion – Kedelhuset ved Krudttårnet   
Kl. 1300: Bunkersanlæget på Bangsbo Fort åbner med forskellige udstillinger samt ak-
tiviteter og smagsprøver på mad fra perioden 1940-45. Tyske soldater patruljerer i 
området. 
Kl. 1400: Rommels genbesøg i Frederikshavn. 
Krigens afslutning. Det KZ 4 som den svenske greve Folke Bernadotte bruger til at 
flyve til Tyskland for at forhandle om frigivelse af danske koncentrationslejrfanger 
overflyver området. 
Befrielsen – budskabet fra Montgomery om Danmarks befrielse afspilles i området via 
højtalere – allierede militærkøretøjer indtager fortet. 
Kl. 1600: Afslutning på Bangsbo fortet. 
Kl. 1900: Alsang og fakkeltog til Frederikshavns krigskirkegård. 
Kl. 2030: Kransenedlægning tyske, engelske og danske grave. 
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Bogomtale - Enegænger – Portræt af en prins 
 

 

Bogen, der er tale om, er en portrætbog, 
skrevet af Stéphanie Surrugue i et meget 
snævert og åbenhjertigt samarbejde med 
Prinsgemalen. Samtalerne har fundet 
sted både i Danmark og på Chateau de 
Cayx i det sydvestlige Frankrig. 
Den kompetente pennefører er datter af 
en fransk far og en dansk mor og kan på 
den baggrund let følge prinsen til dørs 
hvad angår sproget, men må undervejs 
erkende, at der er sider af prinsen, som 
afdækkes til både hendes og læserens 
store overraskelse. 
 
Prinsgemalen kom til Danmark med ”en 
ekstraordinært omfattende bagage af 
minder, erfaringer og tankegods fra eu-
ropæiske monopoler og årtusindgamle ci-
vilisationer i det fjerne Østen … og indtog 
et Danmark, der dengang foretrak hønse-
stik frem for silkestrømper, leverpostej 
frem for foie gras og hvor vin var noget, 
man drak til konfirmationer og gerne sø-
det med en sukkerknald”.  
 

 
Strengt opdraget. Des med både forældre og søskende. Rebelsk, da prinsen vælger 
ikke at følge i faderens fodspor som familiens overhoved og dermed i spidsen for – i 
første omgang de besiddelser, familien de Monpezat havde i Indokina, men som sene-
re gik tabt – og senere for familiens ejendom Le Cayrou ved Cahors. Lysten – og ev-
nerne - til musik, litteratur, sprog og et målrettet blik på diplomatiets muligheder før-
te den senere Prinsgemal til Paris (Sorbonne) og den franske ambassade i London, 
hvor det første og primære mål om en høj stilling i det franske diplomati, stod foran 
sin opfyldelse, da han fik en ung dansk, begavet og vittig pige til bords ved et 
middagsselskab. Og her kunne man godt skrive: Og resten er historie… 
 
Men alligevel er det værd at nævne nogle relevante passager i bogen, som tiltrækker 
sig opmærksomheden: 
Værnepligten blev aftjent – og i øvrigt forlænget kraftigt undervejs – med rekruttid i 
Besançon i det ”kolde” Nordøstfrankrig og en aktiv indsættelse i Algeriet. Kampople-
velserne i 1962 kom til at forandre prinsens syn på tilværelsen: 
”Den ene dag bliver en kammerat såret, der anden dag er det ens egne kugler, der 
dræber. Dør man for ingenting, tror man overhovedet på det, man dør for? Gælder 
det et ædelt ideal, et højere mål?” Prinsen vidste allerede dengang, at de grusomhe-
der, han havde set, ville indprente sig i hans hukommelse for altid. 
 
Om at skifte til et andet land siger Prinsgemalen – apropos: ”De fleste danskere me-
ner i dag, at en person, der gør Danmark den ære at komme hertil, skal blive 100 % 
dansk. Det er en lov i livet her. Man accepterer ikke, at folk viser deres rødder, man 
bebrejder næsten udlændinge – siger, ”han er forblevet meget tysk, hun er forblevet 
meget amerikansk, de bliver aldrig rigtigt danskere”. Det er sproget, der afgør om 
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danskerne vurderer, at udlændinge er blevet danske. Ikke deres statsborgerskab eller 
deres indsats i det danske samfund. Afgørende er sproget”.  
 
Om personen Prins Henrik siger en af hans nære venner: ”Han er jo mand fra den 
franske overklasse med alt, hvad den indeholder af dannelse og velopdragenhed, sa-
voir-vivre. Hurtigt vidste han mere om Danmarks historie, geografi og kultur end de 
fleste af os andre – han kunne den danske kongerække lige så godt, som han kunne 
sine gallerkrige. Og det må sgu være svært at komme til Danmark, som er og bliver 
et lilleput-land, men han forfinede både omgangsformen og køkkenet … efter min me-
ning gjorde han altså vores kongehus meget mere internationalt og raffineret”. 
 
Og blandt svarene på de spørgsmål, forfatteren bl.a. stiller tidl. hofreporter Bodil Cath 
BT, kan man fremhæve et uddrag: ”Kongehuset er mere accepteret og ikke nær den 
konfliktskabende institution i dag, som det var for hundrede eller bare halvtreds år si-
den. Så man kan diskutere indflydelsen, men jeg tror, at eftertiden vil mene, at dron-
ning Margrethe har udfyldt rollen som statsoverhoved bedre end mange andre for-
gængere. Og det tror jeg egentlig også skyldes prinsgemalen … for hans vigtigste rolle 
har vel egentlig været at få dronningen til at fungere godt”. Det var som bekendt Bo-
dil Cath, der i 2002 blev indbudt til at komme Cayx og få det eksklusive interview, der 
efterfølgende vendte op og ned på mange ting i den kongelige familie. 
 
I denne ydmyge bogomtale er mulighederne for vægtige citater legio. Man kunne 
skrive af i en uendelighed, men mod slutningen af bogen, hvor penneføreren har fået 
mange åbne og ærlige svar på kontroversielle og meget personlige spørgsmål primært 
om prinsens rolle i bred forstand og herunder spørgsmålet om prinsgemalens plads ”i 
håndbogen” og den titel som regentens husbond, der måske kunne have været ander-
ledes end den blev valgt fra starten, siger prinsgemalen: ”Det er første gang, jeg taler 
så åbent om alt dette. Hidtil har jeg forbeholdt disse tanker til min dagbog. Det har 
været min måde at betro mig på – til min dagbog. Men jeg insisterer på at tale højt 
om dette, inden jeg dør.” 
 
Hvad der i øvrigt har fyldt prins Henriks hverdag og hvilke tanker, han har gjort sig 
gennem mere end fyrre år, hvilke erfaringer, han har indhentet gennem livet, må man 
erfare ved at læse denne meget læseværdige bog.  
(Husk, der er ingen funktionsbeskrivelse for en prins, der gifter sig af kærlighed med 
ung kvinde, der skal være regent – og forholdet er jo livslangt).  
 
Men ét er sikkert: Vel blev Henri de Monpezat ikke fransk ambassadør, men han blev 
på alle måder en værdig ambassadør for Danmark. Læs selv – og god fornøjelse! 
 

Red. 
PS.    
Vores forening er naturligvis på plads i bogen på listen over Prinsgemalens mange protektioner 
ligesom de utallige foreninger, hvor prinsen enten er præsident, formand eller æresmedlem, er 
listet sidst i bogen. 
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Rotary på Fyn støtter Afghanistan 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Af 
Jørgen Jelstrup 

Oberst, 
 Ledelseskonsulent 

Odense Rotary 
Klub. 

 

 

 
 

 
Når jeg holder foredrag om FN – og Nato’s engagementet i Afghanistan, omtaler jeg 
også – blandt de mange positive fremskridt - og til manges overraskelse, at Rotary 
klubber i Odense, Svendborg og Rudkøbing som en del af denne humanitære organi-
sation i de seneste år aktivt har støttet indsatsen i Afghanistan. Landet lå i ruiner og 
genopbygning blev kun gennemført af de krigsførende parter, idet ingen hjælpeorga-
nisationer ville arbejde i landet, så længe det skulle foregå under militær beskyttelse. 
På denne måde var der meget få afghanere, der modtog hjælp. En forespørgsel til 
Hærens Operative Kommando (HOK) viste, at der var muligheder for at gennemføre 
projekter via dem.  Fordelen ville være, at man der ville kunne identificere projekter 
samt forberede, tilrettelægge og gennemføre dem uden at vi skulle betale for dette. 
Det betød, at hver krone gik til projektet og da, der blev anvendt lokal arbejdskraft, 
så fik vi også beskæftigelse og rigtig meget ud af pengene. HOK kunne følge hver 
krone og aflagde efter færdiggørelse rapport med revideret regnskab. En ekstra ge-
vinst blev opnået ved, at den lokale danske chef kunne opnå en større grad af tro-
værdighed og accept i den lokale befolkning, når han på stedet kunne beslutte og me-
get hurtigt gennemføre et projekt.  
 

 
 
En af Rotary’s vigtigste prioriteringer er ”rent vand”, så den fulgte vi: 
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Det første projekt blev gennemført 2005-2006 i bjergene i det nordøstlige Afghani-
stan, hvor vi til en fattig landsby Feyzabad-Talbuzanak, der aldrig havde haft rent 
vand, fik bygget et vandreservoir ved en kilde højt oppe og derefter fik lagt en vand-
pipeline ca. 2 km ned til landsbyen, hvor der blev bygget en brønd og derfra trukket 
ledninger ud til fire tappehaner i landsbyen. Det hele kostede kr. 60.000 for vand til 
omkring 1000 personer.  Landsbyens beboere lagde selv arbejdskraft til. 
I perioden efter 2006 gennemførte vi fem vandprojekter. Vi byggede brønde i den 
vestlige del af Afghanistan. I landsbyerne Tulak, Astrava og Charrah byggede vi hvert 
sted en brønd for ca. 5.000 kr. pr stk. Det betød rent vand til ca. 2000 personer. I 
Saghar trak vi en vandpipeline fra en kilde til landsbyen, hvor der blev indrettet fire 
vandtappehaner for i alt kr. 15.000. Vand til omkring 800 afghaner. I samme område 
indrettede vi et større vandreservoir, der samlede vand op til afvanding af marker 
samt vanding af husdyrene for en befolkning på i alt 850 familier. Projektet kostede i 
alt kun kr. 30.000! 
Rotary klubberne i Odense, Svendborg og Rudkøbing er nu i gang med at finde nye 
projekter - som de omtalte, der for relativt meget få penge giver stor humanitær ef-
fekt til mange mennesker. 
 

  
 
 
 
 

Franz Strehle gennemfører en familietur 
til Polen og Tyskland i perioden den 1. – 4. juni 2011 (Himmelfartsferien). 

Pris pro persona: 2640,00 Kr. 
  

I prisen er indeholdt: 
Alle transporter for programmets gennemførelse. 

Overnatning i dobbeltvær. m. bad/toilet, tillæg for enkeltvær. 
Vej og turist skat, samt moms 

Alle entreer og ydelser jf. programmet. 
Alle i programmet nævnte måltider - ekskl. Drikkevarer 

Husk gult sygesikringsbevis og en rejseforsikring – og gyldigt pas 
Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes. 

Tilmelding og betaling senest den 15. Maj på: 
Nordea Konto 9163 7559-984-870 

 
Franz Strehle  

Tlf: 9812 6328 - Mobil:4091 5588 - Mail: franzstrehl@yahoo.dk 
 
 
 
 
 

 
 
 

Writing has been with us for several thousand years,  
and nowadays it is more important than ever. 
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Bogomtale - Reservemor fortæller fra fronten 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Årets helt 2009, 58-årige Ruth Brik Christensen, 
fortæller om sine dramatiske oplevelser med de dan-
ske soldater i Irak og Afghanistan i sin selvbiografi 
‘Ruth i Krig’- Reservemor for de danske soldater. 
 
“Mark var utrolig glad for mit besøg, men troede ikke 
rigtig, at jeg var bevidst om, hvor farligt, det var at 
køre ud til Armadillo, fordi vejen derud er plastret til 
med vejsidebomber.” 
 

 
58-årige Ruth Brik Christensen oplever krigen på nært hold i Camp Einherjer i Irak, og 
hun ser, hvordan de danske soldater kæmper ved frontlinien på den primitive base 
Armadillo i Afghanistan.   
Ruth i krig er historien om en kvinde, der mister sin mand Samuel, og pludselig står 
alene med to piger og en fremtid med flere sorger og glæder. Men som Ruth siger ef-
ter begravelsen: 
“Ja, okay, så får de komme alle de depressioner, der komme vil, men de skal i hvert 
fald ikke finde mig ude på trappestenen siddende og vente på dem. “ 
Ruth Brik Christensen beslutter sig i stedet for at gøre livet lidt bedre og sjovere for 
andre mennesker – og det kommer især de danske soldater til at nyde godt af. 
For Ruth i krig handler også om overvindelse, lyst til livet og næstekærlighed. 
Som udsendt er Ruth Brik Christensens vigtigste mission at give soldaterne et fristed 
fra krigen på Kuffen, som soldaterhjemmet bliver kaldt. 
 
Ruth giver et sjældent og underfundigt indblik i, hvordan hverdagen udfolder sig for 
soldaterne i de danske lejre. 
Det er nemlig ikke uden udfordringer at være ’kufmutter’, for hvordan trøster man en 
soldat med svære hjertesorger, og hvilke tanker gør de udstationerede soldater sig 
om døden og livet, når de står midt i en krig? Og hvordan skaffer man ingredienser til 
en kage midt i ørkenen og skaber hygge, når bomberne flyver om ørerne på én og 
hærens regler spænder ben? 
 
Ruth Brik Christensen skåner ikke sig i de urolige omgivelser. 
“Det er altid farligt, når du bevæger dig ud, og der er krig, men jeg synes ikke, at jeg 
kunne tage til Afghanistan og sige, at jeg gerne ville være med – bare ikke når det 
blev farligt,” som hun siger i bogen. 
Ruth Brik Christensen vandt i 2009 titlen som Året Helt i Jyllands-Posten for sin ind-
sats for de danske soldater. 
Ruth i krig er illustreret med talrige fotos fra Ruth Briks Christensens mange missio-
ner. 

Kilde: FORLAGET TURBULENZ! 
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Bogomtale – Giv agt! – Sådan leder du dine tropper 

 
Giv agt! – er et nutidsbillede af ledelsesniveauet i forsvaret - og der er mange ting, 
som civile ledere kunne lære noget af. 

 
”Vores mission er at løse opgaven. Der er ikke noget, der hedder at trække sig eller 
give op. Vi bliver ved, til vi har løst opgaven.” 
 
Opgaveløsningen er afgørende i Forsvaret. Og da det er mennesker, der løser opga-
ver, er lederens indsats rettet mod at give sine medarbejdere de redskaber, de har 
brug for. Hele ledelsesstrukturen understøtter, at alle i hierarkiet har handlekraft til at 
løse de opgaver, de står over for. For er de ikke klædt på til at handle, kan det koste 
liv. 
Giv agt! deler ud af de ledelsesredskaber, lederen i Forsvaret bliver trænet i, og du får 
et grundigt indblik i, hvad en leder i Forsvaret kan og gør. Bogen er fyldt med ledel-
sesredskaber, du let kan anvende og implementere i din hverdag som leder. Du kan 
blandt andet læse om redskaber som briefing, feedback, 1/3-reglen, 5-punktsbefaling 
samt leder- og medarbejderudviklingsredskaber.  
 
Derudover får du inspiration til og gode råd om, hvordan du passer godt på dine med-
arbejdere både i den almindelige hverdag, og når hverdagen byder på kriser og 
stress.  
 
Giv agt! byder også på spændende interview med nuværende samt tidligere officerer, 
der nu arbejder i det civile. De trækker en masse lærdom og inspiration ud af deres 
erfaringer fra Forsvaret for at dele det med ledere i danske virksomheder og organisa-
tioner.  

Kilde: Forlaget L&R Business og Dagbladet Børsen 
Fortsættes …. 

Om og af forfatteren til ”Giv agt!” Jette Skeem: 
Som selvstændig konsulent har jeg muligheden for at udvikle og tilrettelægge indholdet af mit 
arbejde. Og mit arbejde skal være af den bedste kvalitet for mig og mine kunder. Jeg arbejder 
primært med ledelse og lederudvikling, som i praksis handler om kommunikation mellem 
mennesker. 
Jeg er ledelseskonsulent, underviser, foredragsholder, bestyrelsesmedlem og forfatter. 
I 2009 skrev jeg bogen 'Den afgørende faktor' om det gode lederskab med udgangspunkt i, at 
god ledelse oppebæres af lederens menneskelige egenskaber. Bogen indeholder blandt andet 
interviews med landholdstræner Ulrik Wilbek, teaterdirektør Peter Langdal og plejehjemsleder 
Thyra Frank. 
I 2010 har jeg skrevet bogen "Giv agt! Sådan leder du dine tropper". Denne bog omhandler 
også det gode lederskab og tager udgangspunkt i ledelse i Forsvaret og giver både god inspira-
tion og værktøjer til erhvervslivets ledere. 
 

 
 

Hærens Kampskole i fremtiden 
Af Henrik R. Sommer, oberst 
Chef for Hærens Kampskole 

 
I november 2009 satte den daværende chef for Hærens Kampskole (HKS) et gennem-
gribende organisations-udviklingsprojekt i gang. Det fik navnet ”Hærens Kampskole i 
Fremtiden”. 
Projektet skulle som en af opgaverne indeholde et forslag til fremtidig organisation af 
skolen, men midt i processen blev opgaven ændret til også at indeholde en reduktion, 
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da hærens styrketal skal reduceres som led i det nye forsvarsforlig. I fremtiden er 
HKS bemandings-ramme på 177 faste årsværk. 
Indledningsvis var det nødvendigt at omdefinere skolens Mission, Vision og Strategier. 
Dette arbejde involverede alle medarbejdere ved skolen, og resultatet har efterføl-
gende været retningsgivende for udviklingen af interne processer ved HKS. 
I løbet af første halvdel af 2010 blev der gennemført en omfattende analyse af, hvor-
ledes HKS kan blive bedre til at løse opgaverne, og arbejdet er stadig i gang. 
En af konklusionerne var, at HKS hidtidige organisation i hovedsagen fortsat er den 
mest hensigtsmæssige i forhold til løsning af skolens opgaver. Der er således kun 
gennemført de tilpasninger, der dels er nødvendiggjort af kravet om reduktion af 
strukturen, dels af ønsket om at tilpasse organisationen til nutidens udfordringer. 
 

 
 

HKS har ved årsskiftet overtaget opgaven som Garnisonskommandant i Oksbøl lejren 
– herunder ansvaret for den militære sikkerhed – og forventer også at skulle overtage 
driften af et uddannelsesmaterielkontor (UMAK). Der er derfor oprettet et garnisons-
støtteelement og forberedt et UMAK, der kan støtte alle enheder i Oksbøl lejren samt 
enheder på øvelse i området. Der er også oprettet en personel- og administrations-
sektion, der vil tage sig af personel-udvikling og -forvaltning. 
Endelig har skolen prioriteret at styrke erfaringsindhentning og -bearbejdning ved at 
etablere en selvstændig sektion under Udviklingsafdelingen, som skal koordinere alle 
skolens opgaver relateret til Lessons Learned, C-IED og Aktionsgruppe Særlig Hæn-
delse. 
HKS opgaver forventes at forblive uændrede inden for nærværende forlig. Skolens 
kerneopgaver vil således fortsat være studie- og udviklingsvirksomhed, uddannelse, 
kurser samt evaluerings- og inspektionsvirksomhed inden for kamptropperne og 
kamprelaterede opgaver. HKS bidrager også i dag kontinuerligt med omkring ti med-
arbejdere til internationale operationer og har gjort dette i en længere periode. 
HKS forbliver fortsat en tjenestegrensskole i modsætning til andre skoler, der nu inte-
greres i tjenestegrenscentrene. Og HKS er fortsat kamptroppernes tjenestegrenssko-
le. 
Det er indlysende, at med en arbitrær reduktion i de faste stillinger, så kan skolen ik-
ke løse sine opgaver med så høj kvalitet og med samme hastighed som hidtil. Og de 
kommende opgaver vedrørende undersøgelse af mulighederne for et nyt pansret kø-
retøj til hæren samt soldatermoderniseringsprogrammer stiller store krav til skolen. 
HKS har altid haft et godt ry for at levere gode kurser og bestræbe sig på at give den 
bedst mulige støtte til kamptropperne. Det håber jeg fortsat, at HKS kan gøre, og de 
dygtige medarbejdere ved skolen vil fortsat gøre deres bedste for, at ”Hærens Kamp-
skole i Fremtiden” giver kamptropperne og mange andre i forsvaret en god professio-
nel uddannelse og godt materiel. 

Kilde: 
Forligsportal for HOK 
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Naval Air Station Sigonella 
 

 

Den 19. marts 2011 fløj seks danske F-
16-fly og 132 personer til Naval Air Stati-
on Sigonella, hvorfra den internationale 
aktion mod Muammar al-Gaddafis styrker 
i Libyen koordineres.  
 
Naval Air Station Sigonella er en militær 
flybase ca. 16 km vest for Catania, 
Sicilien, i kommunen Motta Sant Anasta-
sia, ved landsbyen Sigonella. Flyveplad-
sen er hjemsted for US Navy (NAS Sigo-
nella, The Hub of the Med), og det itali-
enske luftvåbens 41°Stormo med mari-
time patruljefly. 

 
Den amerikanske del af flyvepladsen omfatter to indretninger: I den afsidesliggende 
afdeling NAS I ligger stabs- og forvaltningsbygningerne, skoler, sygehus, radiostatio-
nen og en del af boligerne for soldaterne og deres familier. Derudover er der i nærhe-
den beboelseskvartererne Mineo og Marinai med de dertil hørende sociale indretnin-
ger. NAS II danner den egentlige militære base. På grund af basens strategisk gunsti-
ge placering i den centrale del af Middelhavet er den ikke kun en vigtig base for den 6. 
Flådes marinefly, men også som transport- og logistikcentral for hele USA's forsvar for 
operationer i Mellemøsten og i det Indiske Ocean. Foruden de maritime patruljefly 
Lockheed P-3 bliver den særligt benyttet af US Air Forces transportfly. Depotet Defen-
se Logistics Agency i NAS II er USA’s næststørste militære forsyningscenter ved Mid-
delhavet. Der er mere end 40 andre amerikanske militærenheder i og omkring Sigo-
nella, hvor i alt ca. 4.000 amerikanske soldater bor sammen med deres familier. 
 
41º Stormo 
I den nordøstlige af del ligger den italienske del af den militære lufthavn, hvor det ita-
lienske luftvåbens søopklarings-eskadrille 41º Stormo befinder sig, som er udstyret 
med det langtrækkende maritime patruljefly af typen Breguet Atlantic. Flyene er ope-
rativt kontrolleret af den italienske marine med besætninger fra begge værn. Til den-
ne enhed hører også et vedligeholdelses- og et uddannelsescenter. 
 
Alliance Ground Surveillance 
NATO indrettede i februar 2009 på Naval Air Station Sigonella en base for deres luft-
opklaringssystem Alliance Ground Surveillance. Det er baseret på det ubemandede fly 
RQ-4 Global Hawk. 

Kilde: Wikipedia 
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Den sidste tur 

 

 
 

I 45 år var det S-61 Sea King-helikoptere, der blev brugt ved SAR-missioner (Search 
and Rescue). Men i juni måned 2010 blev de sidste S-61’ere sendt på pension, idet 
nye EH101 Merlin-helikoptere overtog tjansen. S-61’erne har siden været opbevaret 
ved Helikopter Wing Karup og har kun været i luften i forbindelse med vedligehold, 
men det er altså også slut nu, har Forsvarets Materieltjeneste besluttet.  
De seneste dage har tre af de i alt fire flyvbare eksemplarer fløjet deres sidste tur, og 
i går, tirsdag den 5. april, var turen så kommet til den sidste Sea King ved navn U-
276. 

 
 
Praktiske oplysninger 
Om foreningen 
Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de den-
gang vedtagne ”love”, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. 
Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste myndig-
hed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formand-
skab (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 arrange-
menter.  
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 omfat-
tende 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. 
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Overblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor  
Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby krat 060511 - 1900 
Forårsekskursion København Peder Skram 110511 - 1030 
Udflugt Nordjyske Brovst 140511 - 1000 
Skydning Midt- og Vestsjæll. Bredetved 190511 - 1900 
5. maj scenerier  Frederikshavn 210511 - 1000 
Forårstur Fyn Stevnsfortet 260511 - xxxx 
Skydning Midt- og Vestsjæll. Bredetved 090611 - 1900 
Udflugt Sydjysk Fregatten Jylland 160611 - 1000 
Skydning Midt- og Vestsjæll. Bredetved 110811 – 1900 
Bowling – ny sæson Nordjyske Løvvangen 150811 - xxxx 
Skydning Midt- og Vestsjæll. Bredetved 250811 - 1900 
Pokalskydning Midt- og Vestsjæll. Bredetved 270811 - 1900 
Middelalderfestival Sydjysk Horsens 26.-27 aug. 11 
Præmieskydning Sydjysk e.n.o. Medio SEP 
 

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

Deadline Meddelelser nr. 178 (Juli – august 2011) 010611 200611 
Deadline Meddelelser nr. 179 (September – oktober 2011) 010811 200811 
Deadline Meddelelser nr. 180 (November - december 2011) 011011 201011 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryk 
Forsvarets Trykkerier 
Flådestation Korsør 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


