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Forsidebilledet – Rolf Krake 
Forsvaret af Als i juni 1864 var for svagt og for dårligt organiseret. Panserbatteriet Rolf 
Krake, der lå for anker i Augustenborg Fjord, dukkede først efter en lille times kamp op og 
kunne for en stund stoppe overførslen af de preussiske tropper. Men da var der allerede 
omkring 5.000 preussiske soldater på Als og de danske styrker var trængt. Kl. 5.30 opgav 
danskerne forsvaret af øen og trak sig under stadig kamp tilbage til halvøen Kegnæs. Her-
fra udskibedes tropperne i løbet af de næste dage, og den 1. juli forlod den sidste danske 
soldat Als – og dermed afsluttedes krigen mod Østrig og Preussen. 
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Redaktion: 
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ser: Se sidst i bladet.  
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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 
  
Dødsfald 
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at 
 

Oberst, ingeniør Otto Petersen (24.05.1917-12.05.2011) 
er afgået ved døden. 

 
Som skrevet står i nekrologer var Otto Petersen en stor del af luftfartshistorien. Lige 
fra drømmene i drengeårene om at blive pilot, - knust ved Luftwaffes angreb på vore 
flyvepladser i 1940, til stort engagement ved siden af og efter officerskarrieren som 
trafikflyver og luftfotograf. Han var formand for Rådet for større Flyvesikkerhed og for 
Erhvervsflyvningens Sammenslutning og blev bl.a. hædret med Ellehammerpokalen. 
Alligevel var der tid og interesse for FOUAT med medlemskab frem til nu i den høje 
alder.  Familien har bekræftet, at vort blad MEDDELELSER gennem årene blev vel 
modtaget, senest nr. 176 i maj. 
Æret være Otto Petersens minde. 
  
Fra bestyrelsen 
Kredsens kasserer kvitterer for medlemmernes hurtige indbetaling af kontingent for 
2011. 
Endvidere bedes forventede foredrag i efteråret 2011 noteret i kalenderen: 
Tors. 13. og 27. okt., 10. nov. samt tirs. 22. nov., dog med forbehold for ændringer 
forårsaget af udefra kommende forhold. 
 
Ved foredraget 10. februar 
rundede historikeren Søren Nørby foredragsserien om Flåden gennem 500 år af med 
et udpluk af Danske Søhelte. 
Søren Nørby har tidligere været ansat på Marinens Bibliotek, indtil dette blev nedlagt, 
og er nu ansat på Forsvarets Bibliotek, men er det meste af tiden lærer ved forsvarets 
skoler. Han er en af de fire forfattere til den netop udkomne bog: Danmarks største 
søhelte, hvor han har forfattet kapitler om 1500-tallets søhelte – Krigere og adels-
mænd og kapitlet om Flådens sænkning den 29. august 1943 – Den kollektive helte-
gerning.  
Han indledte med at beskrive den typiske søhelt. 
Det skal være en mand, han skal være ung (under 40). Han skal være af ædel byrd 
og tilhøre landets elite, og han skal være uddannet på Søofficersskolen. Den største af 
dem alle var efter foredragsholderens mening Niels Juel først og fremmest takket væ-
re hans ledelse af slaget ved Stevns (ofte omtalt som slaget i Køge Bugt) i 1677. 
Danmark producerede flest søhelte i krigene med svenskerne. 
 
Kravene til en søhelt var bl.a.: 
Vovemod/tapperhed, initiativ, dødsforagt, men held til at leve længe nok, opofrelse, 
politisk tæft, dvs. kongens gunst, egoisme ved at sætte sig selv i centrum og vise, at 
det var ham personligt, der vandt slaget, og endelig skal han være en hurtig beslut-
ningstager. 
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Hvis nogen efter denne opremsning kommer til at tænke på Tordenskiold, er det må-
ske værd at notere, at han bestemt ikke var nogen venlig chef. Talrige var de klager, 
der er indgivet imod ham. Et kriterium for at kunne kaldes en søhelt kan også være at 
få opkaldt en klasse på Søværnets Officersskole efter sig.  
Også orlogsfartøjer opkaldes traditionelt efter søhelte, selvom man måske kan sætte 
spørgsmålstegn ved, om Absalon, fordi han nedkæmpede venderne på Rügen, derved 
opnåede denne status. Også Absalons bror, Esbern Snare, som ganske vist deltog i 
vendertogterne, har fået et skib opkaldt efter sig. Tidligere var det skik at opkalde 
skibe efter kongen. Det ophørte man imidlertid med, da linieskibet Christian VIII 
sprang i luften ved Eckernförde i 1849. 
Det første danske skib, der blev opkaldt efter en søhelt, var fregatten Tordenskiold i 
1852. 
Så fulgte en omtale af Søren Norby.  Egentlig var han nok nærmest pirat, men med et 
kaperbrev fra Kong Hans kaprede han talrige skibe fra Sverige og Lübeck. Sådanne 
kapringer var med til at finansiere kongens krige.  Det er begrænset, hvad man ved 
om ham, men det er givet, at han var tæt på kong Hans og siden på Christian II, som 
han forblev loyal, også efter at kongen var flygtet til Nederlandene. Siden drog han til 
Rusland, men da han nægtede at gå ind i Zarens flåde, blev han sat i husarrest i 1½ 
år. Derfra drog han til Nederlandene, men da havde Christian II tabt interessen for 
ham og nægtede at modtage ham. Så gik han i tjeneste hos kongens svoger, Karl V, 
og i hans tjeneste blev han dræbt under belejringen af Firenze i 1530. 
Rigtig søhelt blev han først i 1977, da viceadmiral Thostrup bestemte, at et af søvær-
nets fartøjer skulle bære hans navn. 
Peder Skram (1503-1581) var den første søhelt, som kæmpede fra skibe som førte 
kanoner.  Indtil da havde man kæmpet fra skibsside ved skibsside, mand mod mand, 
så der mere var tale om en landkrig til søs, hvor søhelten var kriger og skibet blev ført 
af en styrmand. Peder Skram kæmpede således både til vands og til lands og blev så-
ret utallige gange. Det hindrede ham dog ikke i at få 18 børn. 
Så gjorde vi et stort spring frem til flådens sænkning den 29. august 1943. I den for-
bindelse mente foredragsholderen, at skønt der ikke var nogen egentlige søhelte i 
gammeldags forstand, så var der dog flere, der viste stort personligt mod og initiativ, 
som normalt kendetegner en søhelt. 
Om eftermiddagen den 28. august havde forsvarsminister Brodersen et møde med 
chefen for søværnet, viceadmiral Vedel (1894-1981). Admiralen fik ved dette møde 
ordre til, at besættelsesmagten skulle gives uhindret adgang til Holmen, og at besæt-
telsen af skibe ikke måtte imødegås med magt. Vedel videregav loyalt denne ordre, 
men tilføjede for egen regning, at ”skibene kan efter omstændighederne sænkes”. En 
af dem, der ved denne lejlighed optrådte som en helt, var den 23årige søløjtnant 
Mads Michelsen, som på eget initiativ sørgede for, at klapbroen mellem Arsenaløen og 
Nyholm blev hævet, og at det håndtag, som kunne sænke den igen, havnede i kana-
len. Dette forsinkede tyskerne cirka 20 minutter, hvilket var tilstrækkeligt til, at stør-
stedelen af skibene nåede at blive sænket. 
Dernæst gennemgik foredragsholderen en række begivenheder, som fandt sted til 
søs. Kaptajnløjtnant A.O. Schultze var chef for torpedobåden Havørnen, der lå i Stub-
bekøbing.  Han forsøgte at nå til Sverige, men blev stoppet af tyskerne og endte med 
at sætte skibet på grund i nærheden af Vordingborg, hvor han sørgede for, at det 
sprang i luften, efter at besætningen havde forladt det. 
 
Skoledelingen besående af Ingolf og Hvidbjørnen forsøgte også at sejle til Sverige fra 
Svendborg, men blev opbragt af tyskerne. Hvidbjørnen sænkede sig selv under dra-
matiske omstændigheder, men ombord på Ingolf tog tyskerne 10 kadetter som gidsler 
for at hindre besætningen i at sænke skibet. 
Endelig fik vi den fantastiske historien om den lille minestryger MS 1, som lå i Skel-
skør, men gik til den lille havn på Agersø, hvor den blev malet sort og kamufleret som 
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en bugserbåd og givet navnet Sorte Sharah. Den nåede velbeholdent til Sverige med 
sin besætning på 11 mand.  
Afslutningsvis nævnte foredragsholderen de mange anonyme helte, der som minører 
uskadeliggjorde ikke mindre end 2.960 ilanddrevne miner fra 1. Verdenskrig. 
Hans A. Schrøder 
 
Litteratur: Apropos admiral Niels Juel. Luftkaptajn, forfatter Niels M. Probst, og tidligere fore-
dragsholder for Kbhvns Kreds, har i 2005 udgivet bogen Niels Juel, Vor største flådefører. 
(Forsvarshistoriske Skrifter nr. 2, Statens Forsvarshistoriske Museum) 
 
Klipfiskfrokost blev afholdt som annonceret 25. marts med vanlig stabil deltagelse 
af 35 personer. 
Kokken Knud blev hjertelig hyldet og ønsket alt vel med den forestående pensione-
ring.   
Ved den efterfølgende kaffe fremsagde Carl Emil Ibh sangeren og folkemusikeren Fin 
Alfreds (f. 1939) vise om Maren og gardisten med nerve og henlevelse, der så absolut 
var en kunstnerisk acteur værdi.  
FOUAT kan fortsat drage nytte af ansættelse på deltid af officerer ved Forsvarets Bib-
liotek. Således er vore medlemmer Bo Madsen og Louis Thomsen at finde ved biblio-
teket i Kastellet, hvor Bo bl.a. har kastet sig over vor forenings historie. Ligeledes ved 
kaffebordet fremdrog han en indkaldelse en aften i 1910 til krigsspil i foreningens 
Krigsspillokale og til et foredrag ved kaptajn J.P. Koch om ekspeditioner i Grønland 
med kortlægning af store dele af Nordøstgrønland. For vor tids officerer i Flyvevåbnet 
er Koch en legende med en bemærkelsesværdig optagelse privat som elev på Kløver-
marken i 1917 i en alder af 47 år!! 
 
Forårsekskursionen 11. maj talte 28 deltagere og havde museumsfregatten Peder 
Skram som mål. 
Det var i alle henseender en succes med kontreadmiral Niels Mejdal og Jens som 
fremmedførere. 
Turen på Holmen blev derefter afsluttet i Marinekasernens cafeteria med en velsma-
gende buffet. 
 
Notits 
Flere medlemmer af Københavns Kreds har gjort opmærksom på den fortræffelige ud-
stilling, som for tiden vises på Værløse Museum. 
Udstillingen hedder ”Bag Hegnet” og fortæller om de mange aktiviteter, som Flyvesta-
tion Værløses område i tidens løb har været hjemsted for. Lige fra oprettelsen af Lej-
ren ved Værløse i 1910 og fra 1934 Værløse Flyveplads med Hærens Flyveskole og 
samtlige eskadriller, den tyske besættelse fra 1940 til 45 og endelig til oprettelsen af 
Flyvestation Værløse i 1951. Bortset fra Flyvevåbnets Officersskole, Flyvevåbnets Re-
krutskoler og Flyveskolen har alle Flyvevåbnets skoler haft adresse på Værløse.  Igen-
nem mange år var flyvestationen hjemsted for transporteskadrillen, 
redningseskadrillen og Søværnets Flyvetjeneste. Den rummede også Flyvevåbnets 
første permanente radarstation og Sector Operations Central. Flyvestationen var tillige 
hjemsted for Flyvematerielkommandoen og Flyvevåbnets Hovedværksted og flere an-
dre myndigheder.  
 
Historien fortælles gennem et stort antal plancher, fotos og genstande, hvoraf mange 
er udlånt af Flyvevåbnets Historiske Samling.   
Adressen er: Furesø Museer – Værløse, Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse. 
Udstillingen er åben indtil den 23. oktober tirsdag til fredag kl. 11-16 og søndag kl. 
11-16. 
Der er gratis adgang. 
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Skydning med pistol – Efterår 2011 
Forårets skydninger er nu afsluttet med et stabilt fremmøde og gode resultater. 
Efterårets skydninger fortsætter på torsdage og på Sjælsø skydebaner K2. 
Vi har fået tildelt følgende datoer: 
 

18. august, 1. september, 15. september og 29. september. 
 
Alle skydninger afvikles i tidsrummet 0900 – 1200. 
Landspræmieskydningen afholdes den 1. september 2011. 
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter og nye skytter er meget velkomne. 
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf. 4848 0740 
Vel mødt. 

Ole Raae Andersen 
Skydeudvalgsformand 

Tlf. 4921 0119 
 

Storstrøms Kreds 
Formand: Vakant  
                 - :  
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg 
 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk 
 

 
 

Midt- og Vestsjællandske Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 

 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 

 5814 0624 - : h.janns@gmail.com 

   
Skydning  
blev påbegyndt på Bredetved-banen den 18. maj og fortsættes den 9. juni. 
 
Sommerudflugt  
er planlagt til lørdag den 6. august. Turen går til Garderhøj Fortet, Garderhøjvej 4, 
2820 Gentofte (se Krak side 117, J6). Vi mødes ved fortet kl. 1100. En lokal guide vil 
vise rundt i og fortælle om fortet. Garderhøjfortet er en del af Københavns Landbe-
fæstning, som mod nord består af en række forter og batterier samt forberedte over-
svømmelser, og mod vest består af den næsten 15 km lange Vestvold, som løber fra 
Køge Bugt ved Avedøre i en blød bue vest om Husum op til Utterslev Mose. Efter be-
søget i Garderhøjfortet vil vi forlægge til et sted på Vestvolden og bese den. Derefter 
er der mulighed for at holde picnic i det grønne. Maden må I selv medbringe; Forenin-
gen giver en øl eller vand. 
For den, der gerne vil forberede sig til turen, kan det oplyses, at det nu nedlagte Kø-
benhavns Amt i 2003 udgav en glimrende pjece ”Københavns nyere Befæstning 1858-
1920” som muligvis stadig kan fås ved regionen eller Københavns Kommune. 
Tilmelding til Holger Janns ikke senere end mandag den 1. august.  
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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 
  
 
FOUAT Fyn på majudflugt til Koldkrigsmuseum Stevnsfortet  
- en unik oplevelse! 
  
Vi var dårligt kommet over Storebæltsbroen, før vi skulle have det første stop! Sådan 
er vi fynboer. Ved rastepladsen i Slagelse var alle besat af længsel efter fælles sam-
vær omkring bordet. Holger og hans raske forkommando havde rigget et morgenbord 
til. Fynboer bliver altid så salige, når de mimrer på deres nationalspise, brunsvigeren. 
Så alle var lykkelige da vi fortsatte vores færd mod Stevnsfortet. 
Bunkersnørder og interesserede i militærhistorie kan vist ikke komme himlen nærme-
re end ved at aflægge koldkrigsmuseet på Stevns et besøg. Det sted, som har været 
et af Danmarks mest lukkede og yderst hemmelige steder under den kolde krig. Pla-
ceret helt ude på det yderste punkt ved Østersøen, hvor man kunne se det hvide i øj-
nene på Den Røde Hær, hvis de havde gået i land netop her. Men de nåede det aldrig 
inden deres system brød sammen. Eller også turde de ikke. For det var nogle særde-
les potente kanoner der gemte bag Stevns kridtmassiver. For den sags skyld kunne 
man ramme helt over ved Falsterbokysten i Sverige – med vore 150 mm kalibrede 
kanoner fra ”Gneisenau”. Herom senere. 
  
Da der ikke længere var en fjende at skyde på efter Berlinmurens fald, så lukkede for-
svarsforliget i 1999 Stevnsfortet med virkning fra september 2000. Efter 47 års tro 
tjeneste i forsvaret af Danmark. En trussel som var særdeles reel i de tider hvor den 
kolde krig var iskold og frygten for russisk invasion var rødglødende. Skrækscenarier, 
især skabt af Koreakrigen. Stevnsfortet blev bygget 1952 til 1955. 
Heldigvis sørgede gode kræfter for at Koldkrigsmuseum Stevnsfortet blev indviet i 
2008. Et museum som er særdeles autentisk, og ikke kunstigt opbygget for muse-
umsgæster. Man får den ægte vare serveret i de lange kridtgange, hvor koldkrigs-
stemningen stadig hænger i luften. Her hvor vore soldater havde haft deres arbejds-
pladser i årtier. Fortet var kendt som en god arbejdsplads med en god tone fra top til 
bund, og velfungerende virksomhedskultur. Fortets mandskab, som i 1950’erne var 
helt oppe på et antal af 300, boede og spiste i Fredskasernen, som lå på den modsat-
te side af landevejen. Vi blev budt velkommen af 3 store luftværnsraketter ovre i den 
del, som med rette kunne kaldes ”krigskasernen”. 
  
Kanonerne har aldrig skudt mod en fjende! 
Vi flokkedes omkring guiden Henrik og startede på en lang, men til gengæld interes-
sant vandretur. Rundt omkring i terrænet stod radarudstyr, lyskanoner, militære kø-
retøjer, mobile radarstationer og Hawk batterier, Mest øjenappeal havde dog de tog 
kæmpestore kanonløb som pegede truende ud over Østersøen.. De to 150 mm kano-
ner stammede fra det tyske slagskib, ”Gneisenau”. 
Dens 43 kilo tunge granater (+ vægten på sprængladningen), kunne mase sig gen-
nem 12 cm metal, eller sprænge et skib. Rækkevidden var 23 km. 
Granaterne blev transporteret op nede fra fortmagasinerne, 18 meter nede i dybet. 
Skudordre m.v. kom fra artillericentralen til kanonmandskabet. Hvert kanonrør blev 
betjent af 8 mand. Når der blev kommanderet ”Klart fort” skulle kanonerne være klar 
til at skyde indenfor et kvarter. Var strømmen gået kunne granathåndteringen klares 
ved hjælp af håndkraft, uden brug af fancy elektronik. Hærdebrede bombadér-
klepperter bar dem simpelthen og hejste dem op til kanonen med tovværk.   
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Man har i øvrigt aldrig 
affyret granater mod 
en fjende, men den 
sidste øvelsesgranat 
bragede ud over 
Østersøen i 1999, 
kort før fortet blev 
nedlagt. Det tog lang 
tid inden vi fynboer 
kunne løsrive os fra 
besøget i kanonhuset. 
Major Mosegaard var 
næsten ikke til at få 
med videre. Og Tom-
my måtte tage sin 
flotte Stetson hat af i 
det trange rum! 
 

  
Undergrunden – en oplevelse man sent glemmer. 
Når du har gået ned ad 66 stejle trin, så er du nede i Undergrunden, 18 meter under 
jordens overflade. Der ventede os nu flere kilometers vandring. Her smager man 
koldkrigens autentiske stemning. I disse ”endeløse”, vanddryppende kridthuler, med 
bengalsk belyste sidegallerier i røde og grønne toner. Dante kunne ikke have brugt en 
bedre kulisse til sine dystre skuespil. Mørke afkroge med kriblende grotteedderkopper. 
Rustne sengebunde i gangene. Her lå marinerne klar hvis det brændte på. Og stirrede 
op i gangenes grønne mosvækster på kridtlofterne.  
Vi var inde og se operationsrummene hvor telex og radarskærme stod på rad og ræk-
ke. Den tids lidt plumpe form for SMS. Og granatmagasinerne hvor kanonernes grana-
ter var stablet op. Henrik førte os også ud i Rævegang Syd, hvor en tunnel bragte os 
helt ud til portåbningen ved det skummende hav. Flere af de underjordiske gader 
havde navne efter danske søhelte: Ivar Huitfeldt, Olfert Fischer og til vores store glæ-
de, fynboen: Peter Willemoes havde en gade opkaldt efter sig. 
  
Frokost i det grønne og besøg ved Elverhøj. 

 

Atter oppe i den friske luft var det ble-
vet frokosttid. Vores oplevelser i un-
dergrunden blev livligt kommenteret 
under spisningen af sildemaden. Turen 
fortsatte til Højerup kirke ved Stevns 
klint. Lars Falkenberg fastslog at der 
ikke længere blev sunget i kirken, fordi 
koret var styrtet ned i havet i 1928. 
Har man hørt mage? Selskabet kunne 
ikke lade være med at aflægge besøg 
ved den lille kønne Elverhøj, hvor hvid-
tjørnen blomstrede smukt lige nu. Alle 
ville op på toppen og kigge over det 
smukke stevnske landskab. 

 
Oplevelserne var ikke slut endnu, idet vi kørte til Fakse kalkbrud. Danmarks største 
gravede hul. 1 km langt, en halv kilometer bredt og 50 meter dyb. Her var det muligt 
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at få bajere på ”kridt”. Sidste stop på vejen var en rundering indenom Birgitte Gøye’s 
og Herluf Trolles Herlufsholm Kostskole i Næstved. 
En fantastisk tur, som endnu engang har styrket sammenholdet i foreningen ved 
hjælp af fælles oplevelser. 

Palle Christiansen, kaptajn 
 

Vær med til at gøre vores forening endnu bedre. 
Mød op til landspræmieskydningen den 23. august med forudgående træning den 02., 
09. og 16. Alle dage kl. 16-18 på det skønne Skallebøllecenter. Den 23. afsluttes med 
medbragt mad og ikke at forglemme "formandens pils" samt præmieoverrækkelse, så 
da er vi færdige omkring kl 1930. 
  
Fugleskydning 
Soldaternes Fællesrepræsentation inviterer til fugleskydning lørdag, den 10. septem-
ber kl. 9.00 på Dannevirke med morgenkaffe, salg af skydelodder og meget mere. 
Morgenkaffe mod forudbestilling. 
  
Til begge arrangementer er godt humør ingen hindring. 
 

 
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   
 
Aktuelt 
Den annoncerede udflugt til Fregatten Jylland og Skramsø Skovdistrikt gennemføres 
16. juni som beskrevet i MEDDELELSER nr. 177.  
I skrivende stund (dagen efter sidste tilmeldingsfrist) er der tilmeldt 18 af kredsens 
medlemmer inkl. damer. 
 
Kommende arrangementer 
Fælles deltagelse i Horsens Middelalderfestival er fortsat under planlægning. Resulta-
tet heraf vil blive meddelt pr. mail/brev. 
På nuværende tidspunkt bedes følgende noteret: 

Mødetid i Horsens: Lørdag den 27. august 2011 kl. ca. 12 
De, der vil deltage, skal selv sørge for transport til/fra Horsens. Det er så tanken at 
mødes, evt. at spise frokost sammen, evt. at høre et indlæg om middelalderen, og 
derefter som enkeltpersoner/par/i selvvalgte grupper opleve festivalens mange aktivi-
teter. Vi slutter med i fællesskab at overvære ridderturneringen og en af kirkekoncer-
terne. 
Interesserede anbefales på forhånd at sætte sig lidt ind i, hvad festivalen går ud på. 
Det kan ske på hjemmesiden: www.middelalderfestival.dk 
Bemærk, at denne hjemmeside p.t. er lidt rodet (der sker en sammenblanding af 
2010 og 2011.). Der forventes en opdatering af 2011-programmet i juni. Og det tryk-
te program forventes 1. juli. 
 
Præmieskydning 
Så skal vi have gang i præmieskydning med pistol igen, og nu er det sidste mulighed: 
Hvis der ikke melder sig mindst to skydehold (= min. 10 skytter) bliver skyd-
ningerne aflyst ikke bare for denne gang, for altid (ever) BASTA ! 

Afsæt derfor mødetidspunktet: 
Onsdag den 14. september 2011 kl. 10:00 
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Efter skydningerne (ca. kl. 12) vil der blive arrangeret frokost i Officersmessen på 
Varde Kaserne. Endeligt program vil komme med i næste nummer af MEDDELELSER. 
 

 
  

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  
I perioden den 3. januar – 16. maj 2011 har Gunnar Albrechtsen med 18 kampe op-
nået en samlet score på 5642 p og med en gennemsnit på 313,0, fru Ella Nielsen, 
med 9 kampe opnået en samlet score på 2564 p, gennemsnit 284,9, fru Tove Sønder-
gaard med 16 kampe opnået en samlet score på 4465 p, en gennemsnit på 279,1, 
E.H. Pedersen med 5 kampe opnået en samlet score på 1334 p, en gennemsnit på 
266,8, Leif Nygaard med 17 kampe opnået en samlet score på 4387 p og en gennem-
snit på 258,1, Jes Reiner Pedersen opnået en samlet score på 3859 p, en gennemsnit 
på 257, 2, fru Inge Pedersen med 14 kampe en samlet score på 3315 p, en gennem-
snit på 236,8, Mogens Gundersen med 16 kampe opnået en samlet score på 3770 p, 
en gennemsnit på 236,1, Villy Egebo med 18 kampe en samlet score på 4138 p, en 
gennemsnit på 230,0, Kjeld Kjeldsen med 4 kampe en samlet score på 824 p, gen-
nemsnit 206,0, Erik Christensen med 18 kampe, en samlet score på 3498 p, en gen-
nemsnit på 194,3 p. 
 
For sæsonen den 16. august 2010 - 6. maj 2011 opnåede Gunnar Albrechtsen med 36 
kampe en samlet score på 11040 p, en gennemsnit på 306,7, fru Tove Søndergaard 
med 31 kampe en samlet score på  8523 p, en gennemsnit på 274,9, fru Ella Nielsen 
med 23 kampe en samlet score på 6159 p, en gennemsnit på 267,8, Leif Nygaard 
med 35 kampe en samlet score på 9196 p, en gennemsnit på 262,7, Jes Reiner Pe-
dersen med 29 kampe en samlet score på 7543 p, en gennemsnit på 260,1, E.H. Pe-
dersen med 9 kampe en samlet score på 2284 p, en gennemsnit på 253,8, Mogens 
Gundersen med 34 kampe en samlet score på 8233 p, en gennemsnit på 242,2, fru 
Inge Pedersen med 29 kampe en samlet score på 6343 p, en gennemsnit på 218,7, 
Villy Egebo med 38 kampe en samlet score på 8162, p, en gennemsnit på 214,8, Erik 
Christensen med 37 kampe en samlet score på 7329 p, en gennemsnit på 198,1. 
 
Ole Dahl og Henrik Jensen deltog ikke grundet sygdom. 
Vi håber på gensyn, når de er ovenpå igen. 
Et nyt medlem er tilgået Kjeld Kjeldsen. Velkommen, vi håber, du vil finde dig til rette 
sammen med de øvrige bowlingdeltagere. 
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En god tur til Brovst – blik for detaljen 
Lørdag den 14. maj havde kredsen en vellykket udflugt til Brovst Blikvarefrabrik. Fa-
brikant Bjarne Nørskou Pedersen bød velkommen og gav herefter en orientering om 
fabrikken, der i dag hedder Brovst Blikvarefrabrik og Varmgalvanisering. 
I 1947 producerede de spande, henkogningskedler og hønseriartikler. Fra 1950erne 
blev der udviklet affaldssystemer til bortskaffelse af affald fra husstandene – Brovst 
Blikvarer var pionerer indenfor affaldsområdet. 
I 1960erne opstod byggemarkedskæderne, hvor Brovst Blikvarer har været leveran-
dør fra starten, og er i dag leverandør til samtlige byggemarkedskæderne. 
Firmaet kan i dag 106 år efter den spæde start præsentere en fortsat privatejet virk-
somhed i rivende udvikling. 
Virksomheden beskæftiger i dag ca. 65 medarbejder i Brovst. 
På grund af globaliseringen begyndte virksomheden for 2 år siden at importere stålde-
le fra Kina på en fabrik der beskæftiger 150 medarbejder. 
Fabrikkens logo er passende …… BLIK FOR FREMTIDEN  
 
Efter afslutningen omkring middagstid forskød selskabet til Bratskov hvor den med-
bragte frokost blev indtaget. 
Kredsens forårsudflugt sluttede i formandens sommerhus i Blokhus, en hel igennem 
vellykket dag. 
 
Stützpunkt Nord 
Forsvarsbrødrene for Aalborg og Nørresundby inviterede til et Historisk mindetur til 
Stützpunkt Nord lørdag den 21. maj 2011 hvor vi ved selvsyn genoplevede besættel-
sen af Frederikshavn, enkelte medlemmer af kredsen deltog i arrangementet. 
De første tyske soldater entrerede Frederikshavn med motorcykler. De kørte gennem 
Søndergade (i dag gågade) og parkerede på et torv (Fisketorv) 09. april 1940 kl. 
1600. To timer senere ankom soldater i lastbiler og i løbet af natten blev store styrker 
indlogeret i en Badmintonhal. Frederikshavn var blandt de vigtigste byer i Danmark 
for besættelsesstyrkerne og byen blev stærk befæstet. 
Et overvældende arrangement var sat på benene med start kl. 1000 formiddag og 
med et slutsignal kl. 1600 efterfulgt af en mindehøjtidelighed på Frederikshavns 
Kirkegård fra kl. 1900 til 2100. På kirkegården ligger 1220 tyske soldater, 63 allierede 
soldater og 243 tyske flygtninge begravet. Højtideligheden arrangeres som officiel be-
givenhed med deltagelse fra den tyske og den engelske ambassade samt Borgmeste-
ren for Frederikshavns Kommune. 
 
Notits 
Den 24. maj 2011 deltog kredsen med fane i en faneborg ved Regentparrets besøg i 
Brønderslev. Gentagelse fandt sted den 25. maj i Hadsund. 
 
Ny bowlingsæson 
Når Meddelelser nr. 179 udsendes ultimo august 2011, er bowlingsæsonen 2011/2012 
startet den 15. august kl. 1000. 
 

 
Mindehøjtidelighed for Flying Officer Eric Lionel Germain (i uddrag) 
Lundby Krat den 6. maj 2011 kl. 19.00. 
 
Mit navn er Thomas Bjørnbak, oberstløjtnant og Chef for Hjemmeværnsdistrikt Nord-
jylland, der strækker sig fra Mariager Fjord til Skagen og fra Livø til Læsø, og jeg glæ-
der mig over, at så mange vil være med til at mindes denne engelske kamppilot. A 
special welcome to our British allied Mr. & Mrs. Pierce.  
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De seneste dage har vi fejret 4. og 5. maj – 66-året for Danmarks befrielse. Og netop 
dét skulle minde os om, at fred og frihed ikke er en selvfølgelighed ….  og det er præ-
cis årsagen til, at vi er samlet her i skovbunden i Lundby Krat – for at ære én af de 
mange, der under 2. Verdenskrig kæmpede mod nazismens ækle fjæs, for Europas og 
Danmarks frihed. Vi mindes den 22-årige engelske jagerpilot, Flying Officer Eric Lionel 
Germain. Germain oplevede ikke selv Nazitysklands sammenbrud, men han var med 
til at bane vejen til nazisternes overgivelse. 
For 67 år siden, altså den 6. maj 1944 klokken lidt over 7 om aftenen, præcis som nu, 
blev hans fly, en Mustang III, skudt i brand af tyske jagere i luftkamp i luftrummet 
her over Gistrup. Germains fly styrtede brændende til jorden og borede sig ca. 2 me-
ter ned, netop her, hvor vi står nu! Der var i mange år efter, tydelige spor efter hæn-
delsen i både trætoppene og i underskoven. 
 
Den 6. maj 1944 deltog Flying Officer Eric Lionel Germain i et såkaldt forstyrrelsesan-
greb. Angrebet var et led i en større luftstrategi for at få de tyske luftstyrker spredt og 
udmattet forud for invasionen i Italien, Grækenland og Normandiet. Disse angreb var 
hidtil udelukkende udført som natangreb, men blev denne dag for første gang gen-
nemført i dagtimerne. Målet for angrebet var de to tyske flyvepladser i Aalborg områ-
det – Rødslet og Rørdal.  
 
Det blev Flying Officer Germains sidste angreb – Han blev indhentet af tyske jagere 
og nåede ikke sammen med sine kammerater tilbage til England – han gav sit liv for 
vores Frihed! Og man må have et hjerte af sten for ikke at blive tavs, når man står på 
det sted, hvor en ung mand gav sit liv for os! 
Eric Lionel Germain endte sit unge liv her – men blev senere – den 17. maj begravet 
på Fladstrand Kirkegård ved Frederikshavn, hvor også 65 andre faldne fra det britiske 
statssamfund (Commonwealth) ligger begravet. 
 
I respekt og taknemlighed for Germains indsats rejste egnens beboere denne minde-
sten. Og faktisk havde en af deltagerne sidste år været til stede (siddende på sin fars 
arm), da stenen blev rejst. Mindestenen har siden været vidne til mange højtidelig-
holdelser af mindet om Flying Officer Germain. Også Germains far besøgte ved flere 
lejligheder stedet og stenen – første gang i 1955 sammen med lærer Svendsen fra 
Waarst og Poul Sørensen fra Gistrup, der fra sin bolig oplevede luftkampen. Ved sit 
sidste besøg i 1963 takkede Germains far alle, der på den ene eller anden måde vog-
ter mindet om hans faldne søn med ordene:” Nu kan jeg rejse hjem med ro i sindet – 
for jeg ved, min søn er blandt venner”. – og det var jo netop det vi sang i starten af 
3. vers i sangen En lærke letted´: ”Vi mindes stille de tapre døde – hvis navne lever i 
Danmarks navn” 
 
Det er vigtigt at fastholde disse mindedage, og for pårørende og efterkommernes 
skyld at udvise respekt for de, der gav deres liv for, at vi i dag kan leve i fred og fri-
hed! Vi skal hylde den frihed, vi let kommer til at tage for givet. 
Og budskabet skal være, at ”Fred, Frihed og Demokrati ikke er en selvfølgelighed – 
det skal der værnes om, det kræver indsats, og det har omkostninger”. 
 
Det skal samtidig få os til at tænke på, at der i talende stund også er danske sønner 
og døtre, der sætter deres liv som indsats for andres frihed og demokrati. HJV sendte 
sidste år 30 nordjyske hjemmeværnssoldater til Afghanistan som en del af Den Dan-
ske Kampgruppe i Helmand Provinsen. Tilsvarende sender vi til september i år 30 
nordjyske hjemmeværnssoldater til NATO missionen i Kosovo. 
Og for at trække en direkte parallel til Flying Officer Germain, kan vi tænke på de 
danske F-16 piloter, der netop i disse dage flyver bombetogter over Libyen. 
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Strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014 
Kilde: 

Forsvarsudvalget 2010-11 
 Bilag 128 – Offentligt 

 

 

Fraværet af en fungerende central-
magt og sammenbruddet i lov og or-
den i Somalia, kombineret med stor 
fattigdom, har ført til en stærk stigning 
i piraterivirksomheden ud for Somali-
as1800 sømil lange kystlinje - og si-
den2009 også i det Arabiske Hav og 
det Indiske Ocean. Den øgede piratak-
tivitet har store personlige omkostnin-
ger for de mennesker, der holdes som 
gidsler og deres pårørende. Også de 
personer, der udfører deres arbejde 
om bord på de skibe, som passerer 
farvandet, er berørte. Dertil kommer, 
at pirateriet har haft en betydelig ne-
gativ indvirkning på den internationale  
 

kommercielle skibsfart og samhandel, hvilket også har stor betydning for de afrikan-
ske lande, der oplever faldende handel og stigende varepriser. 
 
Pirateriet er en udfordring af globalt omfang. For en søfartsnation som Danmark, der 
står for ca. 10 pct. af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er pro-
blemet mærkbart. Indsatsen mod pirateri er derfor af høj prioritet for den danske re-
gering. Regeringen vil med denne strategi skabe en sammenhængende, flerårig ram-
me for den bredspektrede danske indsats mod pirateri. Samtidigt sættes den danske 
indsats ind i en internationalkontekst. Det overordnede formål med den danske ind-
sats er at bidrage til, at farvandene ud for Afrikas Horn og det Indiske Ocean er sikre 
og sejlbare for dansk og international skibsfart. Indsatsen omfatter bilaterale og mul-
ti-laterale politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag. Pirateristrate-
gien ligger i forlængelse af det danske Somalia politikpapir, som sætter Danmarks po-
litiske og bistandsmæssige engagement i Somalia ind i en strategisk ramme.  
 
Strategien fokuserer blandt andet på Danmarks bidrag til at: 

• fremme international koordination og fokus på pirateribekæmpelse, samt 
styrke regionalt og bilateralt samarbejde om pirateribekæmpelse, 
• bekæmpe pirater ved periodevis udsendelse af et flådebidrag og et mari-
timt overvågningsfly,  
• finde praktiske løsninger på de juridiske udfordringer, som pirateri-
bekæmpelse indebærer arbejde for at ansøgningsprocessen i relation til 
civile bevæbnede vagter bliver tilrettelagt så fleksibelt som muligt samt 
arbejde for at der internationalt udarbejdes retningslinjer for anvendelse 
af civile bevæbnede vagter, 
• støtte opfølgning af skibenes overholdelse af Best Management Practices 
(BMP), 
• opbygge kapaciteter, så landene i regionen selv kan varetage udfor-
dringerne på sigt, herunder støtte til opbygning af kystvagtfunktioner i re-
gionen samt fængselskapacitet i Somaliland og Puntland, 
• øge den internationale indsats for at ramme piraternes bagmænd, her-
under gennem initiativer modhvidvaskning af penge 
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Navy SEALs – Osama bin Ladens overmænd 
 

 
Special Warfare Badge må bæres af Navy SEALs 

 
Den amerikanske flådes Sea, Air and Land (SEAL), eller Navy SEALs styrke er flå-
dens specialstyrker, der bruges til ukonventionel krigsførelse, anti-terrorisme og spe-
cielle opklaringsmissioner. SEALs er flådens kommandosoldater. 
De, der har bestået basisuddannelsen og uddannelsen SEAL Qualification Training, 
kan bære mærket Special Warfare Badge. Mærket er mærke for alle SEALs og er et af 
de lettest genkendelige symboler for amerikanske specialstyrker. De bæres normalt 
med flådens faldskærmsvinger, der tildeles efter ti faldskærmsspring. 
Basisuddannelsen er et halvårs optagelseskursus med stort frafald. Med i kurset er 
den berømte "Hell Week", der opbygger basale evner inden for kampdykning, 
sprængningstjeneste og infanteritaktik. Efter basisuddannelsen gennemgår kandida-
terne et faldskærmskursus i Fort Benning, hvorefter de skal gennemgå kvalifikations-
kurset. Kun mænd kan deltage i basisuddannelsen. 
For at ligne de tropper, de støtter, bruger Navy SEALs modificerede versioner af det 
amerikanske forsvars forskellige camouflageuniformer. 

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi 
 
 
 
 

USA’s præsident, Barack Obama, havde i begyndelsen af 
maj måned et møde med og dekorerede de elitesoldater, 
der stod bag den hemmelige mission, der kostede al-
Qaeda-lederen Osama bin Laden livet. Mødet fandt sted 
på Fort Campbell, en militærbase i Kentucky. 
Obama og vicepræsident Joe Biden havde en række mø-
der bag lukkede døre med elitesoldaterne, og hædrede 
alle medlemmer af enheden Navy Seals Team Six med 
Presidential Unit Citations, de højeste hædersbevisnin-
ger, han kan uddele. 
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Særlig godtgørelse til pårørende efter soldater, 
som er blevet dræbt i kamphandling 

 
Behandlingen af en konkret sag for nylig har medført, at Arbejdsskadestyrelsen ænd-
rer sin praksis for tilkendelse af særlig godtgørelse til pårørende efter soldater, som er 
blevet dræbt i kamphandling. Den nye praksis betyder, at pårørende, som stod den 
afdøde soldat særligt nær, kan få en særlig godtgørelse, hvis dødsfaldet er forvoldt 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed.  
 
Nøgleord 
Ny praksis, § 23, særlig godtgørelse, soldater, dræbt i kamphandling, pårørende, sær-
ligt nær, forsæt eller grov uagtsomhed. 
 
Generelt 
Særligt nærtstående pårørende til en soldat dræbt i kamphandling har ret til en særlig 
godtgørelse, når dødsfaldet er forvoldt ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. Det vil 
sige, at ægtefæller og samlevere kan være berettigede, ligesom hjemmeboende børn 
eller forældre, som levede sammen med deres nu afdøde barn, kan være berettigede. 
 
Der er tale om en veldefineret kreds af pårørende, hvor ikke alle personer i samme 
familie nødvendigvis er berettigede. Betingelsen for at få den særlige godtgørelse er, 
at man har haft en særlig tilknytning til den afdøde. En afgørende faktor er, at man 
har boet sammen med afdøde i perioden op til dødsfaldet. 
 
Efter omstændighederne vil også andre end ægtefælle, samlever, børn eller forældre 
kunne anses for omfattet af reglen. Det forudsætter, at der har været et helt særligt 
forhold mellem den pågældende og den afdøde. Det kan for eksempel være en søster 
eller bror, der som voksen i mange år har haft fælles bolig og husholdning med den 
afdøde. 
 
Lovgrundlag 
Det følger af arbejdsskadesikringslovens § 23, at der ved et dødsfald forvoldt forsæt-
ligt eller ved grov uagtsomhed, kan tilkendes en særlig godtgørelse til de efterladte, 
der stod den afdøde særligt nær. Ved vurderingen af om der skal betales godtgørelse 
og ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse, skal der lægges særlig vægt på karak-
teren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages 
at være påført den eller de efterladte. 
 
Eksempel 1 
En soldat udsendt til international tjeneste i Afghanistan omkom, da hans køretøj un-
der en operation blev ramt af en eksplosion. Afdøde efterlod sig kone og to børn, som 
han boede sammen med i Danmark. Dødsfaldet skete som led i kamphandling med 
forsæt til at dræbe, og hans kone og to børn er at betragte som særligt nærtstående 
pårørende. Derfor tilkendte vi særlig godtgørelse til enke og begge børn med 100.000 
kr. til hver. 
Eksempel 2 
En soldat udsendt til international tjeneste i Afghanistan omkom, da den pansrede 
mandskabsvogn påkørte en mine, som eksploderede og satte ild til vognen. Afdøde 
efterlod sig forældre, som han boede sammen med i Danmark. Dødsfaldet skete som 
led i kamphandling med forsæt til at dræbe, og hans forældre er at betragte som sær-
ligt nærtstående. Derfor tilkendte vi særlig godtgørelse til begge forældre med 
100.000 kr. til hver. 

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen 
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Nye opgaver skaber ny ledelse i Forsvaret 
 

Artiklen, der blev bragt Dagbladet Børsens tillæg Business den 11. maj, 
 gensives her med tilladelse fra Dagbladet Børsen og journalist Lasse Højsgaard.  

 
Forsvarets ledelsessyn har været under markant modernisering blandt andet 
som konsekvens af de internationale missioner og lægger sig mere og mere 
op af moderne erhvervsledelse. 
 
Ved Ramsødalen syd for Roskilde skal en dansk kampvognsdeling forcere de let kupe-
rede marker og flytte sig til en ny stilling 6 kilometer mod vest. Ikke nogen vanskelig 
opgave, hvis det ikke var for fjenden – en deling panserværnsinfanterister – der har 
skjult sig i nærheden af Øster Syv, og nu blot ligger og venter på, at de danske dren-
ge skal falde i en dødsfælde. 
Heldigvis er danskerne forberedt på angrebet. Men hvordan løser man opgaven og 
bringer kampvognene til deres nye stilling uden tab og med mindst mulig materiel 
skade? 
Det spørgsmål står en flok unge mænd i camouflage-tøj og diskuterer på en bronzeal-
derhøj med godt udsyn ud over Ramsødalen. De drøfter fjendens mulige placering, 
hans ildkraft, og hvilken akse – rute – man skal vælge for at blotte sig mindst muligt. 
»Husk, der er ingen svar, der er rigtige eller forkerte. Der er kun fordele og ulemper 
ved de beslutninger, I tager,« lyder det opmuntrende fra premierløjtnant Søren Sjø-
lund. 
Han er instruktør på denne del af taktik-kurset, som de unge mænd og kadetter på 
Hærens Officerskole, er i gang med. Kampvognene er fiktive, og bortset fra en små-
fugtig kulde er alt fred og idyl i det midtsjællandske bondeland. Men der er ikke en 
finger at sætte på koncentrationen hos kadetterne. De ved, at om få år kan de stå 
alene med præcis de samme beslutninger på en international mission, og her vil kon-
sekvenserne kunne måles i menneskeliv. 
De internationale missioner i Irak og Afghanistan er ifølge Søren Sjølund en afgørende 
forskel på dengang, han selv tog officersuddannelsen, og så i dag. »Da jeg selv gik 
her, var der kun Kosovo. Men ingen regnede med, at vi skulle i kamp. I dag er det 
noget, folk regner med,« fortæller Sjølund, der selv har været både i Irak og Afghani-
stan. 
 

 
Søgningen på Hærens Officersskole er stor som aldrig før, og netop det, at det danske 
forsvar i dag deltager i kamphandlinger, er en del af forklaringen på den store søg-
ning, anslår Mads Rahbek, oberstløjtnant og chef for officersskolens grunduddannelse. 
»I 5-6 år har der været større pressedækning og dermed også en mere indgående 
profilering af, hvad soldaterne laver. Og selvom nogle af historierne handler om solda-
ter, der er døde, så har man altså fået indblik i soldaternes daglige arbejde,« fortæller 
Rahbek. Han mener dog, der er flere grunde til den store søgning. Man er blevet bed-
re til at hverve internt blandt de menige soldater, og så har erhvervskonjunkturerne 
med en stigende arbejdsløshed også sin del af forklaringen. Men nu og her er Mads 
Rahbek bare glad for, at rekrutteringsgrundlaget er større og dermed også niveauet 
hos dem, der kommer ind på uddannelsen. 
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Men de internationale missioner har betydet mere end det. Når premierløjtnant Sjø-
lund fortæller kadetterne på højen, at der ikke gives endegyldigt rigtige og forkerte 
svar, så er der en rød tråd til det ændrede ledelsesgrundlag, Forsvaret i dag opererer 
efter, hvilket igen skyldes de nye opgaver, forsvaret skal løse. 
»Under den kolde krig havde vi en stabil opfattelse af verden. Den var i højere grad 
end i dag analyserbar og forudsigelig. Forsvaret vidste, hvor fjenden kom fra, og vi 
kendte vores operationsområder i Danmark og i nærområdet. Men med det internati-
onale engagement, så rækker det ikke kun at tænke i stabilitet. Nu må man også 
rumme flertydighed og ledelse på et ufuldstændigt grundlag. Man ved ofte ikke præ-
cist, hvad der fører til den bedste løsning. Det er et vilkår for ledelse i dag.« 
 

 
 
Sådan siger Kristian Malver, oberstløjtnant og chef for Institut for ledelse og organisa-
tion på Forsvarsakademiet. Han fortæller om Forsvarets Ledelsesgrundlag, som ud-
stikker den grundlæggende og forpligtigende rammer alt med opgaven i centrum for 
ledelsen i Forsvaret generelt, men også for samtlige lederuddannelser af såvel militæ-
re som civile, lige fra sergentskolen til uddannelsen af de øverste officerer. 
Forsvarets ledelsesuddannelser er imidlertid også storleverandør af ledere til er-
hvervslivet. Især reserveofficersuddannelsen bliver af mange brugt som basis for en 
civil lederkarriere. Og med moderniseringen af Forsvarets ledelsessyn, er der også 
større overensstemmelse med de krav, der stilles til moderne erhvervsledere, blandt 
andet om at kunne skabe værdi og mening i arbejdet. 
»Før skulle en leder i Forsvaret være meget analytisk og handlekraftig. Det er stadig 
nødvendigt, men i dag er det også vigtigt at have gode kommunikative evner, og så 
være en robust person der kan leve med paradokser – ting, der tilsyneladende kan 
være modstridende. Man skal kunne skabe mening og sammenhæng i sin organisati-
on,« siger Malver. 
 
Ude på højen ved Ramsødalen er kadetterne blevet bedt om at analysere, hvor fjen-
den oplagt kan have placeret sig. Nu står de sammen i tre grupper – deres læsegrup-
per – og peger og spejder ned mod Øster Syv. 
Gruppearbejdet er en anden ting, som Søren Sjølund ikke oplevede meget til, da han 
selv var kadet. Dengang var træningen først og fremmest lagt an på det enkelte indi-
vid. I dag får kadetterne lov at diskutere i grupper og komme med fælles bud på op-
gaveløsningen. Grupperne er sirligt sammensatte på baggrund af deltagernes psyko-
logiske profiler og med en god blanding af erfarne soldater og ansøgere, der kommer 
direkte fra gymnasiet. Gruppearbejdsformen er dog ikke altid lige populær hos kadet-
terne 
»Det hænger dem lidt ud af halsen. Det er jo tungt og tager tid at skulle italesætte al-
le ens overvejelser over for gruppen,« fortæller Sjølund. Og det kan Mads Rahbek be-
kræfte. »Nogle er frustrerede. Det er jo ambitiøse unge mennesker, vi har at gøre 
med. Men vi har valgt den form som konsekvens af vores elevmasse, hvor vi har 
mange erfarne soldater imellem, og en stor del af læringen sker derfor eleverne imel-
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lem,« siger Rahbek, men tilføjer, at individet senere i uddannelse kommer mere i cen-
trum. 
Kristian Malver slår fast, at der stadig skal træffes individuelle beslutninger, og at de 
traditionelle kommandoveje stadig er en vigtig del af den militære ledelse. Men lige 
som i det civile liv bevæger den militære ledelse sig i dag i en mere dialogisk retning. 
»Det er ikke sådan, at man skal sidde i rundkreds og diskutere, når fjenden angriber. 
Men det skal også være legitimt at træde et skridt tilbage og spørge: hvad er det, vi 
har gang i her? Ved at reducere nul-fejls-kulturen skaber vi rum for at tænke nye og 
kreative løsninger,« siger Malver. 
Han peger som eksempel på vigtigheden af de debriefings, soldaterne gennemgår på 
de internationale missioner, hvor opgaverne og forløbet diskuteres igennem, og 
mandskabet får mulighed for at lukke luft ud af ventilerne. 
»Det er det, vi kræver af vores ledere i dag. På den ene side, skal der være kontrol, 
stringens og handlekraft. På den anden side skal man kunne kommunikere, skabe 
sammenhæng og også rumme, at folk er kede af det.« 
 
På en pløjemark sydøst for Lejre har kaptajn Jacob Palmer Bjerborg overtaget kadet-
terne. De får nogle få minutter til at forberede en terræn-rapportering, men det kniber 
med at nå at løse opgaven grundigt. Da nogle nævner den korte forberedelsestid, gør 
Bjerborg opmærksom på, at kadetterne inden samlingen havde en længere spisepau-
se, hvor de kunne have skabt sig et overblik. 
»I er nødt til at tænke lidt fremad. I skal huske, at I som ledere udgør centeret for al 
aktivitet. Alle kigger på jer, for at se, hvad der nu skal ske.« 
Han har selv en række udsendelser bag sig, senest i Afghanistan, hvor han var eska-
dronchef. Når han udstikker og diskuterer spørgsmål, refererer han ofte til de virkelige 
kamphandlinger, han selv har oplevet. 
»Skal vi køre videre eller gå i stilling? I skal tage beslutningen nu, ellers sidder der en 
i hovedkvarteret og gør det for jer. Sådan er det – som delingsfører kører ens hoved 
som en atomreaktor.« 
 

 
 
Sådan spottes en leder 
Så lidt som muligt overlades til tilfældighederne, når Forsvaret udvælger sin kom-
mende ledere. Optagelsen til officersuddannelsen sker efter en række prøver ved For-
svarets Rekruttering, der skal sikre, at det er mænd og kvinder ’af rette støbning’, der 
skal lede danske soldater i kamp. 
Dels er der skrappe fysiske og helbredsmæssige krav til aspiranterne, men der stilles i 
høj grad også krav om en stærk psyke, og så naturligvis de potentielle lederegenska-
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ber, dækkende over et bredt spektrum fra det rent administrative til decideret krigsfø-
relse. 
Major K.B. Nielsen har ansvaret for afprøvningen af officersansøgerne. Han fortæller 
hvordan ansøgerne efter de fysiske prøver trækkes ind til en psykomotorisk compu-
tertest, hvor man blandt andet tester indlæringsevne, overblik og 3d-sans. Ansøgerne 
skal også igennem et interview med en psykolog, der blandt andet vurderer deres 
psykiske robusthed. 
Et vigtigt element er gruppeprøven, hvor bedømmerne for alvor kan få en pejling på, 
hvordan ansøgerne fungerer i en social kontekst. 
»Vi ser på samarbejdskompetencer, deres overblik og om de kan dekonflikte. Vi sen-
der gruppen ud på et forløb, hvor de måske skal komme frem til et kompromis i en 
løsnings-opgave. Men udover de overordnede mål giver vi måske også de enkelte del-
tagere et personligt mål,« fortæller K.B. Nielsen. 
En af de ting, der kigges på under gruppeprøverne er, hvor meget den enkelte træder 
frem som leder.  
»Tommelfingerreglen er, at det skal være situationsbestemt, hvilket vil sige at man 
afvejer situationen og handle korrekt. Nogle tror, at det, at de hele tiden er i front, 
trumfer deres meninger igennem og konstant træffer beslutninger, er det bedste. Det 
er det nogen gange, andre gange ikke,« siger K.B. Nielsen. 
Han karakteriserer et godt lederemne på følgende måde: 
»Man skal kunne bevare overblikket, være en god kommunikator og have blikket for 
godt samarbejde på tværs. Og så skal man være psykisk robust og have vilje og evne 
til at kunne begå sig i ekstreme situationer.« 
 

 
 

Bogomtale - Bombaygryde 
 
Jens Blendstrup tegner i Bombaygryde et skævt, komisk, surrealistisk og lidt grotesk 
portræt af Leif og hans udvikling og modning gennem hans tid som soldat.  
 

 

Leif skal ind og springe soldat. Han har tabt til sin far i 
matador og i stedet for den sædvanlige konsekvens, ren-
gøring af familiens asbesttag, har Leifs far meldt ham 
som frivillig til marineinfanteriet på Bornholm. For at gøre 
Leif værdig vel at mærke. Bombaygryde får på den bag-
grund karakter af at være en art (selvbiografisk) udvik-
lingsroman, der har til formål at skildre Leifs modning – 
eller mangel på samme – gennem hans tid som soldat. 
En modning, der romanen igennem har svære kår, for 
Leif er en drømmer og en iscenesætter og tilmed under-
lagt en altdominerende far, som hærens kæft, trit og ret-
ning-disciplin ikke synes at kunne stå mål med. 

Bornholms Værn  
 
Romanens sprog er en stor del af tiden knyttet til Leif som tredjepersons fortæller, og 
det er et underfundigt, humoristisk og legende sprog, der her kommer til udtryk i sol-
daterkammeraternes fællessang og Leifs forståelse af denne: ”...we're the chip-monks 
here we go - ...” ”Leif ved ikke, hvad chip monks betyder. Men det passer utrolig godt 
til sangen. Store pomfritter med munkehår eller sådan noget.” Leifs konstante forsøg 
på at forstå og bearbejde verden med henblik på at iscenesætte sig selv på bedst mu-
lig måde er tit knyttet til det at opnå noget; han ønsker sig fx brændende at modnes 
på alle planer – først og fremmest for at blive sergent.  
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Leifs udvikling og formning og hans tolkning heraf er centrale omdrejningspunkter 
romanen igennem. De er betinget af et samspil mellem hans eget lidenskabelige, un-
derlige og naive indre, der driver ham frem og hans ydre verden, der er domineret af 
en række autoritære, selvtilstrækkelige mænd og faderfigurer, med hvem han alle 
forsøger at komme overens. Leif er trods sin dumhed tapper og forsøger bl.a. at vinde 
genrejsning ved at vende tilbage til marineinfanteriet fra et ophold på militærpsykia-
trisk afdeling i stedet for at desertere.  
Jens Blendstrups portræt af Leif er skævt, komisk, surrealistisk og lidt grotesk, men 
samtidig gennemsyret af empati, og netop dette kan generelt siges at gøre sig gæl-
dende i hans skildringer, hvor det nære og almindelige står i centrum for en skæv 
fremstilling.  

Red. 
 
 

Og nu til noget helt andet – Afrika quiz 
 

 Spørgsmål Svarmuligheder 
  A. B. C. 
1 Hvor mange selvstændige nationer er 

der i Afrika (inkl. Nordafrika og ø-na-
tioner)? 

42 53 59 

2 Hvilken landfast nation er kontinentets 
mindste? 

Gambia Djibouti Swaziland 

3 Hvilket land har dette nationalflag? 

 

Lesotho Burundi Swaziland 

4 Hvor ligger Afrikas største kirke? Kenya Sydafrika Elfenbens- 
kysten 

5 Sahara er med sine 8,5 mio. km². Af-
rikas – og verdens – største ørken. 
Men hvad er den næststørste? 

Kalahari Namib Ogaden 

6 Hvilken by har flest indbyggere?  Lagos,  
Nigeria 

Kairo, 
Egypten 

Kinshasa, 
Congo* 

7 Hvad hedder Afrikas største sø? Tanganiyka- 
Søen 

Tchad-søen Victoria-
søen 

8 Hvilket land har kontinentets højeste 
militærudgifter i procent af BNP? 

Burundi Eritrea Angola 

9 Hvor mange lande anvender CFA-franc 
Som valuta?  

7 9 14 

 
Og så er der et nørd-spørgsmål, hvor man ikke behøver at være flov for ikke at kende svaret: 
10 Ud over Sydafrika er kun tre lande ka-

tegoriseret af Verdensbanken som 
”økonomier over middelindkomst”. 
Hvilke? 

Se alle svarene på bagsiden 

* Den Demokratiske Republik Congo 
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Militærmusik 
 
På klubmødet i Gardehusarregimentets Torsdagsklub i november 2006 gennemførte 
oberstløjtnant Erik B. Johansen et inspirerende foredrag om militærmusik, ja tilmed så 
inspirerende, at man ved HOK mente, at emnet burde komme en bredere kreds til 
glæde. Det er nu efter et par års drøftelser og forberedelser blevet til en omfattende 
beskrivelse af dansk militærmusiks udvikling. 
 
På HOK hjemmeside kan man derfor nu læse (og høre) om den velklingende - men 
også turbulente udvikling af hærens militærmusik. 
 
Man finder frem til både tekst og musik således: 
 

- Gå ind på HOK's hjemmeside f.eks. http://forsvaret.dk/hok/Page eller søg 
Hærens Operative Kommando på din søgemaskine. 
 
- På hjemmesidens forside er der en grøn menu (venstre margin). Her går du 
ned og klikker på Om hæren>Historie>Militærmusik. 
 
- Her finder du teksten med billeder samt et antal trompetikoner placeret på 
relevante steder i teksten. Hvis du har tilsluttet din PC's højttaler, kan du høre 
musikken ved at taste på ikonet. 

 
På hjemmesidens forside kan du i højre side finde at antal muligheder for at søge di-
verse oplysninger. Ca. midt på siden er der et billede af forsiden på det nyeste num-
mer af Hæren. Hvis du klikker på billedet kan du søge frem til artiklen "Nu er dansk 
militærmusik ikke blot skrevet med noder" på opslaget side 14-15. På side 15 er der 
en lille firkant med et trekantet ikon og teksten "Clik to Play Video". Den lille video in-
deholder blandt andet et kort interview med Oberstløjtnant E. B. Johansen. 
God fornøjelse.  

 
 

Nyt våben – Punisher - på vej 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den XM25 Individuelle 
Airburst Weapon System 

(IAWS),  
også kendt som Punisher 

er på vej. 
Der er tale om 25 mm granater, der er indstillet til at eksplodere i luften på eller i 
nærheden af målet.  En laser afstandsmåler i våben bruges til at bestemme afstanden 
til målet.  Brugeren kan manuelt justere den detonerende afstand med op til 10 fod 
(3,0 m) kortere eller længere. Disse funktioner gør XM25 mere effektiv end traditio-
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nelle granatkastere med henblik på at ramme mål, der ligger bag dækning eller gravet 
ned i jorden.  En af våbnets udviklere, Richard Audette, mener, at XM25 er et stort 
spring fremad, fordi det er det første håndvåben, der benytter denne teknologi.  
 

 
 

Og så til søs …………… 
 

 

Marinehistorikeren, foredragsholderen og 
dykkeren Flemming Moberg, har skrevet 
bogen  
  

”Kanonbådskrigen 1807-1814 –  
til lands og til vands” 

  
som Danmarks Marineforening har påta-
get sig udgivelsen af.  
Bogen beskriver kronologisk krigens for-
løb med alle dens episoder i Danmark og 
Sydnorge, herunder også det gode sam-
arbejde mellem kanonbåds-flotillernes 
besætninger og mandskabet på skanser-
ne langs kysterne. 
 
Paperback, 148 sider med mange illustra-
tioner. Bogen kan købes gennem Slop-
kisten*) og prisen er kr. 95,00. Over-
skuddet går ubeskåret til Kanonbådsfon-
den. 
 

ISBN: 978-87-91099-09-0 
 

*)Slopkisten, Slopkistebestyrer:  Henrik "Skillemønt" Faber, telefon  58 53 05 01 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 

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

Hvad Hvem Hvor  
Skydning Fyn Skallebølle 020811 - 1600 
Sommerudflugt Midt- og Vestsj. Garderhøj fortet 060811 - 1100 
Skydning Fyn Skallebølle 090811 - 1600 
Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 110811 – 1900 
Bowling – ny sæson Nordjyske Løvvangen 150811 - 1000 
Skydning Fyn Skallebølle 160811 - 1600 
Skydning København Sjælsmark K2 180811 - 0900 
Pokalskydning Fyn Skallebølle 230811 - 1600 
Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 250811 - 1900 
Præmieskydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 270811 - 1000 
Middelalderfestival Sydjysk Horsens 26.-27 aug. 2011 
Landspr.skydning København Sjælsmark K2 010911 - 0900 
Fugleskydning Fyn – se tekst! Dannevirke 100911 - 0900 
Præmieskydning Sydjysk – se tekst Varde 140911 - 1000 
Skydning København Sjælsmark K2 150911 - 0900 
Skydning København Sjælsmark K2 290911 - 0900 
    
 

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

Deadline Meddelelser nr. 179 (September – oktober 2011) 010811 200811 
Deadline Meddelelser nr. 180 (November - december 2011) 011011 201011 
Deadline Meddelelser nr. 181 (Januar – februar 2012) 011211 201211 

 
 
 
 
 
 

 
 

Redaktionen af dette nummer  
af Meddelelser  

er afsluttet den 7. juni 2011 
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Svar på spørgsmålene i Afrika-quizzen på side …. 
    

1 B. Der er 53 afrikanske stater – 54, nat 
Sydsudan bliver selvstændig 1. juli. 
 

6 B. Kairo med 15,2 mio. indbyggere. La-
gos har 11,8 mio. og Kinshasa 8,9 mio. 

2 A.  Gambia med 11.330 km². Swazi-
land er på 17.363 km². Tælles ø-
nationerne med er Seychellerne Afrikas 
mindste nation med 453 km². 

7 C. Victoria-søen mellem Uganda, Kenya 
og Tanzania med et areal på 69.490 
km²Tanganiyka-søen er på 32.900 km² 
og den bliver hastigt mindre på grund 
udtørring. 

3 C. Flaget tilhører Swaziland 8 B. Eritrea med 6,3 % af BNP. Burundi 
og Angola ligger på 2. og 3. pladsen 
med 5,9 og 5,7 %. 

4 C. I Elfenbenskysten (Cote d’Ivoire) i 
byen Yamosoukro, som r landets admi-
nistrative hovedstad. Den katolske ka-
tedral Notre dame de la paix er ikke 
blot Afrikas største kirke men verdens 
største kirke med plads til 18.000 kir-
kegængere. Den er en smule højere 
end Peterskirken i Rom. 

9 C. CFA franc, der benyttes i 14 lande. 
12 tidligere franske kolonier samt Gui-
nea Bissau (tidligere portugisisk koloni) 
og Ækvatorialguinea (tidligere spansk 
koloni). 

5 A. Kalahari-økenen i det sydlige Afrika. 
Den dækker ca. 900.000 km². Ogaden-
ørkenen i Etiopien er på ca. 360.000 
km² og Namib-ørkenen i Namibia og 
Angola dækker ca. 80.900 km². 

10 Botswana, Gabon og Mauritius. 

 


