
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

 
 
 

 

M E D D E L E L S E R 
 
 Nr. 179 September – oktober   2011 
 

 

 

 
  www.fouat.dk   

 



 

 2 

I N D H O L D 
 Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. Side 2 
 Meddelelser fra kredsene Side 3 
 Ledige legater Side 9 
 Opfordring fra statsministeren ang. flagdagen 5. september Side 10 
 Forsvarschefens forventninger til indeværende år Side 10 
 Synspunkt af Forsvarsministeren om fremtidens ledere Side 12 
 Leder af veterancenter udpeget Side 13 
 Miaprisen 2011 til Forsvaret Side 14 
 Flyverliv – for 100 år siden Side 15 
 Mig og min Nimbus Side 17 
 Synspunkt - Pakistan er hovedproblemet! Side 18 
 Tjenestefri uden løn Side 20 
 Søværnets museum for trådløs Telegrafi - OXA Side 21 
 Det sker på flagdagen den 5. september  Side 22 
 Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Side 23 
 Overblik - FOUAT’s kalender Side 24 

 
Forsidebilledet:  
Et nyt museum er på vej i Helsingør. Et museum om et af Danmarks vigtigste erhverv hi-
storisk og aktuelt. Et museum i overraskende arkitektoniske rammer. Et museum, hvor 
publikum møder fortidens og nutidens søfartserhverv. Et museum, der søger at sætte nye 
standarder for mødet mellem publikum og museumsgenstanden. Et museum, der skal nå 
ud til den bredest mulige del af befolkningen. Et museum, hvor søfartserhvervet får et 
identitetsrum for sig selv og et vindue til verden omkring. Et nationalt museum for dansk 
civil søfart i globalt perspektiv i fortid, nutid og fremtid. 
Projektet realiseres takket være store donationer fra en række betydende fonde, der er gå-
et sammen om at skænke Danmark det nye søfartsmuseum.  

 

Formandskabet: 
Landsformand: 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm 
 4586 6119 
 sverker@privat.dk 
 
Næstformand: 
Fmd. for Københavns Kreds 
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen 
Digterparken 76, 2750 Ballerup 
 4466 2548 
 jalars@larsen.mail.dk 
 
Forretningsfører: 
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,  
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg 
 Privat: 4848 2467, Mobil: 4032 9109 

 vibekeerik@yahoo.dk  
     eller hjv.erik@yahoo.dk 

Skydeudvalgsformand/FOUAT 
Translatør, major Gregers Djørup 
 4879 2033 
 gdjoerup@hotmail.com 
 
 

Redaktion: 
Major Mogens Pedersen 
Torvegade 30, 4200 Slagelse  
 5852 6315 – Mobil: 4032 4312 
 mp.slagelse@stofanet.dk   
 
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen 
 pbt@pbt@sfam.dk 
 
Ekspedition og fordeling: 
Se forretningsføreren – modsatte spalte 
Kommende numre: 
Bidrag til kommende numre af Meddelel-
ser: Se sidst i bladet.  
Meddelelser udgives ultimo februar, 
april, juni, august, oktober og december. 
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 

 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182. 
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 
3000 Helsingør,  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 
  
Fra bestyrelsen 
Bestyrelsen afholder sit 2. årlige møde 6. september 2011 og modtager gerne anlig-
gender fra kredsens medlemmer, der ønskes behandlet på mødet. Herunder også for-
slag til emner for foredrag samt foredragsholdere for sæsonen 2012-I.  
 
Resuméer 
Ved foredraget 10. marts 2011 berettede vort medlem major Peter A. Henriksen 
om Napoleons felttog i Italien 1796-97.  
Beretningen var struktureret over den velkendte fempunktsbefaling, som naturligvis 
ikke eksisterede på Napoleons tid. 
 
Napoleon var som bekendt født på Korsi-
ka i 1769. Han blev uddannet i Autun og 
Briende som artilleriofficer på École mili-
taire i Paris i 1785.  
Han interesserede sig ikke mindst for 
krigshistorie, hvor navnlig Alexander den 
Stores og Cæsars erobringer fascinerede 
ham. 
I december 1793 blev englænderne tvun-
get til at forlade den franske Middelhavs-
flådes base i Toulon, som de havde erob-
ret nogle måneder tidligere. Ved den lej-
lighed gjorde den kun 24årige kaptajn 
Napoleon Bonaparte sig så positivt be-
mærket som artilleriofficer, at han umid-
delbart efter blev udnævnt til brigadege-
neral. I de kaotiske forhold i Paris forstod 
han at lære de mest indflydelsesrige 
mennesker at kende og undgå de forker-
te. 

 

 
I marts 1796 blev han i en alder af 26 år udnævnt til general og øverstbefalende for 
den franske hær i Italien kaldet "Den italienske Hær", og umiddelbart efter at han var 
blevet gift med Joséphine, som var enke efter en guillotineret general, drog han ned 
til hæren.  
Den viste sig at være i en elendig forfatning. Man manglede alt, - ikke mindst moral.   
Dens officielle styrke var på ca. 63.000 mand, men reelt var den kun på ca. 37.000. 
Den østrigske hær var på ca. 52.000 mand.  
Napoleon reorganiserede sin hær fuldstændigt. Han fik samtidig Direktoriet i Paris til 
at ophøre med at sende ham politiske krigskommissærer på halsen og fik dermed frie 
hænder. 
Han talte til sine soldater om det rige romantiske Italien, hvor hæren skulle leve af 
landet og skaffe forsyninger ved rekvisitioner. Plyndring var forbudt, hvilket af særlige 
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grunde dog ikke kom til at gælde Padua. De vigtigste forsyninger, som altid skulle 
være til stede var brød, vin og ammunition. Da man kun med medførte begrænsede 
forsyninger, blev hæren meget manøvredygtig. Man marcherede spredt, men kæm-
pede samlet, og Napoleon søgte altid fjendens hovedstyrke og planlagde at angribe 
fjendens centrum og dermed sprede fløjene. 
Østrigerne havde en stiv centraliseret ledelse, medens Napoleon delegerede opgaver-
ne blandt sine undergivne chefer, som inden for den overordnede plan fik ansvaret for 
at manøvrere alt efter situationen. Østrigerne havde ingen eller kun en svag reserve, 
medens Napoleon altid sørgede for at have en stærk reserve, som kunne udgøre det 
afgørende lod i vægtskålen. I modsætning til østrigerne medbragte Napoleon ikke no-
get tungt træn og var derfor hurtig og manøvredygtig. Man medbragte ikke telte, men 
sov på jorden svøbt i sin kappe, og det gjaldt også Napoleon og hans officerer. På 
lange strækninger byggede man veje kranset af popler. 
Napoloen havde en enestående evne til at begejstre sine tropper, som for en stor del 
bestod af værnepligtige, en ordning som var et barn af revolutionen. Netop værne-
pligten betød dels, at soldaterne identificerede sig med Frankrig, dels at faldne kunne 
erstattes af nye værnepligtige. 
Ved en enkelt lejlighed var Napoleon lige ved at blive taget til fange. Han fik derfor en 
livvagt, den senere Kejsergarde. 
Napoleon styrkede også moralen ved at uddele faner og æressabler. 
Så fulgte en kort gennemgang af de vigtigste slag illustreret af billeder af kampscener 
fra de pågældende slag. Slaget ved Lodi den 10. maj 1796 førte videre til Milano, hvor 
Napoleon holdt sit indtog og festede bl.a. sammen med Joséphine, som var taget ned 
til ham. En af de mest strålende sejre var slaget ved Arcoa den 15.-17. november 
1796. 
Den 14. januar 1797 vandt han en sejr ved Rivoli samtidig med at han belejrede Man-
tova fra den 4. juni 1796 til den 2. februar 1797. Mantovas overgivelse afsluttede i 
realiteten felttoget i Italien. Han marcherede nu i retning af Wien, hvilket den 18. april 
1797 fik den østrigske kejser til at bede om våbenhvile, hvorefter Østrig sluttede en-
delig frem med Frankrig i Campo Formio i oktober 1797. 
Under hele opholdet i Italien havde Napoleon indsamlet kunstskatte, som blev sendt 
hjem til Paris. Det blev til ca. 300 uvurderlige malerier og skulpturer. På sit felttog 
havde han sørget for at oprette optiske telegrafstationer, så han kunne holde Paris 
orienteret om sine fremragende sejre. Efter dette felttog var Europas geografi ændret 
for en lang periode, og Napoleon blev hyldet, som var han krigens gud. Han var nu 28 
år! 
Som et effektfuldt punktum for foredraget afspillede foredragsholderen en fejende flot 
indspilning af La Marseillaise, og da tilhørerne havde fået teksten udleveret, blev der 
sunget kraftfuldt med. 
Hans A. Schrøder 
 
Folkemindesamlinger 
Fremsigelse ved Carl Emil Ibh ved klipfiskfrokosten i marts blev et hit, der efterføl-
gende har afdækket flere medlemmers interesse for folkemindesamlinger. 
Som nævnt før har musikeren Fin Alfred samlet en række viser, hvor han bl.a. næv-
ner Maren og gardisten. Flere medlemmer er gået i dybden og påpeger, at visen, ret-
telig kaldet Per og Maren, i tekst og musik er begået af digteren og komponisten Erik 
Nicolaj Bøgh (1822-1899), hvoraf første vers lyder således: 
 

Aa hør nu, go'e Venner, om I vil gi' en Pægl, 
en Vise skal jeg synge jer om Maren og mig sælo', 
om hvodden hun med List 
mig daared og til sidst 
forlod mig for ham Jensen, den skændige Gardist. 
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Visen fortæller om kærlighedens luner. Vi følger den lille undermåler Pers op - og ned-
ture, fra oplevelsen med Maren i høstakken til den bitre forsmåelse, da den flotte gar-
der vender hjem fra krigen.  
 
Foredragssæson 2011-II 
Generelt 
Foredrag afholdes på de annoncerede datoer i Kastellet i Gl. Vamecentral (audorium) 
kl. 1900 med efterfølgende samvær i Hestestalden, - i form af et lettere traktement 
til en kuvertpris á kr. 120. 
Garderobe forefindes her ved hovedindgangen til Hestestalden. 
Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden gerne i god tid og 
senest tirsdagen forud kl. 1200.  
 
Torsdag 13. oktober beretter major Sten Krarup om begivenhederne på Anholt for 
et par hundrede år siden, om hvilke han i 2009 har skrevet en lille bog med titlen 'An-
holt - Søløjtnanternes angreb'. 
Den 27. marts i år var det 200 år siden, at kong Frederik VI lod en amfibieoperation 
sætte i værk for at generobre Kattegatøen Anholt, som englænderne havde besat i 
1809. 
Forsøget løb bogstaveligt talt 'ud i sandet' med ganske store danske tab til følge.  
Sten Krarup har gennem godt 65 sommerferier på øen erhvervet detaljeret kendskab 
til sted og begivenheder. 
 
Torsdag 27. oktober foredrager general Knud Bartels over Slaget ved Waterloo, der 
- for de fleste - er kendt for Napoleons fald.  Forud for gennemførelse af slaget havde 
Napoleon været holdt fange på øen Elba, men det lykkedes Napoleon at undslippe øen 
og rejse til Frankrig. Ved Napoleons ankomst til Frankrig gik rygterne stærkt og Napo-
leon fik hurtigt etableret sin hær. 
Slaget endte med nederlag for Napoleon, et nederlag der betød, at Napoleon ville for-
lade Frankrig for evigt. 
 
Torsdag 10. november beretter oberstløjtnant Hans A. Schrøder om Mission TABLE 
JAM 231, som var en våbenflyvning til modstandsbevægelsen i Danmark. 
 
Tirsdag 22. november foredrager kgl. ordenshistograf, professor Knud J.V. Jesper-
sen over Rytterkongen. 
'Christian X fik ikon-status som rytterkongen højt til hest midt iblandt sit folk. Hans 
regeringstid var dramatisk. To verdenskrige, verdenskrise og et samfund under hastig 
forandring. I visse tilfælde bidrog han selv til dramaet, nok mest i forbindelse med På-
skekrisen i 1920. Siden blev han et samlingspunkt for hele befolkningen.' 
Hvilket menneske, der egentlig gemte sig bag den ranke kongeskikkelse, havde vi 
længe kun vage forestillinger om. Da H.M. Dronningen åbnede kongens righoldige pri-
vatarkiv for professoren, blev det imidlertid for første gang muligt at trænge ind til 
mennesket bag kongemasken. Resultatet af dette arbejde førte til biografien 'Rytter-
kongen'. 
 
Veteranernes monument 
omtalt i MEDDELELSER nr. 176, nærmer sig sin endelig opførelse i Kastellet og indvies 
på Flagdagen 5. september. Indvielsen foretages af H.M. Dronningen. 
 
Kastellets 347 årsdag 
markeres 30. oktober kl. 1200-1600 med Åbent-hus-arrangement. 
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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 

   
 

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 
  
Der erindres om træningsskydningen i Skallebølle d. 02., 09. og 16. samt landspræ-
mieskydningen d. 23. august alle dage kl. 1600-1800. 
 
Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation for Fyn afholder fugleskydning på solda-
terhjemmet Dannevirke den 10. september fra kl. 09. Morgenkaffe kr. 30,- og frokost 
kr. 100,- skal bestilles forud på tlf. 3032 1408. 
 
Julefrokost afholdes på Dannevirke torsdag den 15. december - invitation udsendes. 
 
Forretningsføreren er fortsat modtagelig for indbetaling af kontingent.    
 

 
 

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   

 
Siden sidst deltog en lille snes af kredsens medlemmer med damer, i en helt fanta-
stisk vellykket tur til Fregatten Jylland og Skramsø Skovdistrikt, arrangeret af ejeren, 
major K. Fabricius og fru Inge. 
Vi var så heldige at komme i selskab med et par skoleklasser på fregatten, så efter 
gennemgang af skibet oplevede vi kanonbetjening, udført af meget små småfolk. 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervejs til Skramsø besøgte vi mindesmærket for en nedskudt engelsk flybesæt-
ning på Hyllested Skovkirkegård. Vi lagde en krans og fortsatte så til en dejlig frokost 
og en rundvisning, blandt andet på Skramsøs gamle vandmølle. Vi sluttende ved re-
sterne af et tysk flyskjul fra 2. Verdenskrig inden for skovdistriktets område, og på 
kanten af Tirstrup Flyveplads.. 
Kredsen er værtsparret dybt taknemmelig for et dejligt arrangement – og så blev det 
endda godt vejr.  
 
Desværre må bestyrelsen meddele, at det næste planlagte arrangement – samlet 
besøg ved Middelalderfestivalen i Horsens – er aflyst. Det skyldes at Horsens i år har 
aflyst den ellers traditionelle ridderturnering, som det var vores mening at gøre til ho-
vedattraktionen sammen med et foredrag om Middelalderens krigsførelse. 
 
Kommende arrangement. 
Til gengæld laver vi så vores egen turnering, nemlig 
 
PRÆMIESKYDNING PÅ PISTOL ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2011 KL. 1000. 
 
Der bliver lejlighed til at gennemføre en prøveskydning (3 – 6 skud) på en afstand af 
10 meter. Præmieskydningen gennemføres på afstandene 10,15,20 og 25 meter i se-
rier på 6 skud. Pistoler og ammunition forefindes på skydebanen. 
 
På landsplan skydes der om følgende præmier: 

1. præmie: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie. 
2. præmie: Kaptajn Buchs præmie. 
3. præmie: Major Ulrichs præmie. 
4. præmie: Kaptajn Troels Smiths præmie og 

       5.   Storstrøms Pokalen, der tilfalder den kreds, der sammenlagt har de fem bed-
ste resultater. 
Hertil har vi så kredsens egne tre vandrepokaler udsat af oberstløjtnant N.T.Winther 
og frue samt af oberstløjtnant I. Langkilde. 
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Mødested: Skydebanen ved Varde Kaserne. Ved ankomst ad Ribevej (fra Korskroen): 
Drej til venstre ad Søndermarksvej (rute 475). Fortsæt ca. 1500 m til skilt i venstre 
vejside med SKYDEBANER/MOTIONSSTI – lige over for den sydlige indkørsel til 
Varde Kaserne. 
Det præcise mødested er ventelinien på selve pistolskydebanen!  
 
Damerne vil under skydningen mødes til samvær i officersmessen med kaffe/te m.v.  
Efter skydningen, kl. ca. 12.30, slutter skytterne sig til damerne i Officersmessen, 
hvor der vil være mulighed for at købe en mindre frokostanretning (Pris opgives af 
kassereren ved tilmelding.) 

Tilmelding til major K.M.L. Glud, tlf. 75 22 23 83, 
eller e-mail: knudglud@mail.dk 

Snarest muligt og senest torsdag d. 1. september 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 
Gennemførte aktiviteter: 
Nordjyske Kreds med fane deltog i Danmarkssamfundets flagfest den 15. juni 2011. 
 
FOUAT Midtjyske kreds havde indbudt Nordjyske Kreds til et besøg ved Rebildfesten 
den 4. juli 2011 samt efterfølgende et besøg på Veteranhjemmet på Skydebanevej i 
Aalborg.  
Programmet var fastsat således, at deltagende medlemmer skulle mødes på parke-
ringspladsen i Rebild Bakker kl. 13.50, men det var ganske få, der mødte op til dette 
arrangement og de der mødte op oplevede store parkeringsproblemer, hvilket også i 
nogen grad kom bag på folk, idet der blev opkrævet en afgift af en sådan størrelse, at 
flere vendte rundt og tog tilbage til Aalborg.  
Derimod var besøget på Veteranhjemmet succesfuld. Grillen var tændt og der blev 
serveret pølser m.v., en hel igennem hyggelig aften. 
 
Medlemmer af Folk og Forsvar er indbudt til et besøg på Lundbymuseet og foredrag 
om Slaget i 1864, den 23. august 2011 kl. 1900. 
Foredragsholder er museumsinspektør, gårdejer Leo Christensen. Lundby har fået de-
res eget museum, så det er absolut et besøg værd. 
Foreningen er vært ved et lettere traktement, så derfor tilmelding til Poul Knudsen 
tlf.: 9838 2379 eller til Verner Nielsen på 9815 7751 senest 20. august. 
 
National Flagdag den 5. september 2011: 
Program: 15.00 – 15.30 kransenedlægning ved Soldatens sten ved Garnisonsmuseet. 
 
16.15 – 17.00 Parade på Gammel Torv 

- Garnisonens Trommekorps spiller  
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- Konferencier Peter Reinau 
- Indledning ved garnisonskommandant oberst Flemming Larsen 
- Flaghejsning efterfulgt af et minuts stilhed 
- Fællessang: Der er et yndigt land 
- Aalborg kanonlaug saluterer 
- Hovedtale: Garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen 
- Fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande 

Kl. 17.00        March gennem byen 
Kl. 18.00        Gudstjeneste i Budolfi Kirke  
 
KREDSENS FANE DELTAGER I HØJTIDLIGHEDEN. 
 
Medlemmer af Dronningens Livregiments soldaterforening er inviteret til et besøg på 
Flyvestation Aalborg. 
 
Mødested og tid: Ved hovedvagten 22. september 2011 kl. 1900. 
Program: Rundvisning (Herkules fly og redningshelikopter) 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til formand Poul Knudsen på 98 38 23 79 mobil 98 82 38 65.   

 
 
 

 
 

LEGATER 
 

Af LEGATFONDEN’s midler stilles i sommerhalvåret 2011 et antal legatportioner til 
 rådighed for officerer og stampersonel af befalingsmandsgruppen 

 (CSG, SSG og OSG) i Hæren og Hærhjemmeværnet. 
 

Legatet kan søges af værdigt trængende afskedigede officerer og befalingsmænd samt ube-
midlede enker/enkemænd og børn efter de nævnte personer. 

 
Alt andet lige vil ansøgninger, begrundet med fysiske og psykiske, herunder posttraumatiske 

lidelser samt forringede sociale forhold, nyde fremme. 
 

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til nedennævnte sekretær inden 25. sep-
tember, gerne snarest belejligt. 

 
Modtagne henvendelser og resultat behandles fortroligt. 

 
Den af Hærens faste Officerer og ligestillede Oprettede Understøttelsesforening 

Major Jørgen Larsen 
Digterparken 76 
2750 Ballerup 

Mailadresse: jalars@larsen.mail.dk 
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Opfordring fra statsministeren 
 
Folk & Forsvar har i anledning af den officielle 
flagdag udsendt en særlig veteranavis til lan-
dets opinionsdannere - herunder landets 
borgmestre. 
I avisen opfordrer statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, forsvarsministeren, beskæftigel-
sesministeren, socialministeren og Frederiks-
berg borgmester Jørgen Glenthøj kommunerne 
til lokalt at markere flagdagen med et møde 
mellem veteranerne og byens rådhus. 
Folk & Forsvar bakker meget stærkt dette initi-
ativ op, og man kan følge med på 
http://www.folkogforsvar.dk/fokus/ og hen 
over sommeren se, hvor mange aktiviteter der 
er under tilrettelæggelse landet over. 
  
Se oversigten over arrangementer side 22. Red 
 

 
 

 

 
Forsvarschefens forventninger til indeværende år 
 

 

Fra Forsvarets Årsrapport 2010 citeres nedenfor For-
svarschef Knud Bartels forventninger til indeværende 
år. 
 
Forsvaret har i 2010 gennemført og iværksat en 
række effektiviseringstiltag og justeringer af for-
svarets struktur. De fleste tiltag er iværksat som 
en del af forsvarsforliget 2010-2014, mens andre 
tiltag har været elementer i den løbende priorite-
ring af forsvarets økonomi. Det kan med tilfreds-
hed konstatere, at disse tiltag har haft en positiv 
indflydelse på sammenhængen i forsvarets øko-
nomi. Det har været et omfattende 
og krævende arbejde, som kun er lykkedes takket 
været en målrettet indsats. 
 
Forsvarets styring, herunder økonomistyring, har i 
de seneste år været et prioriteret område. Der er 
fra alle niveauer i forsvaret gjort et stort arbejde 
for, at forsvarets budgetter blev overholdt, og de 
prioriterede opgaver tilgodeset. 
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Det er medarbejdernes fortjeneste, at forsvaret i 2009 kunne fremlægge et regnskab 
uden anmærkninger fra Rigsrevisionen, ligesom forsvaret i 2010 har afsluttet regn-
skabsåret med et tilfredsstillende resultat. Forsvaret vil også i 2011 fortsætte den po-
sitive udvikling i relation til økonomistyringen.  
 
Den operative indsættelse og opgaveløsning såvel nationalt som internationalt vil i det 
kommende år fortsat have højeste prioritet for forsvaret. Forsvarets største udfordring 
vil også i 2011 være indsatsen i Afghanistan. Danske styrker, primært fra hæren og 
flyvevåbnet, har sammen med allierede fra den multinationale ISAF-styrke med deres 
indsats bidraget til at forbedre sikkerheden i landet. I foråret 2011 blev der udarbej-
det en aftale om den danske indsats i Afghanistan for årene 2011-2012 kaldet Hel-
mandplanen. Planen rummer perspektiver, der rækker frem til 2014. Planen indebæ-
rer en omlægning af den militære indsats i retning af øget uddannelse og rådgivning 
af de afghanske sikkerhedsstyrker. 
Derudover fokuseres blandt andet på en markant øget polititræningsindsats samt en 
styrkelse af den civile og udviklingsmæssige indsats. Forsvarets bidrag vil i 2011 i hø-
jere grad rettes mod opbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker således, at forsva-
ret over tid vil kunne overdrage ansvaret for sikkerheden til de afghanske sikkerheds-
styrker. Indsatsen i Libanon vil i 2011 fortsætte uændret med støtte fra Beredskabs-
styrelsen. 
 
Pirateri er en trussel mod den internationale skibsfart, og det er besluttet, at forsvaret 
fortsat skal bidrage til kampen mod pirater i 2011. Den internationale indsats mod pi-
rateri, som forsvaret bidrager til, vil forventeligt også i 2011 stå over for betydelige 
udfordringer fra de somaliske pirater. Danmark leverer i den forbindelse en efter-
spurgt opgaveløsning, som bidrager til det internationale samfunds kamp mod pirate-
riets negative indflydelse på den globale samhandel.  
Også i 2011 vil flyvevåbnet blive indsat i Air Policing i NATO ramme. 
 
Herudover vil forsvaret i stigende omfang, i samarbejde med blandt andet Udenrigs-
ministeriet, støtte opbygningen af landene i Østafrika og omkring Afrikas Horns i de-
res evne til selv at sikre egne havområder mod ulovligt fiskeri, smugling mv. Dertil 
kommer et udvidet dansk-nordisk samarbejde med de afrikanske lande og regioner 
om ombygning af Afrikas evne til selv at gennemføre fredsstøttende operationer på 
det afrikanske kontinent. 
Den danske indsats i Kosovo er reduceret betydeligt primo 2011 som følge af over-
gangen til en ny fase i operationen. Opgaven i Kosovo vil i vid udstrækning blive over-
taget af hjemmeværnet og dermed medvirke til at videreudvikle forsvarets samarbej-
de med hjemmeværnet omkring løsningen af internationale opgaver. 
 
I relation til implementeringen af forsvarsforliget vil en række større eller mindre om-
råder af forsvarets virksomhed i 2011 blive påvirket af implementeringsplanen for for-
liget. Der vil blandt andet blive gennemført en konkurrenceudsættelse af forsvarets 
etablissementsdrift, herunder primært rengøring, kantinedrift og arealpleje. Arbejdet 
er allerede godt i gang, og forsvarets opmærksomhed er særligt rettet mod at sikre, 
at udbudsprocessen forløber planmæssigt og korrekt, samt at der bliver taget mest 
mulig hensyn til de berørte medarbejdere.  
Gennem forligsperioden gennemføres en lang række undersøgelser og analyser. Un-
dersøgelserne har til formål at skabe grundlag for en fortsat optimering og effektivise-
ring af forsvaret, og arbejdet er sat i gang. Resultaterne af analyserne og undersøgel-
serne vil således udgøre en væsentlig del af grundlaget for udarbejdelse af strategier 
og planer for den videre udvikling. 
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Størstedelen af de soldater, som Danmark sender ud i internationale operationer, 
vender hjem igen personligt styrket og uden mén. Men desværre betyder opgavernes 
karakter også, at et antal af vores soldater har mistet livet, ligesom andre vender fy-
sisk eller psykisk sårede hjem. Det er en tung besked, hver gang en melding modta-
ges om sårede eller dræbte. I 2011 vil der fortsat arbejdes på at yde soldaterne og 
deres familier den bedst mulige støtte. 
 
Derfor er det også glædeligt, at Danmark i 2010 fik en veteranpolitik. 
Den er udtryk for anerkendelse af den indsats, som forsvarets medarbejdere yder i 
forsvarets internationale operationer, ligesom veteranpolitikken er med til yderligere 
at styrke indsatsen på området. Udsendelse til internationale operationer vedrører ik-
ke kun den enkelte soldat og dennes familie, men derimod hele samfundet, hvilket 
den danske veteranpolitik afspejler. 
2011 bliver et år med store udfordringer både ude og hjemme, og især operationerne 
i Afghanistan, forligsimplementeringen og forsvarets økonomi vil kræve en særlig ind-
sats fra forsvarets ansatte. Også i 2011 bliver det nødvendigt at prioritere forsvarets 
samlede ressourcer. Men det bliver også et spændende år, hvor der fortsat vil være 
bud efter forsvaret og forsvarets evne til at løse opgaver inden for rigsfællesskabet og 
i udlandet.  

 

 
 

Forsvaret former fremtidens ledere 
 

I fortsættelse af artiklen i Nr. 178 om officersuddannelse bringer vi her med tilladel-
se fra Forsvarsministeriets pressetjeneste nedenstående indlæg. 
 
Af Forsvarsminister GITTE LILLELUND BECH  
  

 

 
 
 
 
Forsvarets ledelsesuddannelser 
har længe været startstedet for 
dygtige ledere – både internt i for-
svaret og i dansk erhvervsliv. Nu 
er de grundlæggende officersud-
dannelser tilmed blevet blåstem-
plet som »professionsbachelorer i 
militær ledelse« af Akkrediterings-
rådet. 

 
Det er en klar anerkendelse af kvaliteten, og jeg tror, at den tydelige varebetegnelse 
vil gøre en militær ledelseskarriere endnu mere attraktiv. Dermed kan vi trække end-
nu flere dygtige unge til officersskolerne – både kvinder og mænd – til gavn for vores 
forsvar.  
  
Forsvaret har en af Danmarks bedste lederuddannelser.  
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Det er et resultat af, at forsvaret arbejder målrettet med hele tiden at udvikle uddan-
nelserne på forsvarets officersskoler og på Forsvarsakademiet. Et af kendetegnene er 
kombinationen af teori og praktik. Den kombination har gjort, at officersuddannelsen 
har status som en af de bedste lederuddannelser i det danske samfund.  
  
Det har længe været et politisk mål for mig at øge mangfoldigheden i hele Forsvars-
ministeriets ressort. Det skal vi, især fordi mangfoldighed giver bedre opgaveløsning.  
  
God karrieremulighed  
Men for at øge mangfoldigheden er det vigtigt, at forsvaret tydeligt kan vise eksem-
pelvis kvinder, at der er mange muligheder i forsvaret. Her håber jeg, at den nye blå-
stempling af forsvarets uddannelser til officer vil åbne nye muligheder. Jeg er sikker 
på, at tilbuddet om en af landets bedste lederuddannelser vil være attraktivt for rigtig 
mange.  
  
Og mulighederne stopper ikke efter endt uddannelse. En uddannelse som officer åb-
ner op for en bred vifte af karrieremuligheder i forsvaret. De spænder fra at lede 
mandskab i den forreste linje i verdens brændpunkter til at arbejde med eksempelvis 
indsamling af efterretninger eller organisationsudvikling.  
  
Officerer i erhvervsliv  
Hidtil har uddannelsen alene været målrettet stillinger i det militære system. Men ved 
akkrediteringen af de grundlæggende officersuddannelser til professionsbachelorni-
veau har forsvaret åbnet op for, at uddannelsen nu kan kombineres med andre vide-
regående uddannelser. Mulighederne er mange – både i forsvaret og i tiden bagefter. 
Derfor tror jeg også, at dygtige unge med vidt forskellige baggrunde vil finde officers-
uddannelserne relevante.  
 Forsvaret er en rigtig god arbejdsplads for unge lederspirer, som ønsker at gøre en 
forskel. Samtidig tilbyder vi personlig udvikling, udfordringer og et ansvar, som få an-
dre arbejdspladser kan matche. Derfor er det ikke så overraskende, at danske office-
rer gør det godt i erhvervslivet. Med den nye anerkendelse af vores lederuddannelse 
vil forsvaret fortsat stå rigtig godt i forhold til at forme fremtidens ledere – til gavn for 
forsvaret og til gavn for Danmark. 

Indlægget blev også bragt i Dagbladet Børsen den 19. juli 2011 
 
 
 

Leder for Center for Veteraner er udpeget 
 

Forsvarskommandoen har udpeget chefen for det kommende veterancenter i Ring-
sted. Det blev Jette A. Kristoffersen, 49 år, der skal stå i spidsen for det nye center, 
der planlægges åbnet den 1. oktober 2011 med placering i Ringsted. 
Jette Kristoffersen har gennem de seneste 14 år været ansat i Køge Kommune som 
integrationschef. 
I veterancenteret bliver hun chef for omkring 100 medarbejdere, og hun får derved 
ansvaret for Forsvarets indsats over for veteraner og deres pårørende. 
Også i kommunerne synes problemstillingen omkring vore traumatiserede veteraner i 
stigende omfang at komme i fokus. I Frederiksberg Kommune er man meget langt 
med at fastlægge en egentlig kommunal veteranpolitik med, hvad deraf følger, og og-
så i Slagelse Kommune har man udpeget en veterankoordinator i foreløbig ét år i en 
prøveordning. Også Kolding Kommune er på vej med et lignende initiativ. 
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Institut for menneskerettigheder gav Miaprisen 2011 til Forsvaret 
 
Forsvaret er en af Danmarks største offentlige arbejdspladser med 22.000 ansatte, 
heraf 7500 civilt ansatte. Forsvarets opgaver spænder lige fra deltagelse 
i internationale operationer overalt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe 
med at løse en lang række civile opgaver, bl.a. farvands- og miljøovervågning, foru-
reningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbrydning og deltagelse 
i katastrofeberedskabet. 
  
Forsvarschef Knud Bartels udtaler:  
”At være nomineret til MIAPRISEN ser jeg som en anerkendelse af forsvarets arbejde 
med mangfoldighed. Nomineringen er med til at synliggøre forsvarets værdier og for-
svaret som en attraktiv arbejdsplads. Jeg ser derfor også nomineringen som en vigtig 
mulighed for at fremme en bred rekruttering til forsvaret” 
  
Dommerkomitéens nomineringsbegrundelse: 
”Forsvaret har lavet en imponerende strategisk indsats for at systematisere og organi-
sere en meget omfattende mangfoldighedsindsats. I en organisation med 22.000 an-
satte er det nødvendigt at gå struktureret til værks, og det er Forsvarets handlings-
plan for mangfoldighed et meget inspirerende bevis på. Foruden en klar og tydelig 
holdning til mangfoldighed i personelpolitikken, er der også udarbejdet klare retnings-
linjer for chikane og diskrimination blandt forsvarets ansatte. Forsvaret har blandt an-
det haft stor succes med oprettelsen af en central rådgivning for kønsdiskriminerende 
adfærd.  
  
For at imødegå de to primære mangfoldighedsudfordringer, nemlig at øge andelen af 
kvinder og etniske minoriteter, har Forsvaret iværksat en række stærke og målrettede 
initiativer.  

 
For at rekruttere og fastholde kvinder i organisationen afholder Forsvaret bl.a. ’forsva-
rets dag for kvinder’, er opsøgende på diverse rekrutteringsmesser, opretter kvinde-
netværk og afholder løbende karriereafklaringsforløb. Derudover arbejder Forsvaret 
med at øge antallet af kvindelige ledere, og har derfor underskrevet ”charter for flere 
kvinder i ledelse”. Samlet set har denne indsats givet et flot resultat med en stigning 
i på 40 % i antal kvindelige soldater fra 2007 til 2010.  
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Forsvaret har også arbejdet med strukturelle og holdningsmæssige barrierer på etnici-
tetsområdet og igangsat en omfattende handlingsplan, der med inspirerende projekter 
og tiltag skal tiltrække og fastholde medarbejdere med anden etnisk baggrund end 
dansk.  
  
Forsvaret ved, at der er et stykke vej endnu før målene på mangfoldighedsområdet er 
nået, og der er også plads til forbedring i forhold til ansatte med funktionsnedsættel-
ser. Men dommerkomitéen kan se en meget stærk vilje til dette arbejde i forsvaret, 
og en klar tilstedeværelse af bevidstheden om, at mangfoldighedsarbejdet er et langt 
sejt træk, der kræver konstant fokus og opmærksomhed både fra ledere og medar-
bejdere. Forsvarets omfattende og imponerende strategiske indsatser for at opnå visi-
onen om en arbejdsplads der afspejler samfundet gør, at dommerkomitéen kårer For-
svaret som vinder af MIAPRISEN 2011, en pris, der forpligter, som de tidligere vindere 
af prisen altid har været bevidste om.” 
 

 
 

Flyverliv – for 100 år siden 
Kilde: www.milhist.dk 

Artiklens originale retskrivning er bevaret. 
 
Nu var man altsaa Militærflyver, og det betød saa meget! - Nu blev man regnet med, 
nu maatte man have en Mening om Tingene: nu var man saa at sige Frisvømmer i 
Luften, og man fik større Lønning. Men Uddannelsen var langt fra Slut! Hidtil havde vi 
kun fløjet med Skolemaskinerne, støre, langsomtgaaende Todækkere af den franske 
Type, »Maurice-Farman«. Nu skulde vi lære at flyve de egentlige Flyvemaskiner, der 
gennemgaaende er hurtigere og vanskeligere. 
 

 
Maurice Farman II 

 
l 1906 fløj Danskeren Ellehammer, som den første i Europa; men Aaret 1908 regner 
man ellers for Flyvningens Fødselsaar, da var det Amerikaneren Wright viste sin Fly-
vefærdighed i Frankrig. I 1911 ved de franske Efteraarsmanøvrer anvendtes for første 
Gang Flyvemaskiner af Militæret, og nu er det femte Vaaben mindst ligesaa vigtigt 
som ethvert af de andre Kampvaaben. 
De store krigsførende Lande har Maskiner i Tusindvis, ja, Amerika er endda begyndt 
paa at skabe en Lufthær paa 100.000 Maskiner. Dertil kommer, at Flyvekunsten har 
udviklet sig enormt, og man er langtfra ved Toppen endda. 
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For Øjeblikket kan Krigsflyvernes Virkefelt deles i fire Opgaver; 1. Rekognoscerings-
flyvning, 2. Artilleriobservation, 3. Bombekastning og 4. den egentlige Luftkamp. For 
hver af disse Opgaver har der efterhaanden udviklet sig en bestemt Flyvemaskintype 
og en bestemt Praksis.  
1. Der er to forskellige Slags rekognoscerings- eller Spejder-flyvning, nemlig Nærre-
kognosceringen (den taktiske Rekogn.) og Fjærnrekognoscering (den strategiske Re-
kogn.). 
Sædvanlig anvendes tosædede Maskiner. Observatøren, i Almindelighed en General-
stabsofficer, har Kommandoen; Flyveren har kun at styre i den Højde og Retning, som 
Observatøren finder det nødvendigt. Som en taktisk Opgave skal de to f. Eks. udspej-
de et bestemt Afsnit af Fjendens Front.  
Alle nye Anlæg skal fotograferes og kortlægges; det kan være Maskingeværstandplad-
ser, Skyttegravsbatterier, Ammunitionsrum, Dækningsrum, Færdselsgange, Pig-
traadshegn, Saper og Mineringsanlæg; eller det gælder om at faa Besked om, hvor 
stærk Besætningen er.   
Selvfølgelig gør Fjenden alt for at skjule disse Ting, og mange Skinanlæg udføres for 
at skuffe Observatøren, - og uafbrudt beskydes han, mens han kredser over Stillin-
gen, med særligt monterede Kanoner og Maskingeværer.Der er fuldt op af hvide Gra-
natskyer omkring ham; og tit mærker han Suset af Skrapnellkuglerne og Geværpro-
jektilerne; ofte gennernhulles Bæreplanerne, og skæbnesvangert er det, naar Maski-
nens ædlere Dele træffes, d. v. s. Propellen, Motoren, Benzinbeholderen - for ikke at 
tale om Flyveren selv.  
Han maa holde sig i mindst 2000 m's Højde, hvis han vil være nogenlunde sikker for 
at blive ramt. Og sker det, at Motoren af en eller anden Grund gaar i Staa, da gælder 
det i Glideflugt at naa hjem og lande bag hans egne Linier.  
 
- Den strategiske Rekognoscering gaar ud paa at udspejde, hvad der foregaar paa 
Fjendens Etappelinier, d. v. s. de Hovedlandeveje og Jærnbaner, der fra Frontafsnittet 
fører bagud til saadanne Byer og Pladser i Hjemlandet, der er Fjendens Basis, hvorfra 
han faar sine Forsyninger af Ammunition, Livsforraad og Reserveruandskab.  
Maaske skal Flyveren udforske Trafiken paa Færdselsvejene 100 km eller mere bag 
Fjendens Front. - Selvfølgelig er Rekognosceringsflyvning yderst farlig. Foruden Be-
skydningen fra Jorden, kan Flyveren uvægerligt vente Angreb af fjendtlige Kampflyve-
re, - derfor er hans Maskine armeret med Maskingevær, som Observatøren betjener; 
helst maa han dog være eskorteret: af egne Kampflyvere. Sit bedste Forsvar har han i 
sin Maskines Hurtighed og Stigeevne. 
 
2. Til Artilleriobservation anvendes i Almindelighed samme Slags Maskiner som til Re-
kognoscering; ensædede Maskiner kan dog ogsaa bruges. Nutildags anvender Artille-
riet næsten udelukkende indirekte Skydning. Batterierne er anlagte nedgravede i Jor-
den f. Eks. bag Toppen af Højdedrag. Kanonerne indstilles udelukkende efter Artilleri-
Observatorens Ordre; han kan f. Eks. sidde i sin Flyvemaskine; pr. Telefon eller traad-
løs Telegraf er han i Forbindelse med Batteriet.  
Først skal maalet for Batteriets Skydning kortlægges; det kan være et fjendtligt Batte-
ri, Ammunitionsdepot, Dækningsruin eller lign. Fra Luften kan Observatøren da ned-
kaste en Meldingspose med en Kortskitse; eller han kan traadløst telegrafere Belig-
genheden af Maalet. Efter Kortlægning udregner Batterichefen da sin foreløbige Op-
sats d. v. s. Indstilling af Kanonerne. Flyveren observerer fra Luften Granaterries Ned-
slag, og retter nu efterhaanden paa Indstillingen, indtil Batteriet til sidst har faaet sig 
»indskudt«. 
 
3. Til Bombekastning anvendes sædvanlig større, langsomtgaaende Maskintyper, der 
kan bære en stor Last af Bomber. Tit optræder disse Maskiner i hele Eskadrer, der 
sædvanlig eskorteres af et Antal Kampflyvere. Som gode Maal for Bombekastning kan 
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nævnes: fjendtlige Ammunitionsdepoter, Flyvepladser, Luftskibshaller, Soldaterlejre, 
Jærnbaneknudepunkter, Fabriksbyer, Broer og Rigshovedstæder. 
4. Til den egentlige Luftkamp anvendes særlige Kampflyvemaskiner. En saadan Luft-
kamp maa jo uvægerlig udvikle sig, naar to Modstandere, der ligger overfor hinanden, 
begge har Flyvemaskiner til at opfylde de ovennævnte Hverv. Alle Flyvemaskiner, der 
anvendes i krigen, er derfor nutildags bevæbnede og kan altsaa kæmpe i Luften; men 
der har udviklet sig en særlig Type udelukkende med Luftkampen for Øje, nemlig den 
saakaldte Jagertype.  
Det er smaa, lette, yderst hurtige Maskiner med enorm Stigeevne. Flyveren, der er 
alene, betjener selv Maskingeværerne. Disse er i fast Forbindelse med Maskinen, saa 
Flyveren saa at sige maa sigte med hele Maskinen. Bedst faar han Ram paa Fjenden, 
naar han som en Høg kan holde sig ovenover og bagved Fjenden. Kampflyvere har of-
te nedkæmpet en Modstander ved uset at overhale ham bagfra og skyde ham ned, 
uden at han vidste en Smule af det.  
For øvrigt hævdes det, at der i Luftkrigen opretholdes visse ridderlige Principper, som 
man ikke andetsteds genfinder i denne Krig. Ved Kapt. Boelcke's Begravelse fløj en 
engelsk Flyver, med Fare for sit eget Liv, over de tyske Linier og nedkastede en 
Krands til hans Grav fra de engelske Flyvere, som en Anerkendelse fra hans Modstan-
dere. Det fortælles ogsaa, at man gensidig ved at nedkaste Meldinger underretter hin-
anden om de i Luftkamp overvundne Fjender, om hvorvidt Flyveren er dræbt eller 
fangen. 
 
Efter bedste Evne søger de danske Militærflyvere at uddanne sig til at udfylde disse 
sammensatte og vanskelige Opgaver. De øver Rekognoscering og Fotografering af 
Fæstningsanlæg, Artilleriobservation paa Skydebanerne eller ved Jægerspris, traadlø-
se Telegrafi-Øvelser med ingeniørregimentets Stationer, Maalkastning over Flyveplad-
sen med Øvelsesbomber af Træ - livsfarlig for de ulykkelige Markører, som man til Ti-
der ikke kunde dy sig for at sigte lidt efter, da det fra Luften er utrolig festligt at se 
Markøren stejle af Sted for at undgaa Bomben, fingeret Luftkamp mellem Jagerne o. 
s. v. Alt saadant er Militærflyverens Arbejde - de ældre som Lærere for de yngre, ef-
terhaanden som de lærer at flyve de vanskeligere Maskiner. 
 
Første Gang i en ny Maskine er en nervepirrende Forestilling saavel for Flyveren som 
for Tilskueren, for ikke at tale om Indflyvning, hvor en Flyver for første Gang gaar i 
Luften med en helt ny Flyvemaskine, der aldrig har fløjet før, maaske er det endda en 
ny uprøvet Type! Endelig, skønt det jo egentlig ligger udenfor de militære Opgaver, 
hændte det jo ogsaa, at en af de ældre Flyvere (hvem den Slags var forbeholdt), satte 
en eller anden ny Rekord, det være sig for Højde-, Tids- eller Distanceflyvning. 

 
 
 

Mig og min Nimbus 
 
I 1961 blev jeg Motorordonnans i Hæren. Dengang kørte man på Nimbus inde i mili-
tæret, det var jo nyt for mig, som havde kørt Indian og DKV inden jeg blev indkaldt. 
Selvom man havde kørekort som servil, skulle man lære det på en helt anden måde 
som ordinands, det har jeg beskrevet på siden (Min fars motorcykler). 
 
Jeg gjorde tjeneste på Høvelte kaserne i Rekonongseringsdeling, som opererede bag 
fjendens linier. Når vi var på øvelse i Vordingborg på kampvognstrenget, var det ikke 
sjovt at køre i de dybe spor, der røg nogle fodhvilere og sidetasker, så efter sådan et 
par dage var det ikke sjovt at eskortere den lange militærkolonne hjem til Høvelte. 
Man kørte så stærkt man kunne fra bagenden af kortegen op foran til neste vejkryds 
for at standse den tværgående trafik. Vi var flere ordonnanser om det, men der var 
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mange farlige overhalinger, Nimbusen havde jo ikke det optræk som man godt kunne 
have brugt i forskellige situationer.  
 
Engang skulle jeg transportere en løjtnant ud på skydeterrænet i Jægerspris, det var 
vinter og han sad bagpå med en masse papirer, jorden var frosthård men det var tø-
vejr. Der var vandpytter så store som små søer, og midt ude i en af disse søer, røg 
jeg ned i et spor og væltede, uheldigt for løjtnanten som sad på røven i vandet med 
alle sine papirer flydende omkring sig, heldigt for mig, jeg stod på en græstue og blev 
ikke særlig våd, løjtnanten bandede mig langt væk og truede med hævn, det blev nu 
aldrig til noget.  
 

 

Delingen var bygget op med 4 jeep med tungt 
maskingevær, 4 mand i hver, hvor den ene var 
sergent, og en radiovogn hvor løjtnanten og en 
radiomand havde base. Næstkommanderende 
skulle køre motorcykel, så det var mig. Der var 
flere gange under efterårsmanøvren, når fjen-
den var efter os, det var tit livgarden, at jeg 
måtte ind mellem granaterne og kanonslagene 
og hente løjtnanten som kom springene og ka-
stede sig op på bagsædet, og så fik den fuld 
gas. 
Det var tit min opgave at finde en god bonde-
gård til natten, helst en varm kostald til løjtnan-
ten, radiomanden og mig, det lykkedes næsten 
altid. Så skiftedes radiomanden og jeg til vag-
terne. 

En tidlig morgen hvor det var min tur til vagt, var radiomanden væk, det samme var 
min Nimbus. Løjtnanten og jeg kunne ikke finde ham, så vi måtte ty til radioen, og fik 
besked om, at han lå på Hillerød sygehus med kraniebrud. Det viste sig at (80) som 
var hans nr. Havde fået lyst til at køre en tur på nimbussen midt om natten. Nu var 
80 ikke så stor, så han kunne ikke magte den tunge maskine og var kørt ind i en stor 
kampesten og endt i en busk. Vi kørte op og så til ham, det viste sig at han var slup-
pet godt fra styrtet. Han var en af dem som skulle til Gaza hvor vi jo havde soldater 
nede dengang, han kom vist derned. Det var noget andet med min Nimbus? Vi var 
ude og hente den, den var ikke i særlig god form, bundkaret var revet af og så var 
den vind og skæv, så den fik jeg aldrig mere. 
Nimbussen var en god motorcykel på landevejen, men dens svaghed var stellet, pla-
destellet kom i sving sidelæns når man gik lidt hårdt til den ude i terrænet. 
 

Kilde: http://www.123hjemmeside.dk/anderov/5179288 (privat hjemmeside) 
 

 
 

Synspunkt  
 
Af oberst og ledelseskonsulent Jørgen Jelstrup , Morelvej 243, 5250 Odense SV 
 
Pakistan er hovedproblemet! 
Nato-operationen i Afghanistan er som bekendt ved at ændre karakter, men det bliver 
svært at kunne overdrage sikkerhedsansvaret til afghanerne i 2014 som planlagt, da 
indsatsen desværre fortsat lider under mangel på soldater, politifolk og materiel fra 
bl.a. Europa, der aldrig samlet har stillet med det, der kræves. Og fordi Taleban og Al 
Qaeda fortsat har ”helle” i bl.a. Nord-Waziristan i Pakistan. Herfra - og fra de mange 
tusinde Koranskoler, der i stor udstrækning finansieres fra Saudi Arabien - tilføres der 
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løbende friske styrker til kamp i Afghanistan, mens Pakistan - der får massiv støtte fra 
USA og i øvrigt ulandsbistand fra Danmark – ikke synes at ville gribe effektivt ind. Vi 
er ganske til grin og for vore egne penge!  
På intet tidspunkt har Nato med maksimalt 150.000 mand haft styrker nok til at løse 
opgaven herunder at kunne sikre befolkningen i de områder, der renses for Taleban - 
og slet ikke til at kunne foretage den nødvendige sikring af den porøse grænse til Pa-
kistan med dette lands manglende samarbejde!  
Styrkebehovet i denne type operationer er teoretisk på omkring 20 soldater pr. 1000 
indbyggere svarende til ca. 660.000 mand inkl. afghanske sikkerhedsstyrker, der først 
forventes at nå et antal på 300.000 ultimo i år. 
Indsatsen har derfor været for svag til at kunne løse opgaven inden den politiske tål-
modighed og befolkningens opbakning forsvandt. Hertil kommer, at USA nu reducerer 
sine styrker med 33.000 mand frem til september 2012 - og vi vil desværre se Europa 
følge trop selv om de store europæiske nationer nemt kunne kompensere for den 
amerikanske afgang ved blot forholdsmæssigt at stille lige så mange styrker som 
Danmark. F.eks. skulle Tyskland i så fald stille ca.12.000 mand i stedet for de ca. 
4900, der aktuelt er indsat.  
 
Pakistan har været hovedkilden til de fle-
ste terrorangreb og forsøg herpå inden 
for de seneste 7-8 år. Ingen angreb ud-
sprang i denne periode fra Afghanistan! 
Talebans leder Mullah Omar og hans hird 
lever ugeneret i byen Quetta i Pakistan 
som Osama Bin Laden levede i en særligt 
bygget villa i Abottabad længere nord på i 
Pakistan indtil 2/5 i år. 
Der er heller ingen rigtig vilje til at rydde 
op i bl.a. Nord-Waziristan i Pakistan, der 
huser de største Taleban grupperinger til   
indsats i Afghanistan samt Al Qaeda elementer. 
 
Pakistans hær på ca. 700.000 mand har efter eget udsagn ikke kræfter til opgaven, 
der så søges løst på distancen – igen af USA - med missiler fra droner/førerløse fly.  
Den pakistanske efterretningstjeneste (ISI) samarbejder med dele af Taliban bevæ-
gelsen og Pakistan synes således mest interesseret i at konflikten fortsætter, så man 
fortsat kan få de ca. to mia. dollars årligt af USA som uopfyldt opfordring til at ”rydde 
op” i grænseområderne, hvor Taleban har sit rodnet. 75 % af pakistanerne anser i øv-
rigt USA som fjenden, der pt. tilbageholder 800 mio. af den årlige ”ydelse”.  
Saudi Arabien finansierer gennem religiøse fonde de tusindvis af Koranskoler i Paki-
stan, der underviser i Wahhabismen – en fundamentalistisk version af den muslimske 
tro fra Saudi Arabien – og våbenbrug. Når der mangler Talibanere (en der studerer 
den muslimske lære) lukker man vel efter aftale med f.eks. Mullah Omar i Quetta det 
nødvendige antal skoler og sender eleverne/Talibanerne i kamp i bl.a. Afghanistan. 
Hvis problemet med Pakistans dobbeltspil ikke løses, er det svært at se en varig løs-
ning i Afghanistan – det vil være som at prøve at fælde et træ ved at slå på dets blade 
i Afghanistan, mens roden står trygt i Pakistan. Denne ustabile atommagt, der i øvrigt 
er ved at udvide sin beholdning af atomvåben, synes med ISI`s indflydelse under 
langsom ”talibanisering”og fremtræder mere og mere tydeligt som hovedproblemet 
for en holdbar løsning i området! 
Derfor kan man nu frygte, at vi overlader afghanerne til en uløst opgave og mere end 
de kan klare i 2014 herunder et Pakistan, der fortsat er rede til at kaste flere Taliba-
nere ind i Afghanistan. Og så vil frygteligt meget jo være spildt. 
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I denne form for krigsførelse skal Taliban og Al Qaeda blot trække tiden ud og undgå 
at tabe – så taber Vesten – primært fordi opbakningen i de enkelte lande - som vi ser 
- forsvinder. 
Et sådant nederlag vil give fundamentalisterne en sejr, som Vesten dårligt kan leve 
med!  

 
 
 
 

 

Arkitektur er fros-
sen musik 

 
 
 
 

Citat af 
Johann Wolfgang von Go-

ethe  
 28. august 1749 –  

22 marts 1832 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tjenestefri uden løn  
 

  
Afgang til tjenestefri 

Periode Officerer Befalingsmænd Konstabler 
2006 80 417 602 
2007 165 359 919 
2008 127 343 798 
2009 68 244 824 
2010 55 180 555 
2011 37 42  173  

  
Genindtræden efter tjenestefri 

Periode Officerer Befalingsmænd Konstabler 
2007 16 81 316 
2008 17 95 403 
2009 41 78 324 
2010 16 20 157 
2011 8 2 33 
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KYSTRADIOSTATIONEN OXA 
Søværnets museum for trådløs Telegrafi 
 
Historisk baggrund.  
I 1908 opførte Orlogsværftet på Frede-
riksholm, Holmen, en bygning, som skulle 
rumme Danmarks første egentlige kyst-
radiostation. Radiostationen, som blev 
udvidet i 1915, betjente såvel Flåden som 
handelsflåden indtil slutningen af 
1940erne, og bygningen anses for at væ-
re et vidnesbyrd om, og et enestående 
monument for, den trådløse kommunika-
tions pionertid. Efter politisk beslutning i 
1991 om Flådens udflytning fra Holmen 
og nedlæggelse af Flådestation Køben-
havn blev Frederiksholm afhændet til 
brug for institutioner fra statslige styrel-
ser samt udnyttelse til erhvervsformål og 
boliger.  
Selv om den gamle radiostation ikke var 
fredet, blev den af Planstyrelsen betegnet 
som "uundværlig i dansk bygningskultur", 
ligesom den i bydelskortet for Christians-
havn havde fået karakteristikken "høj be-
varingsværdi". Alligevel blev bygningen 
dømt til nedrivning eller afhændelse for 
at give plads til nybyggeri. 

 

 
 
 
 

Foreningen til bevarelse af Danmarks 
ældste radiostation. 

En lille gruppe personer med interesse for 
radioens udvikling og historisk teknologi 
blev i 2000 opmærksom på den skæbne, 
der var tiltænkt radiostationen, og med 
det erklærede formål at bevare stationen 
ved flytning og genopførelse et andet sted 
dannede gruppen Foreningen til bevarelse 
af Danmarks ældste Radiostation. For-
eningen fik råderet over radiostationen, 
og ved en ihærdig indsats lykkedes det at 
opnå forsvarets tilladelse og støtte til flyt-
ning af radiostationen fra Frederiksholm 
til Nyholm. Stationen blev adskilt i to de-
le, og flytning til midlertidig placering på 
pladsen ved siden af Planbygningen gen-
nemførtes i efteråret 2001. Med hjælp fra 
forsvarets myndigheder lykkedes det her-
efter foreningen at opnå relevante myn-
digheders tilladelse til at genopstille ra-
diostationen på A. H. Vedels Plads, Ny-
holm, i fornemt selskab med Mastekra-
nen, Under Kronen og Rigets Flag. Og 
med velvillig støtte fra A/B Schifters Kvar-
ter, Wolfs lindoliefabrik, Forsvaret og A. 
P. Møller og Hustru Chastine McKinney 
Møllers Fond til almene Formål blev gen-
opførelse og renovering færdiggjort i ok-
tober 2003. 
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Det sker på flagdagen  den 5. september  2011 
 
Dragør 
En projektgruppe arbejder p.t. på at samle alle i Dragør Kommune, der gennem årene har væ-
ret udsendt i internationale missioner. Persondataloven forhindrer direkte skriftlige henvendel-
ser, så man "samler flokken" via lokalt netværk og henvendelse via "Dragør Nyt". I samarbej-
de med kommunen samles man på Dragør Rådhus kl. 19.15 til et arrangement - afsluttende 
med flagnedtagning på Rådhuset.  
 
Frederiksberg 
I samarbejde med Frederiksberg Kommune, Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet og politi-
et afvikles et større arrangement "i pausen" mellem indvielsen i Kastellet og arrangementet på 
Christiansborg - kl. 11.30 - 14.00 med en større udstilling på Frederiksberg Rådhusplads. En 
lang række organisationer medvirker. Forsvaret forestår transport af fanepersonel fra Kastel-
let. Det københavnske soldatersamvirke KSS stiller supplerende flag og faner. 
 
Jyllinge 
Flagdagen bliver markeret på initiativ af sognepræst Kaj Bollmann i samarbejde med den loka-
le formand for Garderforeningerne Leif Fokking. Programmet er ikke endeligt - men vil blive 
indledt som en mindehøjtidelighed ved et 1864-gravsted på Jyllinge Kirkegård. 
 
København 
Indvielse i Kastellet af Monument for Danmarks Internationale Indsats kl. 10.00-11.00. Indvi-
elsen foretages af Hendes Majestæt Dronningen, og hele den kongelige familie vil være til ste-
de. 
Deltagende styrker (ca. 400 tidligere udsendte) og gæster, fanebærere m.v. skal være på 
plads kl. 09.40. 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps, Studentersangerne m.fl. deltager. 
Hendes Majestæt lægger krans i forbindelse med sin indvielse. 
Efterfølgende vil der være kransenedlæggelser fra Regeringen, Folketinget, Forsvaret, Politiet, 
Beredskabsstyrelsen, soldater- og marineforeningerne (DSM) m.fl. 
Soldater- og Marineforeningerne stiller paradestyrke på ca. 50 mand + faner. 
 
Køge 
Arrangement i Køge under forberedelse - forberedende møde afviklet med deltagelse af solda-
terforeninger, HJV, Beredskabsstyrelsen, politiet, sundhedsvæsenet og Danmarkssamfundet. 
 
Næstved 
Centralsammenslutningen af Sydsjællandske Soldaterforeninger afvikler arrangement med 
mødetid kl. 18.30 på Grønnegades Kaserne. HJV Musikkorps Sydsjælland medvirker. Kl. 19.00 
march gennem byen. Musikkorpset spiller på Axeltorv kl. 19.10-19.20. Gudstjeneste i Sct. 
Mortens Kirke. Efterfølgende arrangement ved mindestenen ved Munkebakken, hvor borgme-
ster Carsten Rasmussen taler. Blomsternedlæggelse. Afslutningsvis et let traktement i Musik-
stalden på Grønnegades Kaserne. 
 
Silkeborg 
Flagdagen bliver markeret med en mindegudstjeneste i Alderslyst Kirke kl. 19.30. I samme 
forbindelse vil der blive afsløret en mindesten for de udsendte. 
 
Sønderborg 
Hærens Sergentskole arrangerer i samarbejde med Sønderborg Kommune march gennem by-
en kl. 16.00-16.30. Taler er byens borgmester Aase Nygaard. 
 
Aalborg 
Kransenedlægning kl. 15.00 ved "Soldatens sten". 
Kl. 16.15 parade på Gl. Torv - Garnisonens trommekorps medvirker. Konferencier: Bered-
skabschef Peter Reinau. 
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Garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen taler. Flaghejsning og fællessang. Aalborg 
Kanonlaug saluterer. 
Kl. 17.00 march gennem byen og efterfølgende gudstjeneste i Budolfi Kirke v/biskop Henning 
Toft Bro. 

Kilde: Folk & Forsvar 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Tidligere 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. 

Rejs med Strehle til Dresden 
Fra den 24. til den 28. september 2011 

 
Vi kører som sædvanlig i en 30 personers bus,  

men kun med 20 personer og holder pause ca. hver anden time. 
Medbragte puder, tæpper travefodtøj, paraplyer, kikkerter og overtøj osv. kan blive i 
bussen og skal således ikke "slæbes" op på hotellet. Vi samler op gennem Jylland, 

Øboerne i Fredericia på Banegården eller Ryes Kaserne  
og for sjællændernes vedkommende ved færgen i Rostock 

 
Vi besøger DRESDEN – MAISSEN – SPREEWALD – BEESKOW 

 
PRIS PR. PERSON KR. 4280,00 

I prisen er indeholdt: Alle transporter, vej, Turistskat og moms,  
for programmets gennemførelse. 

Overnatning i dobbeltværelse m- bad/toilet, Enkeltværelser mod tillæg. 
Alle entreer og ydelser som skrevet i programmet. 

Alle i programmet nævnte måltider.  Ekskl. Drikkevarer 
Ret til ændringer/forbedringer forbeholdes. 

Ved tilmelding betales kr. 500,00 resten inden 15. sep. til  
Bank Nordea 9163 konto:7559 984870 

Franz Strehle Hasserisgade 36 9000 Aalborg tlf.9812 6328 Mobil: 4091 5588 Mail: 
franzstrehle@yahoo.dk 
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Overblik - FOUAT’s Kalender 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor  
Landspr.skydning København Sjælsmark K2 010911 - 0900 
Skydning Fyn Skallebølle 020911 - 1600 
Officiel flagdag Se overfor Se ovenfor 050911 - xxxx 
Skydning Fyn Skallebølle 090911 - 1600 
Fugleskydning Fyn – se tekst! Dannevirke 100911 - 0900 
Præmieskydning Sydjysk – se tekst Varde 140911 - 1000 
Skydning København Sjælsmark K2 150911 - 0900 
Skydning Fyn Skallebølle 160911 - 1600 
Flyvestation Ålborg Nordjysk Hovedvagten 220911 – 1900 
Præmieskydning Fyn Skallebølle 230911 - 1600 
Skydning København Sjælsmark K2 290911 - 0900 
Foredrag København Kastellet 131011 - 1900 
Foredrag København Kastellet 271011 – 1900 
Åbent hus Kastellet Kastellet 301011 -1200 
Foredrag København Kastellet 101111 - 1900 
Foredrag København Kastellet 221111 - 1900 
Julefrokost Fyn Dannevirke 151211 – e.n.a. 
    
 

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

Deadline Meddelelser nr. 180 (November - december 2011) 011011 251011 
Deadline Meddelelser nr. 181 (Januar – februar 2012) 011211 251211 
Deadline Meddelelser nr. 182 (Marts - april 2012) 010212 250212 
Deadline Meddelelser nr. 183 (Maj - juni 2011) 010412 250412 

 
 
 

 
Tryk 

 

 
Forsvarets 
Trykkeri 

Flådestation 
Korsør 

       
 
 
 

Redaktionen af dette nummer  
af Meddelelser  

er afsluttet den 4. august 2011 
 


