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Forsidebilledet 
Station Nord Station Nord blev anlagt i perioden 1952 - 1956 som en vejr- og telestation 
med landingsbane. Formålet med placeringen i Nordøstgrønland var, dels som vejrstation 
at kunne indhente data til at gøre vejrudsigter for Thule Air Base mere nøjagtige, dels som 
flyveplads at kunne tjene som alternativ landingsplads for amerikanske fly stationeret på 
Thule Air Base. Senere tillige for civile fly på polarruterne. 
Ved færdiggørelsen bestod Station Nord af 44 bygninger, 2400m x 80m landingsbane, 5 ha 
taxi- og parkeringsareal til fly, tankkapacitet til 1.500.000 liter brændstof, ca. 7 km vej og 
en antenneskov med 28 master fra 40 - 80m høje. 

 

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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FOUAT ønsker forsvarschefen tillykke 
 

 

 
 
 
 
 
 
Forsvarschef general Knud Bartels er 
valgt som den næste formand for NATOs 
Militærkomité*. Valget fandt sted under 
militærkomitéens seneste konference i 
Sevilla i Spanien. 

 
 

 
 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 
 ønsker generalen tillykke med den ærefulde post. 

 
Knud Bartels meddelte sit kandidatur i maj 2011. Der har ikke været modkandidater, 
hvorfor forsvarschefen er valgt uden kampvalg. 
 
I forbindelse med valget har Knud Bartels udtalt: 
"Jeg er beæret over, at mine kolleger - forsvarscheferne i NATO - har vist mig den til-
lid at vælge mig som militærkomitéens næste formand. Den nuværende formand for 
militærkomitéen, admiral Di Paola har ydet en flot og prisværdigt indsats i transfor-
mationen og tilpasningen af NATO - en udvikling, som jeg vil fortsætte. 
 
Indtil udgangen af april 2012 er jeg dansk forsvarschef og vil fortsat lægge alle mine 
kræfter her." 
 
Knud Bartels tiltræder som formand for NATOs Militærkomité den 1. juli 2012. 
 
 
* Militærkomiteen 
NATO's Militærkomité er underordnet det Nordatlantiske Råd og Forsvarsplanlægningskomite-
en men har en særlig status som NATO's vigtigste militære myndighed. Militærkomiteen råd-
giver Alliancens politiske organer i militærpolitik og strategi og mødes regelmæssigt på høje-
ste niveau, dvs. i form af medlemslandenes forsvarschefer (Island, som ikke har noget mili-
tær, repræsenteres ved disse lejligheder af en civil embedsmand). Mellem møderne varetages 
Militærkomiteens opgaver af de nationale Militære Repræsentanter ved NATO og deres stabe; 
arbejdet ledes af en valgt Formand for Militærkomiteen. Han repræsenterer Militærkomiteen 
under møderne i Alliancens vigtigste politiske organer, og han er Alliancens vigtigste militære 
repræsentant over for presse og offentlighed. 
Under sig har Militærkomiteen og dens kommandoer en International Militærstab, som er op-
delt i ca. tyve specialiserede forgreninger under fem hovedgrupper: efterretningsarbejde, ope-
rationer, planer og politik, samarbejde og regional sikkerhed, samt logistik, våbenanskaffelse 
og ressourcer. 
Formanden vælges normalt for en treårig periode. 
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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 følgende dødsfald:  
 

Major Jørgen Ott 
19. apr. 1926 – 24. aug. 2011. 

 
Jørgen Ott med frue var i mange år at finde ved kredsens arrangementer blandt offi-
cererne fra Lyngbyområdet. De nød hinandens selskab og medlemskabet af FOUAT, 
hvilket kom til udtryk ved Jørgens donation af en bordklokke til kredsens formand. 
Jørgen Otts tjeneste og interesse for HJV udmøntedes i hans ’Hjemmeværnsdistrikt 
II’s krønnike 1949-1989’. 
 

Oberstløjtnant Arthur T. Mønsted 
26. april 1941 – 21. september 2011. 

 
Arthur T. Mønsted var i mange år medlem af FOUAT, som han vedblivende holdt for-
bindelse med gennem MEDDELELSER. Hans store engagement i samfundet viste han 
som formand for Kastels Sogns Menighedsråd, der fyldte godt op i hans liv. 
 
Æret være deres minde. 
 
Fra bestyrelsen. 
Henover sommeren har vejrliget budt på kraftig nedbør over hele landet, hvor heller 
ikke København med Kastellet er gået ram forbi. Det har medført ændringer i daglig 
brug af faciliteter, hvorfor Glücksborgstuen ved siden af Hestestalden er inddraget til 
andet formål. Kredsen har lejlighedsvis ved større tilmeldinger benyttet sig af adgan-
gen til denne stue, hvilket indtil videre er bragt til ophør. Bestyrelsen må således bede 
om forståelse for, at ’de røde lygter kan være tændt’, når tilmelding til foredrag og 
andet rammer det tilladelige maksimum for antal tilstedeværende personer i Heste-
stalden.  ’Først til mølle-princippet’ bliver således aktuelt. 
Bestyrelsen konstaterede ved sit møde 6. september, at kredsens medlemstal med 
betalt kontingent er 105. 
 
Foredragssæson 2011-II 
Generelt 
Foredrag afholdes på de annoncerede datoer i Kastellet i Gl. Varmecentral 
(auditorium) 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 i god tid og 
senest tirsdagen forud kl. 1200. 
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Det i sidste nr. af MEDDELELSER nævnte program for foredrag i oktober-november 
har måttet ændres af tjenstlige grunde. Referater af disse foredrag vil blive bragt i 
MEDDELELSER nr. 181.  
 
Torsdag 27. oktober (bemærk: Rettelse til tidligere annonceret foredrag) holder 
oberstløjtnant Hans S. Schrøder et causeri over emnet: NATO og Danmarks luftforsvar 
under den kolde krig. 
General Knud Bartels foredrag kommer i stedet den 12. jan 2012. 
 
Torsdag 10. november (bemærk: Rettelse til tidligere annonceret foredrag) holder 
pens. søofficer, foredragsholder Johnny Erik Balsved foredrag over emnet Slaget ved 
Eckernförde 5. april 1849, som i de mangfoldige beskrivelser af krigen 1848-50 ofte 
overses. 
 
Tirsdag 22. november foredrager kgl. ordenshistoriograf, professor Knud V. Jesper-
sen over Rytterkongen. 
Christian X fik ikon-status som rytterkongen højt til hest midt iblandt sit folk. Hans re-
geringstid 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 HM 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’.  
 
Stiftelsesfest 2011 
Kredsen markerer 120 året for foreningens stiftelse torsdag 8. december kl. 1300 i 
Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal med middag og efterfølgende kammeratligt samvær i 
hjørnestuen. 
Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleski-
ver og solbærrom, kaffe m.v. Kuvertpris kr. 200. 
Tilmelding til formanden snarest belejligt og senest fredag 25. november.  
 
Bogcafé 
Medlemmer der ønsker at afhænde litteratur uden modydelser bedes fremlægge ma-
terialerne på bardisken i Hestestalden. Mange bøger har gennem årene vist sig at væ-
re af interesse for andre. Med kort tid til jul vil der sikkert også være gaveidéer. 
 
Foredragssæson 2012-I 
Torsdag 12. januar 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 måtte 
forlade Frankrig for evigt. 
 
Øvrige datoer for foredrag, generalforsamling 2012 mm. bedes noteret: 
12. og 26. jan., 9. og 23. feb., 8. og 23. mar. 
 

fortsættes  …… 
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Ny hærprovst 
Pr. 1. august i år tiltrådte feltpræst Thomas H. Beck embedet som hærprovst, hvor 
dette er uadskilleligt med stillingen som sognepræst ved Kastelskirken i København 
med kirkens rolle som Hærens Kirke. 
Thomas H. Bech blev feltpræst i februar i 1996, hvor Danmarks militære engagement 
i Afghanistan for ham er blevet en hjertesag. Hver gang Afghanistan har kaldt, har 
hans gamle far gentaget Oliver Cromwells* ord: ’Stol på Gud – og hold krudtet tørt.’  
Netop disse ord lyder fra hærprovsten i felten, når han ’sender’ soldaterne på patrulje 
mm.  
Københavns Kreds med domicil i Kastellet byder vor ny hærprovst med fru Anne og 
teenagebørnene, to af hver, velkommen bag voldene. 
*Engelsk statsmand 1599-1658. 
 
Særudstilling på Tøjhusmuseet (Se desuden redaktionens omtale fremme i bladet) 
Efter de første danske soldater i januar 2002 blev indsat i Afghanistan synes der nu at 
være plan for, at indsættelsen bringes til ophør i 2014. 
For mange anses krigen til trods for, at den dagligt kommer tæt på os gennem medi-
erne, for uhåndgribelig og abstrakt.    
Med særudstillingen ’Den Fjerne Krig - Dansk soldat i Afghanistan’ på Tøjhusmuseet 
nærmer vi os realisme og nogen afklaring. Den bringer os tæt ind på livet, giver for-
nemmelse af atmosfære og tydeliggør forhold, hvorunder alle deltagende lag lever fy-
sisk og psykisk. Billedlig talt er udstillingen meget jordnær.  
Bag udstillingen står Tøjhusmuseet*, bistået og inspireret af personel fra ISAF hold 10 
og med faglig støtte af forsvarets myndigheder.   
*I stedet for et traditionelt katalog har Statens Forsvarshistoriske Museum udgivet antologien 
’Den Fjerne Krig - 17 perspektiver’, der kan erholdes på Tøjhusmuseet. 
 

 
 
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 

   
Besøg på Flådestation Korsør tirsdag den 6. december 
I rækken af vore årlige ”Nationens tilstand” - foredrag/besøg er vi nået til Søværnet, 
som velvilligt har tilrettelagt et besøg for os på Flådestation Korsør med følgende ind-
hold: 
 
Senest kl.16.55 ankomst til fods ved hovedindgangen (man kan parkere ved Lystbå-
dehavnen). 
 

17.00 – ca. 18.00 Foredrag i ”Blå Sal” bl.a. om Søværnets nuværende si-
tuation (opgaver, materiel, bemanding), udfordringer i nærområdet 
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(Østersøen og Nordsøen), globale udfordringer (pirateri, Nordvestpassa-
gen, Arktis). Der serveres kaffe og kage. 
 
18.00 – 19.00 Rundvisning på fregatten IVER HUITFELDT. 

 
Tilmelding til Holger Janns senest den 30. november 
 
Kredsens Pokalskydning  
blev afviklet lørdag den 27. august på Bredetved skydebane. Vi startede friske kl. 
09.00, vejret var overskyet, et enkelt glimt af solen sås indimellem. Efter ca. 10 mi-
nutter begyndte det at lyne og tordne, men vi var vel seje og fortsatte ufortrødent, ef-
ter yderligere 5-10 minutter fik vi det som i medierne nævnet voldsomme skybrud li-
ge i nakken, måtte gå standby i et kvarters tid til det gik over i almindelig kraftig 
regn, hvorefter vi genoptog skydningen. Det var, som det fremgår af resultatet (se 
nedenfor), ikke optimalt, og er ikke en undskyldning for vor manglende præstation. 
Det var bare betingelserne med den danske sommer i år. Den efterfølgende frokosten 
var til gengæld udmærket, vi nåede at blive tørre udenpå, inden vi tog hver til sit. 

De bedste hilsener  
Holger Janns 

Skydeleder  
 

 
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 besøg i fæstningsbyen Fredericia  
Af kaptajn Palle Christiansen, FOUAT FYN.  
 
FOUAT Fyn har gjort det igen!  
De har arrangeret en oplevelsesrig efterårstur til en af Danmarks vigtigste fæstninger, 
som er bygget i vort lands militærhistorie. Fredericias gamle volde og bastioner har en 
aura af emeritusstemning over sig, som nærmest er følbar. Her er det muligt at frådse 
i de gamle beretninger om danskernes blodige kampe, sejre og nederlag.  
24 videbegærlige fynboer fik dagen kickstartet med rundstykker og brunsvigere ved 
Middelfart Roklub. Et fantastisk sted med udsigt over Lillebælt og til det store jyske 
kontinent.  
Vores kampberedte udflugtsenhed krydsede Lillebæltsbroen, og kort efter kørte korte-
gen gennem porten til Bülows kaserne. Tæt ved den gamle vold. For flere FOUAT-
medlemmer var det et nostalgisk gensyn med deres gamle tjenestested. Nogle med 
mere end 40 års adskillelse fra Bülows røde teglstensmastodont.  
Gårdspladsen præges af et nyt monument for ærkeenglen Gabriel, der et udnævnt af 
paven til at være beskytter af telekommunikation og dens udøvere. Meget passende 
her, hvor også Telegraftropperne har lokaliteter. Samtidig er monumentet en hæder 
til to faldne helte: OKS Dennis Ove Hansen, faldet i Irak, og OS John Mogensen, faldet 
i Afghanistan. I dyb respekt for dem, og deres kammerater, så fortjener de et svir-
pende honnør!  
 
Telegrafregimentets Historiske Samling.  
Jeg kan lige så godt sige det med det samme: Afsæt mindst 2 timer, hvis du vil nær-
studere dette museum!  
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Fynboerne lyttede intenst til Poul Eriks beretning om  

Telegrafregimentets Historiske Samling. 
 

Vi blev vist rundt af guide Poul Erik Roffner, der har haft en lang og flot karriere bag 
sig i Forsvaret. Den startede i 1953. Hans hjertebarn er uden tvivl Telegraftropperne. 
Poul Erik er en ægte ildsjæl, der brænder for sit museum. Og jeg skal love for at vi 
blev klogere på telegraftroppernes historie, som kan skrives tilbage til 1867.  
Med fagmandens grundighed, blev vi indviet i hvordan den optiske telegraf fungerede. 
En anden revolution repræsenterede krigstelegrafen som var en speciel raritet på mu-
seet. Det var med sådan en, at general de Meza meddelte at de gik fra Dannevirke i 
1864. Det var ikke helt klart om den telegraf som står på museet her, var generalens, 
eller det var den som modtog beskeden i Danmark. En tredje afgørende opfindelse var 
brugen af morsealfabetet. Alt sammen tiltag som var med til at ændre krigsførelsen 
for tropperne. For de kunne kommunikere med andre midler end at sende en rytter af 
sted med beskeden. Fra 1895 til 1962 var brugen af brevduer et populært kommuni-
kationsmiddel i Danmark. Der er sågar brevduer som er hædret med medaljer for at 
have reddet soldaters liv ved meldinger i rette tid. 
 
Den historiske samling er omfattende. Det er også effekter for alle telegrafregimenter 
i Danmark. Der er mange rum med interessante effekter, så vi var ved at komme for 
sent til frokosten. Den indtog vi i kantinen på Bülows kaserne.  
 
Der er nu noget særligt over nationale mindesmærker…  
Næste punkt på programmet var en vandretur på de historiske volde og bastioner. En 
ung historiestuderende fra Odense Universitet, gav os en dybdegående information. 
Første stop var fællesgraven ved Trinitatis kirke. Her ligger mere end 550 faldne dan-
ske soldater i en fællesgrav fra krigen i 1849. General Rye faldt også i forbindelse 
med det berømte udfald fra Fredericia hvor danskerne vandt kampen. Men general 
Olaf Rye er ikke begravet her, for hans grav ligger i København, i henhold til hans en-
kes ønske. Inspireret af sejren, skrev H.C. Lumbye en ”Triumfmarch” i 1849.  
 

fortsættes … 
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Vores stolteste nationalmonument, Den Tapre Landsoldat. 

 
Den Tapre Landsoldat er et nationalt symbol der hædrer den menige soldat. Den be-
rømte billedhugger H.V. Bissen blev inspireret til statuen af sangen: ” Dengang jeg 
drog af sted”. Når man står på pladsen, så bliver man bekræftet i sin tanke om at der 
er noget særligt over vores nationale mindesmærker. 
Vores guide førte os gennem Danmarksporten ved Den gamle Hovedvagt, og under-
vejs blev vi fodret med historiske godbidder af vores guide. Han vidste en masse om 
de gamle volde og bastioner og alt det, som de har lagt ryg til af Danmarkshistorie. 
Via Dronningens og Kongens bastion sluttede vi af ved den høje obelisk på toppen af 
Danmarksbastionen. Her hædres garnisonskommandanten i 1849, oberst N.C. Lun-
ding. Al denne militærhistorie fylder stakkevis af bøger, så vi kan kun skanne hurtigt 
over alle krigene. Men en af foregangsmændene i fæstningsvoldenes bevarelse er Hu-
go Mathiessen, og Fredericia værner også pietetsfuld om sin historiske skat. En ud-
flugt som har udvidet vores historiske perspektiver. 
 
Godt fugleskydningsresultat 
I den af soldaterforeningernes årlige fugleskydning på Dannevirke repræsenterede vo-
res formand, major Kjeld Frimuth, FOUAT FYN på værdi vis, idet han skød sig til 
KRONPRINS og forlod Dannevirke med både rødvin og sølvmedalje. 
  
Julefrokost og kontingent  
Der erindres om julefrokosten på Dannevirke den 15. december, og invitation udsen-
des særskilt. 
  
Forretningsføreren er fortsat modtagelig for indbetaling af kontingent. 
 
Obs! Se artiklen om Langelandsfortet på side 16. 
 

 
 

Lev et godt værdigt liv.  
Når du bliver ældre og tænker tilbage, kan du nyde det en gang til. 

(Dalai Lama) 
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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 
14. september – en våd dag, hvor Herren heldigvis holdt hånden over den plastic- og 
gummistøvle-indpakkede lille skare, så det blev fint solskinsvejr – mødtes kredsens 
Hopalong Cassidy’er på pistolbanen i Varde. Otte skytter blev vi i alt, og det er faktisk 
to stk. under bestyrelsens aflysnings-tærskel – men der havde desværre været et par 
sidste-øjebliks-aflysninger. 
 
De heldige, der hjembragte kredsens vandrepræmier, med pligt til at pudse samme, 
blev: 
Løjtnant Boje Hansen nr. 1   189 points OL N.T. Winther og frues pokal 
Major T.A. Worm nr. 2   176 points OL Langkildes bæger 
Major K. Hansen nr. 3   166 points OL Langkildes papirkniv   
 
De, der kan huske de seneste mange års præmiefordeling vil være klar over, at der 
her enten er tale om begynderheld, om et generationsskifte, eller også har de gamle 
kæmpers krudt været vådt. 
Læren er, at her kan alle være med; og da Varde Garnison fortsat generøst lover at 
støtte vores lille skydefest, bedes medlemmerne fortsat at flokkes talrigt om traditio-
nen. 
 
Kommende arrangementer. 
Bestyrelsen har ikke mere på programmet i år; men vi arbejder med 2012. Her ser vi 
meget gerne at medlemmerne bidrager med ideer: Oplever i noget spændende, så 
spørg jer selv: ”… var dette her ikke noget for vennerne i FOUAT?” – Vi har allerede 
fra K. Fabricius modtaget rids til en spændende middelalder-fest på et gods i Holsten; 
men der er plads til mange flere forslag. 
 

 
  

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 

 
TORSDAGSFOREDRAG PÅ AALBORG FOLKEUNIVERSITET EFTERÅR 2011 
Torsdag den 3. november: Nu piber de danske grise. Aalborg og Nordjylland under 
Torstenssonfejden 1644. Cand. Mag. Jacob Ørnbjerg. 
Torsdag den 10. november: Når det regner på præsten. Sognepræster og sognefolk 
efter reformationen. Lektor Morten Fink-Jensen 
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Torsdag den 17. november: I søvnens favn. Om søvn og sovevaner på landet 1600-
1850. Museumsinspektør, seniorforsker Mikkel Vendborg Petersen. 
Torsdag den 24. november: Fra arkivets og museets arbejdsmark. Medarbejder fra 
Aalborg Stadsarkiv og Nordjyllands Historiske Museum. 
 
ALLE FOREDRAG PÅ TORSDAGE kl. 1930 – 2130. 
Sted.: Aalborg Universitet, auditorium T, Strandvejen 35. 
 
Medlemmer af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums støtteforening har fri adgang. 
 
Andre mod betaling: Tirsdag 08. november 1900 – 2100. Kr. 95,00 (indbetaling på 
Badehusvej 20 – åbningstider: Mandag – Torsdag 1000-1500) 
Sted.: AAU, Strandvejen 12 – 14, plan 3, lokale 416. 
Emne: FORTRÆNGT GRUSOMHED: Danske SS-vagter 1941-1945 
 
Bowling.: 
Pokalkamp Mandag den 21. november 1000 – 1100 i Løvvangens Bowlingcenter. 
 
Mandag den 19. december afslutning på første del af bowlingkampene, udlevering af 
pokal til vinderen kl. 1100. 
Samme dag: Julefrokost kl. 1230 i cafeteriet på Nørre Uttrup Kaserne. 
Individuel afregning. 
Tilmelding til Leif Nygaard på 9817 6707, senest mandag den 12. december. 
 
Opstart på bowling 2012  mandag den 9. januar 2012 kl. 1000.  
 

 
Hvad tænker den nye regering om Forsvaret? 

  
 Uddrag fra regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”  
Danmark skal yde et aktivt bidrag til opretholdelse af internati-
onal fred og sikkerhed. Det danske forsvar skal fortsat kunne 
levere militære enheder, der kan indsættes hurtigt og effektivt i 
de internationale opgaver, som Folketinget beslutter, at Dan-
mark skal deltage i. 
 
Regeringen lægger derfor vægt på, at effektiviseringer og bed-
re ressourceudnyttelse gennemføres på en måde der muliggør, 
at Danmark fortsat kan levere et markant bidrag til internatio-
nale missioner. Ambitionsniveauet for danske bidrag til interna-
tionale missioner vil fremover være kvalitativt frem for kvanti-
tativt funderet. 
 
Den internationale militære tilstedeværelse i Afghanistan er 
under nedtrapning. Regeringen vil gennemføre Helmand Planen 
2011-12, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Der vil ske 
en omstilling af den danske indsats fra kamp til træning og ka-
pacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. 

 
Nick Hækkerup MF(S) blev 
udpeget som ny forsvars-
minister den 3. oktober 
2011. 

Det videre forløb i tilbagetrækningen fra 2013 forhandles på grundlag af aftalen om, at de 
danske kampenheder skal være ude senest ved udgangen af 2014, mens den civile udviklings-
bistand øges og fastholdes en længere årrække. 
Danmark skal i fremtiden også deltage i mere traditionelle fredsbevarende missioner og globa-
le sikkerhedsopgaver som kampen mod pirateri, hvor der også er behov for en mere koordine-
ret indsats for at skabe udvikling og retsorden på land. 

• For regeringen er det et klart princip, at danske soldater kun kan udsendes i internati-
onale militære operationer med opbakning fra mindst to tredjedele af Folketinget. 
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• Regeringen fastholder beslutningen om at reducere forsvarsudgifterne som foreslået af 
den foregående regering og vil snarest tage kontakt til forsvarsforligets parter med hen-
blik på at opnå enighed om en udmøntning og gradvis indfasning af besparelserne star-
tende allerede i 2013. Det er regeringens hensigt, at det nuværende forsvarsforlig aflø-
ses af et tilsvarende bredt flerårigt forlig.  
• Regeringen vil modernisere ledelsen af forsvaret, så den tilpasses fremtidens krav i 
forhold til koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse. I den for-
bindelse skal det overvejes om en grundlæggende ændret struktur i forsvarets top samt 
en reform af forsvarets personalestruktur vil kunne bidrage til et mere effektivt forsvar. 
• Regeringen vil styrke det danske forsvars evne til at uddanne og træne lokale sikker-
hedsstyrker og bistå med sikkerhedssektorreformer i udviklingslande. 
• Regeringen vil i forbindelse med fremtidige indkøb i forsvaret vurdere, om bi- eller 
multilateralt samarbejde inden for materielanskaffelser, drift og vedligeholdelse samt 
uddannelse og træning er en mulighed. Regeringen vil i den sammenhæng tage initiativ 
til et snarligt konkret øget nordisk samarbejde på forsvarsområdet. 
• Partierne bag forsvarsforliget har besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse 
af værnepligtens fremtid. Regeringen vil af ressourcemæssige årsager allerede nu drøfte 
at suspendere indkaldelsen af værnepligtige med 
forligspartierne. 
• Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks indsats imod international 
terrorisme. Strategien udformes med baggrund i et udvalg eller en kommission, der 
etableres for at vurdere effektivitet og omkostninger i de hidtil anvendte virkemidler i 
terrorbekæmpelsen. 
• Regeringen vil fastholde et robust og fleksibelt beredskab, der både kan løfte nationale 
og internationale opgaver. Samarbejdet mellem politiet, forsvaret og hjemmeværnet 
mhp. at sikre optimal udnyttelse af alle ressourcer og styrke den samlede kapacitet til 
operativ indsats. Krisestyringsøvelser skal sikre, at de forskellige aktører inden for be-
redskabet kan håndtere alvorlige hændelser. 

 

 
 

LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2011 
 

STORSTRØMS KREDS  NORDJYSKE KREDS 
Skydningen er ikke afholdt.  Skydningen er ikke afholdt. 

 
FYNS KREDS  MIDT- OG VESTSJÆLLAND 

SSG Gert Riber Schultz 221  Erik Olsen 214 
KN Erik Lykke Petersen 208  Kurt Hasselby Jensen 197 
MJ Leif Mosegaard 198  Hans Erik Andersen 196 
LT Poul Nielsen 188  Helle Jürgensen 196 
MJ Kjeld Frimuth Hansen 176  Hans Jürgen Jürgensen 180 
Total 991  Total 983 

Antal skytter: 10   
Vejr: skyet - let vejr 

 Antal skytter:? –  
Vejr: Torden - Skybrud 

 
KØBENHAVNS KREDS  SYDJYSKE KREDS 

OB Erling Flebbe 223  LT Boje Hansen 189 
OL Birger Hoff 220  MJ T.A. Worm 176 
MJ Bengt Laier 214  MJ K. Hansen 166 
STLG A. Schou-Jensen 201  OL B.O. Fabricius 161 
MJ Jørgen Dam 193  MJ K. Fabricius 159 
Total 1051  Total 851 

Antal skytter: 3 - Vejr: Letskyet  Antal deltagere og vejr ikke oplyst. 
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Præmiefordeling 
 

OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 
OB Erling Flebbe, Københavns Kreds, med 223 points. 

 
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 

SSN Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 221 points. 
 

KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 
OL Birger Hoff, Københavns Kreds, med 220 points. 

 
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 

Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 214 points.*) 
 

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

 
*) Samme resultat opnåede MJ Bengt Laier, Københavns Kreds, som også havde 
samme resultat som KN Erik Olsen på 25m; men sidstnævnte vinder som følge af et 
marginalt bedre resultat på 20m. 
Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted ved repræsen-
tantskabsmødet (årsmødet) i 2012. Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at 
præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det mindste 
medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge tilfæl-
de bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i velpudset/ajourført stand. 
Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2011 og ser frem til en god 
sæson i år 2012. Det er opmuntrende at se, at det nu er lykkedes Sydjyske Kreds at 
afvikle skydningen.  

GREGERS DJØRUP 
Skydeudvalgsformand 

 
 

Garnisons Kirke og kirkegård 
 

 

I 1664 blev der efter dekret fra kong 
Frederik den 3. anlagt en ny gravplads 
uden for den såkaldte demarkationslin-
je, dvs. udenfor det område op mod 
Københavns volde, der af militære hen-
syn skulle friholdes for bebyggelse m.v. 
Nogenlunde samtidig med anlæggelsen 
af Soldaterkirkegården anlagde man og-
så Skibskirkegården, den nuværende 
Holmens Kirkegård. Således havde hæ-
ren og flåden særlige begravelsesplad-
ser.  

 
Skibskirkegården blev lagt under flådens kirke, Holmens Kirke, men en tilsvarende 
ordning fandtes ikke for soldaterkirkegården. 
Det valgte område var dog ganske uegnet til formålet. Det er gammel strandeng, hvor 
grundvandet stod så højt, at det var svært at få ligene anbragt dybt nok nede. I 1671 
gjorde man dog visse forbedringer ved at indhegne området med palisader og grave 
grøfter. Den 13. juli 1671 var der officiel indvielse af kirkegården. Den var dog ikke 
særlig benyttet de første årtier.  
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I 1706 indviedes den nye Garnisonskirke ved Sankt Annæ Plads, hvorfor de mest vel-
beslåede ønskede enten at blive jordet inde i selve kirken, eller på den tilhørende kir-
kegård tæt op ad kirkens mure. 
Men efterhånden var det dog ikke kun fattige menige, der blev begravet på kirkegår-
den udenfor voldene. Man hører om problemer med en giftig stank i området, da de 
mange lig var lagt med for lidt jord over sig. I 1711 blev København angrebet af en 
frygtelig pestepidemi, der dræbte 23.000 københavnere. På grund af smittefaren skul-
le alle pestdøde være begravede indenfor 24 timer, uden nogen former for ceremoni-
el. Man blev nødt til at etablere endnu en kirkegård, Den kommunale Pestkirkegård 
klos op ad Garnisonskirkegården for at få plads til de mange lig. På grund af pesten 
var det ikke kun militærpersonel, der blev jordet her. Men først fra 1720 anvendtes 
Garnisons Kirkegård regelmæssigt som almindelig kirkegård. Navnet Garnisons Kirke-
gård anvendes fra 1728. 
Det militære kommandantskab ville ikke ofre penge på kirkegårdens vedligehold, 
hvorfor den havde karakter af vildnis. I 1812 blev der dog skabt ordnede forhold ved 
anlæggelse af kvarterer, veje og stier. Samtidig tillodes opsætning af gravsten. Heref-
ter ser man også, at kendte borgere får deres grav her, eksempelvis kgl. teaterchef F. 
C. Holstein (1853) og skuespiller Christian Niemann Rosenkilde (1861). 1800-tallets 
sønderjyske krige, Treårskrigen og krigen 1864, måtte naturligvis også sætte sine 
spor på soldaternes kirkegård. Olaf Rye er blandt de berømteste. Blandt veteranerne 
fra 1864 kan nævnes Christian de Meza og N.C. Lunding. De mange faldne fra 1864 
blev i 1885 samlet i en stor fællesgrav, hvor over der året efter rejstes et monument 
med indskriftet "Herunder gemmes Støvet af 226 Krigere fra 1864", samt følgende 
linjer af Carl Ploug: 

Ej Sejr de vandt, ej Bytte tog  
men segned under Dannebrog  
og Ære gror af deres Grav  
som Alt for Fædrelandet gav.  

 
Garnisons Kirkegård er stadig præget af, at det er soldaternes kirkegård. Den er en 
selvstændig, menighedsrådsdrevet kirkegård underlagt Hærens øverste myndighed. 
 
Kirkegården skal indtil videre ligge til år 2150. 
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Mortens aften  
 

 

Mortensaften, den 10. november, aftenen før minde-
dagen for Den Hellige Martin (Martin af Tours), i Dan-
mark kaldet Morten Bisp. 
Historien om, hvorfor vi spiser mortensgås, blev første 
gang trykt på dansk i 1616. Her fortælles det, hvordan 
Morten for sin helligheds skyld blev udpeget til biskop i 
den midtfranske by Tours, hvor han levede i 300-
taallet, men Morten ønskede af beskedenhed ikke at 
blive indsat i det høje embede og gemte sig i en gå-
sesti. Gæssene røbede ham imidlertid ved deres gæk-
ken. Han bestemte derfor, at gæssene hvert år på 
denne dag, den 11. november, skulle lade livet for at 
blive spist. 
I virkeligheden er gåsespisningen først op mod 1500-
tallet blevet knyttet til de såkaldte martinsfester. Det 
fremgår af de tyske martinsviser, hvori man siden 
1100-tallet havde prist den nye vin og den gode mad. 

 
 

 
Veterankortet – en anerkendelse 
 
Et nyt veterankort er udsendt til landets veteraner. Med kortet kan indehaveren legi-
timere sig som tidligere soldat i internationale operationer. 
27.180 veteraner udsendt mellem 1992 og 2011 har modtaget et veterankort på de-
res privatadresser. Med kortet kan veteranen legitimere sin status som veteran over-
for omverdenen. 
Nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internatio-
nale missioner, har nu et veterankort, hvilket også omfatter udsendte fra Beredskabs-
styrelsen, Hjemmeværnet og Politiet.  
  

 
 

Flagdagen har nu sin egen portal 
 

Flagdagen den 5. september for Danmarks udsendte har fået sin egen portal på Inter-
nettet www.forsvaret.dk/flagdag. Siden samler alle informationer om dagen og bliver 
et virtuelt arkiv. 
 
På flagdagsportalen kan man inde nyheder og artikler om dagen, se programmer og 
tidsplaner for alle flagdagens aktiviteter, der er særlige informationer til pressen, og 
kan man se kort over, hvor Danmark aktuelt har udsendte. Siden indeholder også et 
billedarkiv fra flagdagene i 2009 og 2010, og den vil fremover fungere som et arkiv 
med billeder og artikler. Fra siden kan man også finde videoindslag om flagdagene fra 
Forsvarets Mediecenter.  
 
Flagdagssiden er en del af veteranportalen, men har altså sin egen adresse – 
www.forsvaret.dk/flagdag 
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Et stykke af Berlinmuren er foræret til Langelandsfortet 
 

Af kaptajn Palle Christiansen, FOUAT Fyn. 
  

 

Der ligger et fantastisk koldkrigsmu-
seum på det gamle Langelandsfort. 
Her præsenteres historien om efter-
krigstidens intriger mellem stormag-
terne. Komprimeret og lagt ned i en 
tidslomme, som man frit kan vandre 
rundt i. Mærke stemningen og den 
reelle trussel der lå og lurede om en 
verdenskrig mellem USA og Sovjet-
unionen. Flere FOUAT-afdelinger har 
allerede været på udflugt under jor-
den på Langeland. Bl.a. FOUAT Fyn. 
Tidligere beskrevet i Meddelel-
ser. Netop nu er der føjet et nyt ar-
gument til for at aflægge det gamle 
Langelandsfort et besøg! 
Under stor publikums- og pressebe-
vågenhed indviede museet den 13. 
august en ny udstilling om "DDR den 
kolde krig, Berlinermuren og relatio-
nerne til Langelandsfortet”. Netop på 
50 års dagen for Berlinmurens opfø-
relse i 1961. Det tyske senat, som 
har et godt øje til koldkrigsmuseet 
har til lejligheden skænket en sektion 
af Die Mauer. 

 
Som det eneste museum i Skandinavien der er blevet betænkt. Klima- og energimini-
ster Lykke Friis var æresgæst sammen med en af de overlevende flygtninge fra DDR, 
Bert Greiser, som ønskede at deltage i ceremonien på Langeland. Hans flugt mislyk-
kedes i 1988 og han var fængslet af DDR til murens fald i 1989. 
Nogle har kaldt Muren for verdens hæsligste monument. Det har skabt lidelser, død 
og ulykke, samt tragisk adskillelse mellem familier og venner i øst og vest. (I årene 
1961 til 1989). Faktisk fortjener dens opførelse i 1961 ikke at blive markeret. Men har 
den ikke andet, så har den en fantastisk historisk symbolværdi, og kan kaldes en af 
den kolde krigs mest markante begivenheder. Og nu kan man se og røre ved muren 
på Langelandsfortet. 
Formand for museumssamvirket på Langeland, Helle Hansen, sagde: - Vi har pligt til 
at drage omsorg for at de kommende generationer kender historien. Mere præcist kan 
det vist ikke siges! 

  

 
 



 17 

Særudstilling på Tøjhusmuseet  

 

 

I løbet af de næste 2 år vil Tøjhusmuseet - 
Statens Forsvarshistoriske Museum - forsøge 
at holde trit med udviklingen i Afghanistan, og 
præsentere temaartikler, billeder og fakta om 
krigen på hjemmesiden www.denfjernekrig.dk 
 
 
 
Hjemmesiden er blevet til i forbindelse med 
særudstillingen Den Fjerne Krig - dansk soldat 
i Afghanistan. 

Det har været en større opgave at etablerer udstillingen. Den praktiske opbygning af 
udstillingen har været koordineret af Nikolaj Thiede, og han er ikke i tvivl om formå-
let: 
 
" Det, der er vigtigt, er at det danske samfund kan komme ind på udstillingen og få en 
oplevelse af, hvad det danske engagement i Afghanistan handler om. Tingene på ud-
stillingen er i høj grad leveret af soldater, der selv har været ude, og de gengiver 
hvad det handler om. Det giver et sandere, klarere og mere nuanceret billede af Af-
ghanistan missionen." 
 
Udstillingen viser, hvad det er for et miljø, Afghanistan udsætter soldaterne for.  De 
600 m2 indeholder danske soldaterlejre og omgivelser, der er så autentisk som mu-
ligt. Uniformer, våben og mange andre genstande er bragt hjem fra Afghanistan. 
 
Blandt andet en Eagle, der kørte på en sprængladning. Ægte genstande som soldater-
ne har brugt. Det kan næsten alt sammen berøres og vendes og drejes, så gæsten 
kommer så tæt på den afghanske virkelighed som muligt. Det hele er tilsat et lydbille-
de og andre sanseindtryk som f.eks. varmen i Afghanistan.         
 

 
Åbningstider 

Tirsdag til søndag kl. 12.00 - 16.00. 
 

Mandag lukket. 
 

Vinterferien og efterårsferien 
Mandag til søndag kl. 10.00 - 16.00 

Lukkedage 
Museet holder altid lukket lørdag i uge 41 

(dagen efter kulturnatten). 
 

Den 23. - 26. og 31. december  
samt 1. januar. 

 
 

 
Monumentet over Danmarks Internationale Indsats. 
 
Den 7.april, dagen efter foreningens repræsentantskabsmøde fortsatte jeg til Køben-
havn, til grundstedsnedlæggelsen af det nationale monument over Danmarks interna-
tionale indsats, det var for mig en stor dag, set i et årelangt perspektiv, det var Dan-
marks anerkendelse af de over 100.000 udsendte, siden 1947, både i krig, konflikt og 
katastrofe.                                                                                   
Det er en komite med tidligere forsvarschef general Jesper Helsø som formand, der 
har stået for "benarbejdet" og firmaet Slot Møller for udførelsen af monumentet i be-
ton, og beklædt med bornholmsk granit, efter kunstneren Finn Reinbothes "streger". 
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Den 5.september, på vor Nationale Flagdag for vore udsendte, var der indvielse af 
monumentet. I silende regn blev vi ført tørskoet ind til VIP teltet af gardere ”iført pa-
raply". 
Efter de kongeliges ankomst, defilering og talerne, blev vi ført ind i restaurationstel-
tet, alle – både høj og lav - til de store kolde borde. Vi var omkring 500. Derefter var 
der mulighed for at se monumentet på nært hold. 
 
Jeg har ikke sendt billeder med eller skrevet en lang afhandling, men de, der ikke var 
med, kan jeg anbefale at gå ind på Google og se det nationale monument. Der er bå-
de billeder, taler og masser af tekst eller og endnu bedre: Besøg monumentet næste 
gang, du er i København. 
 

Ærbødigst   
Løjtnant Franz Strehle, Nordjysk Kreds 

 
 

 
Forsvarets bibliotek 
 
Om biblioteket   
Forsvarets Bibliotek er et forskningsbibliotek under Forsvarsakademiet. Biblioteket 
er oprettet efter det 10. august 2009 blev besluttet, at forsvarets tre værnsbiblioteker 
skulle slås sammen.  
 
Øget service og vidensindsamling 
Med Forsvarets Bibliotek vil forsvaret forbedre serviceniveauet og øge formidlingen af 
viden om forsvarsrelaterede emner, bl.a. gennem brugervenlige systemer på nettet. 
Ca. 100.000 fysiske enheder vil være søgbare via nettet. 
Onlinekataloger og elektroniske portaler er hverdag på dagens biblioteker, og forsva-
ret skal følge udviklingen for at yde den bedste service til brugerne af biblioteket. Der-
for vil Forsvarets Bibliotek stille ca. 10 databaser, ca. 20 elektroniske opslagsværker 
samt ca. 5000 elektroniske tidsskrifter til rådighed for ansatte ved forsvaret via en on-
linekatalog, som gør, at de har adgang 24 timer i døgnet, uafhængig af tid og sted. 
Andre brugere har adgang til de elektroniske ressourcer fra bibliotekets PC'er. 
Brugerundervisning af forsvarets elever og studerende på akademisk niveau vil også 
blive højt prioriteret af biblioteket. Et øget samarbejde med forsvarets officersskoler, 
Forsvarsakademiet og andre skal sikre aktualitet og relevans for forsvarets myndighe-
der og enheder. Formålet er således at øge videns - og dokumentationsindsamling in-
den for de områder, som forsvarets forskning og officersuddannelser fokuserer på.  
 

 

Kastellet som base 
Forsvarets Bibliotek er placeret i Kastellet – 
hvor Det Kongelige Garnisonsbibliotek hidtil 
har været placeret – og den åbne samling vil 
være offentligt tilgængelig alle ugens hverda-
ge fra kl. 10-17. Herudover vil der blive opret-
tet betjeningssteder ved officersskolerne og på 
Forsvarsakademiet.  

Den åbne samling indeholder litteratur fra alle tre værn og består af ca. 40.000 bøger 
og tidsskrifter. De resterende bøger bliver opbevaret i magasiner og på depot, hvor 
fra de vil være til rådighed efter forespørgsel. Søgning foretages gennem online-
kataloget.  
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Sammenlægningen 
Hele sammenlægningsprocessen blev på ca. 8 måneder. Allerede i november 2009 
flyttede Flyvevåbnets Bibliotek sin åbne samling ind i Kastellet, mens Marinens Biblio-
tek fulgte efter med sin åbne samling i februar 2010.  
De tre biblioteker, der nu er blevet ét er: 
 

 Det Kongelige Garnisonsbibliotek (KGB) i Kastellet, København  
 Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) i Jonstruplejren, Ballerup  
 Marinens Bibliotek (MAB) på Nyholm, København  

 
Dertil kommer Forsvarsakademiets Bibliotek (FAKBIB), som fortsat er placeret på 
Svanemøllen Kaserne som betjeningssted for Forsvarsakademiets studerende og an-
satte. Forsvarets Bibliotek er organiseret under Forsvarsakademiets Fakultet for Mili-
tær Historie og Videnformidling. 
 

 
1300 personel af reserven skal nu organiseres i hæren 

 
Behovet for personel af reserven i hæren vil fremover være helt afhængig af opgaver-
ne, så de, der får kontrakter, kan regne med at blive anvendt – Oprettelsen af den ny 
organisation forventes gennemført i september. 
Cirka 1300 militære reservister inklusive 50 feltpræster skal nu placeres i såkaldte re-
serveentiteter ved hærens myndigheder (en entitet en slags skyggeenhed, red.). Det 
er følgen af det indeværende forsvarsforlig. Der er stadig opgaver, der skal løses af 
reserven, og derfor oprettes der efter et opgjort behov omkring 1300 stillinger i en 
organisation, der spejler den operative struktur i de respektive myndigheder. Res-
sourcetildelingen vil ske i form af indkommanderingsdage, og enhederne vil typisk få 
en oberstløjtnant eller major af reserven som chef, og forvaltningen af personellet 
sker ved den pågældende myndighed. Indplacering af reservepersonellet vil forvente-
lig ske med start i september. 
Den nye struktur er på papiret iværksat 1. juni i år, og de enkelte strukturer og stil-
linger er oprettet og aktive i personeladministrationssystemet DeMars. Dette er en 
forudsætning for at den fysiske bemanding af organisationen (rulleprocessen) kan fo-
retages. 
For at skabe fleksibilitet i opbygningen af reserveentiteterne vil der efter konkret vur-
dering i det enkelte tilfælde kunne udstikkes personel, der ikke indledningsvis har den 
samme grad som stillingen er normeret til. Udstikning, udnævnelser med videre vil 
fortsat ske i Forsvarets Personeltjenestes (FPT) regi. 
  
Indplacering i ny struktur 
De primære aktører i rulleprocessen bliver Forsvarets Personeltjeneste og HOK myn-
digheder. Udgangspunktet vil være de enkelte myndigheders prioriteringer i forhold til 
de opgaver, de respektive entiteter skal løse, men den enkelte medarbejders person-
lige ønsker vil naturligvis også blive taget i betragtning. 
Hvis man i forvejen indgår i forsvarets reserve, og fremover ønsker at få tilknytning til 
en specifik reserveentitet i hæren, kan man rette henvendelse til den pågældende 
myndighed (stab, regiment eller tjenestegrenscenter). Det samme gør sig gældende, 
såfremt man tidligere har haft kontrakt, eller været fastansat og fortsat/igen ønsker 
en tilknytning til hæren. 
  
Kontraktformer 
Der vil forekomme tre kontraktformer, som knytter sig tæt til den stilling, den enkelte 
medarbejder udstikkes til. 
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Basiskontrakt vil blive tilbudt langt den største del af hærens reserve. Indkomman-
dering til tjeneste vil ske efter myndighedens behov og aflønnes pr. indkommande-
ringsdag, men der er ingen forpligtelser i forhold til antallet af tjenestedage. Intet rå-
dighedsvederlag. 
  
Basiskontrakt med tillægskontrakt vil blive tilbudt til enkelte medarbejdere. Den-
ne kontraktform anvendes typisk til stillinger ved hovedkvartersstabe og til chefer i 
reserveentiteterne. Der skal præsteres minimum 15 dages tjeneste om året efter 
myndighedens behov. Intet rådighedsvederlag. 
  
Basiskontrakt med tillægskontrakt og rådighedsvederlag udløser et månedligt 
vederlag, og er primært forbeholdt sundhedsfagligt personelpersonel, enkelte speciali-
ster og specialoperationsstyrker. Den indbefatter udover mindst 15 dages tjeneste om 
året minimum en udsendelse til en international mission i kontraktperioden. 

 

 
  
Uddannelse 
Der er oprettet et Værnsfælles Videreuddannelsestrin I/Ledere af Reserven (VUT/I), 
hvor uddannelsen gennemføres ved korte tilstedeværelsesmoduler, men primært som 
E-learning via Internettet. Fokus vil være på uddannelse i forsvarets operative analy-
semodel, taktik og træning i operative overvejelser. Uddannelsen er opbygget om ba-
taljonens og brigadens doktrinære indsættelse i kamp og stabiliseringsoperationer. 
Efter uddannelsen vil reserveofficeren blive udnævnt til kaptajn af reserven og skal ef-
terfølgende kunne indgå i bataljons-, brigade- og divisionsstabe nationalt som interna-
tionalt. 
Hærens Officersskole gennemfører den hærspecifikke del, og vil have en kaptajn som 
holdfører og underviser. 
Første hold startede i august 2011 med 25 elever. Kurset vil efterfølgende blive gen-
nemført én gang årligt og ansøgningsfristen til næste kursus (start august 2012), for-
ventes at blive i marts 2012. 
Senere vil der komme et VUT/II. 
  
Internationale stabe 
Udover etableringen af reservepersonelstrukturen ved HOK underlagte myndigheder, 
er der et arbejde i gang med at etablere en tilsvarende reservepersonelstruktur ved 
Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Stettin/Polen, Headquar-
ters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC) i udkanten af Gloucester i England samt 
ved Nordic Defence Coorperation (NORDEFCO) i Stockholm. 

 Kilde: Forligsportal for Hæren 
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Indkaldelsen 1. august 2011 

 

 I alt Mænd Kvinder 
% 

Kvinder 
% 

Frivillige 
% 

Tvungne 
Hæren 2019 1784 235 11,64   

Flyvevåbnet 97 84 13 13,40   
I alt mødt 2116 1868 248 11,72 95,84 4,16 

 
Rigtig mange unge mennesker gider godt knokle rundt i et mudret øvelsesterræn og 
blive udsat for stueeftersyn i de fire måneder, som en værnepligten normalt varer. I 
august sagde forsvaret goddag til 2116 unge mennesker – 2019 i hæren og 97 i Fly-
vevåbnet – langt de fleste havde selv meldt sig. 
 
- Man kan sige, at der er tale om en kunstig høj frivillighedsprocent. Antallet af frivilli-
ge her i august skyldes, at forsvaret har været nødt til at reducere antallet af pladser 
til værnepligtige. I 2010 og 2011 har vi reduceret fra 6200 til 4800 pladser, siger ma-
jor Enrico Schou, elementleder i Forsvarets Rekruttering. 
 
De få tvungne værnepligtige her i august på 4,16 procent er værnepligtige, der tidli-
gere er udeblevet fra værnepligtstjeneste eller som har søgt om udsættelse. 
 
- Frivilligheden har igennem de sidste tre år svinget mellem 89 til 91 procent. 2011 
ser ud til at blive en smule højere på grund af reduktioner i antallet af værnepligts-
pladser, siger Enrico Schou. 
 
I øvrigt er der for første gang siden 2000 kommet værnepligtige til Bornholm. Frivil-
lighedsprocenten blandt dem er på 100 procent, hvilket er helt usædvanligt. Da for-
svaret sidst indkaldte, var holdene til Bornholm nogle af de sværeste at fylde op. 
 
Kvinder og etniske minoriteter 
Det er forsvarets erklærede mål at være en mangfoldig arbejdsplads.  Faktisk blev 
forsvaret i foråret belønnet for sin politik for at tiltrække flere kvinder og etniske mi-
noriteter med Institut for Menneskerettigheders MIAPRIS. Præcis hvor mange unge fra 
etniske minoriteter, der er blandt de værnepligtige vides ikke. 
 
- I Danmark er det ulovligt at registrere folks etniske baggrund. Derfor registrerer vi 
ikke, hvor mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, der hvert år aftje-
ner værnepligt, siger Enrico Schou. 
Til gengæld er andelen af kvindelige værnepligtige i august på 11,72 procent – fordelt 
med 11,64 procent på Hæren og 13,4 procent på Flyvevåbnet. 
 
Hæren har to store indkaldelser i løbet af et år: Februar og august. Et mindre antal 
værnepligtige bliver indkaldt til Flyvevåbnet og Søværnet i andre måneder på året. 
Antallet af værnepligtige, der mødte op den 1. august 2011, udgør 45 procent af det 
samlede antal værnepligtige i 2011. Men på grund af de pålagte reduktioner er au-
gustindkaldelsen anderledes end forårsindkaldelsen. 
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Bogomtale - Fodfolk - medrivende og godt fortalt  
 

 

Bag Dannevirke-voldene måtte unge danske solda-
ter i 1864 se deres grufulde skæbne i øjne-
ne. Forhutlede og ladt i stikken af deres øverste 
kunne de ikke give prøjserne meget modstand 
 
 
 
 
Fodfolk er en kollektivroman om en gruppe unge 
danske soldater og deres triste skæbne under kri-
gen i 1864. 
Vi følger en garnisons tilbagetrækning fra fæst-
ningsbyen Rendsborg til Dannevirke, der for de 
uprøvede og uvidende soldater står som det uigen-
nemtrængelige fæstningsværk. 
Men krigens endelige resultat begynder at tegne sig. 
I de danske avisers krigsreportager hedder det, at 
de danske soldater "buldrer på og slås som djævle" 
- først mod østrigerne og senere mod prøjserne. 
 

 
- Ikke et ord om at vi stak af fra det hele, spørger den ene soldat, da kammeraten 
læser krigsreportagen. 
- Nej, det er temmelig utroligt, ikke, svarer kammeraten. 
Et billede på manipulationen med den offentlige mening. 
"Fodfolk" ligger et stykke over middel, selv om det varer lidt for lang tid, før man rig-
tig lærer personerne i romanen at kende. Der mangler episoder, der går rigtig i hjertet 
på én i hele den første halvdel af bogen. Og det er egentlig en forudsætning, når man 
som læser skal oparbejde et personligt forhold til aktørerne. 
Fortroligheden kommer først halvvejs inde i bogen, da den unge Terkelsen skriver 
hjem til sin far og beklager, at han ikke kan se nogen mening med det hele. Terkel-
sens far er en selvtilfreds 1848-veteran, der heller ikke har fattet en brik af alvoren i 
1864, og det ender tragisk, da han slår hånden af sin søn. 
 
Sejlivet myte 
Den anden tragiske figur i romanen er kaptajn Hammerich, der bliver gjort til synde-
buk i en krigsretssag. En parallel til den øverstbefalende Julius de Meza’s skæbne. 
Romanen skal hilses velkommen. Den er medrivende og godt fortalt. Men der er en 
række unøjagtigheder. For eksempel gør forfatteren ikke noget for at aflive en af de 
mest sejlivede myter om 1864-krigen - tværtimod. 
 
Prøjsernes geværer. 
Det antydes, at prøjsernes bagladegeværer var en faktor, der havde indflydelse på 
krigens udfald. Hverken prøjserne eller danskerne bemærkede noget om geværets 
overlegenhed, som romanen ellers hævder. Det var først krigens sidste infanterikamp, 
Lundby-affæren, der vakte forbløffelse ud over slagmarken. 
I øvrigt bruger forfatteren konsekvent betegnelsen Sydslesvig, selv om det ikke var 
den gængse betegnelse før 1864. Dengang dækkede begrebet Sønderjylland hele om-
rådet fra Kongeåen ned til Ejderen, og Sydslesvig er et begreb, der først rigtig kom 
frem efter genforeningen i 1920. 

Kilde: Litteratursiden.dk 
Claes Johansen: Fodfolk. 215 sider, 198 kroner (Aschehoug). 



 23 

Ny mindesten ved hundeskolen i Karup 
  

 
 

Faldne hunde i Forsvaret har sammen med deres fører reddet liv ude i verden. De har 
nu fået en mindesten ved hundeskolen på Air Force Training Centre i Karup. 
Alle forsvarets hunde bliver uddannet på Air Force Training Centre i Karup, og det ta-
ger omkring to-tre år at uddanne en hund med fører til udsendelse i Afghanistan. ISAF 
Hold 8 var de første til at bruge danske hunde til at støtte Ingeniørregimentet, og det 
var hunde fra Combat Support Wing (CSW).  
Hundenes indsats i Afghanistan og andre steder i verden redder liv og udover det, har 
de en stor betydning i hundeførernes daglige liv. Derfor har chefsergent Michael Elle-
bæk fra Hundeskolen, som er en del af Air Force Training Centre, taget initiativ til ud-
førelse og fået udpeget en plads til mindestenen på et grønt område omgivet af træer 
ogbuske lige op ad hovedbygningen på hundeskolen. 

 
 

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. 
Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens 
medlemmer.  
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Input til bladet kun pr. 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  

Foredrag Nordjysk (+) AAU - se kredsen 031111 - 1930 
Foredrag Nordjysk (+) AAU – se kredsen 081111 - 1930 
Foredrag Nordjysk (+) AAU - se kredsen 101111 - 1930 
Foredrag København Kastellet 101111 - 1900 
Foredrag Nordjysk (+) AAU - se kredsen 171111 – 1930 
Bowling (pokal) Nordjysk Lindevangen 211111 - 1000 
Foredrag København Kastellet 221111 - 1900 
Foredrag Nordjysk (+) AAU - se kredsen 241111 -1930 
Tj.stedsbesøg Midt – og Vestsjæll. Flådestation Korsør 061211 - 1655 
Stiftelsesfest København Kastellet 081211 - 1300 
Julefrokost Fyn Dannevirke 151211 – e.n.a. 
Boweling (Slut) Nordjysk Lindevangen 191211 - 1000 
Julefrokost Nordjysk Nr. Uttrup Kaserne 191211 - 1230 
Foredrag København Kastellet 120112 - 1900 
Foredrag København Kastellet 260112 – 1900 
Foredrag København Kastellet 090212 - 1900 
Foredrag København Kastellet 230212 - 1900 
Foredrag København Kastellet 080312 – 1900 
Foredrag København Kastellet 230312 - 1900 
 

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

Deadline Meddelelser nr. 181 (Januar – februar 2012) 011211 201211 
Deadline Meddelelser nr. 182 (Januar – februar 2012) 011211 251211 
Deadline Meddelelser nr. 183 (Marts - april 2012) 010212 250212 
Deadline Meddelelser nr. 184 (Maj - juni 2012) 010412 250412 
Deadline Meddelelser nr. 185 (Juli – august 2012) 010611 250612 

 
Tryk 

 
Forsvarets Trykkeri 

Flådestation 
Korsør 

 
 

Redaktionen afsluttet den 4. oktober 2011 


