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Forsidebilledet: (Se artiklen inde i bladet) 
Model af kongeskibet Dannebrog, bygget af Erik Jensen. 
Dannebrog blev bygget i 1931-1932 på Orlogsværftet i København, som afløser for det for-
rige kongeskib hjuldamperen Dannebrog fra 1879. Skibets skrog er bygget af stål i nittet 
konstruktion på et tværskibs spantesystem, skibet har klipperstævn og elliptisk hæk. Set 
udefra kan kongeskibet deles i to sektioner. Foran skorstenen er plads for besætningens un-
derbringelse, laster og maskine. Agten derfor er den kongelige afdeling, som i hospitalskibs-
rollen vil være underbringelse for patienter. Ved anløb af danske og udenlandske havne be-
nyttes det overdækkede agterdæk til receptioner.   
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Ledige legater 
 
DEN AF HÆRENS FASTE OFFICERER OG LIGESTILLEDE OPRETTEDE UNDERSTØT-
TELSESFORENING  
har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hær-
hjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. 
Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning og efter trang. 
Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttrauma-
tiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. 
Ansøgningsskema kan rekvireres pr. brev eller pr. mail ved henvendelse til forenin-
gens sekretær og skal i udfyldt stand være foreningen i hænde inden 15. oktober 
2012. 
 

Major Jørgen Larsen 
Digterparken 76 

2750 Ballerup 
email adr.: jalars@larsen.mail.dk 

 
 
 

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 og vist sin deltagelse ved følgende døds-
fald: 
 

Major Erik Pedersen 
(24. okt. 1940 – 31. maj 2012) 

 
Efter mange års ophold i udlandet i forsvarets tjeneste samt arbejde for DANIDA nød 
Erik foreningslivet, hvor han hyppigt var at finde i kredsens midte. Med sin stille og 
noble adfærd faldt han godt til i medlemmernes midte. 
 

Fhv. flotillechef Hans V. Lunau 
(3. jan. 1923 – 10. juli 2012) 

 
For Hans var Marinehjemmeværnet sagen. Men aktiv som han var, færdedes han i fle-
re foreninger. Blandt dem var Danske Livregiments Løjtnantsforening, hvor han – op-
rindelig sekondløjtnant – var mangeårigt medlem og indgik i seniorklubben. Han var 
en  usædvanlig personlighed med et vindende væsen. I psykisk og fysisk balance. Så 
sent som sidste år modtog han Idrætsmærket i guld for erhvervelse af mærket gen-
nem 50 år i Reservens feltsportsgren. 
 

Æret være Erik Pedersen og Hans V. Lunaus minde. 
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Fra bestyrelsen. 
Som tidligere bekendtgjort har etablissements- og kantinedrift i forsvaret været i ud-
bud, hvilket vil medføre ændringer i visse rutiner og priser for ydelser for foreningen. 
Indledningsvis forhøjes kuvertprisen ved foredragene som nedenfor nævnt. 
 
Foredragssæson 2012-I 
Torsdag den 8. marts foredrog kontreadmiral Nils Christian Wang over emnet: Sik-
kerpolitik i Arktis – en ligning med mange ubekendte. 
Admiralen indledte med at fortælle, at Arktis er et område, han kender særdeles godt. 
Han indledte sin karriere i Søværnet med at sejle i grønlandske farvande i seks år. Si-
den indtog Arktis en vigtig rolle i hans karriere ikke mindst som Chef for Søværnets 
Operative Kommando indtil 2010. 
Mange journalister spørger: Hvem ejer Arktis, hvorefter de beskriver det som en slags 
”Ingen-mands-land”, som måske viser sig at indeholde ”poser af guld” og derfor er et 
oplagt mål for en tredje verdenskrig. Intet er mere forkert. Arktis er et særdeles vel-
reguleret område ikke mindst takket være FNs havretskonvention fra 1982. 
 
Arktis er omkranset af kyststaterne USA, Canada, Danmark (i kraft af Grønland), Nor-
ge og Rusland. Staternes territoriale farvand strækker sig 12 sømil ud fra kysten. In-
den for dette område er kyststaterne suveræne.  Dertil kommer en Exclusive Econo-
mic Zone, som strækker sig 200 sømil ud fra kysten. I denne zone har kyststaten 
eneret på udnyttelsen af havbunden, og hvad der måtte være af værdier under hav-
bunden.  Det er dog muligt at købe eller sælge retten til udnyttelse af nærmere defi-
nerede dele af havbunden.  Denne zone kan yderligere udvides så længe den omfatter 
kyststatens kontinentalsokkel. Dette kræver imidlertid indgåelse af aftaler alene af 
den grund, at en højderyg på kontinentalsoklen faktisk strækker sig fra Grønland til 
Rusland. Der er således tale om overlappende krav. Disse kan forelægges FNs Konti-
nentalsokkelkommission, som dog kun kan tage stilling til, om de stridende parter de-
finerer deres sag i overensstemmelse med konventionerne, hvorimod en endelig afgø-
relse skal træffes nationerne imellem. 
97 % af det arktiske hav indgår i kyststaternes Exclusive Economic Zones, men da 
selv de resterende 3% drejer sig om meget store områder, vil ingen nation lade chan-
cen gå fra sig for yderligere at sætte sig på en del af dette område. Der er dog ikke 
noget, der tyder på, at der i dette område skjuler sig store værdier. Der anvendes 
imidlertid et trecifret millionbeløb på videnskabelige undersøgelser, og ikke mindst 
Norge satser stærkt på arktisk forskning på Tromsø Universitet. 
Dernæst gik admiralen over til at tale om isens udbredelse i Arktis. Der er tale om to 
slags is. Flerårsis smelter ikke om sommeren og bliver derfor tykkere og tykkere og 
hårdere og hårdere, og farvande med flerårsis kan kun besejles af de allerstørste is-
brydere. Etårsis smelter derimod i løbet af sommeren og bliver til vand, men selv om 
vinteren bliver den ikke tykkere, end at den kan besejles af isforstærkede skibe. En 
række oversigtskort viste, hvorledes isens udbredelse er skrumpet betydeligt ind i de 
senere år.  Dette har gjort sejlads gennem Nordøstpassagen nord om Rusland og 
gennem Nordvestpassagen nord om Nordamerika interessant. Ved at benytte disse 
sejlruter kan der spares 40 % tid og dermed 40 % brændstof og 40% mindre udled-
ning af CO2. Man må gøre sig klart, at netop handelsruter historisk har givet anled-
ning til konflikter. Kina investerer for tiden massivt i Island for der at skabe et stort 
havneanlæg, hvor handelsskibe fra Atlanterhavet kan omlade deres last til kæmpesto-
re isforstærkede skibe, som kan besejle Nordøstpassagen året rundt. Island ser derfor 
sig selv som et knudepunkt for den nye ”silkerute”. Den største udenlandske ambas-
sade i Island er da også den kinesiske. På Færøerne sker der ingenting, skønt Færø-
erne faktisk ligger endnu bedre for en sådan havn.   
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I 1996 blev The Ottawa Declaration vedtaget af The Arctic Council. Ud over de fem 
kyststater omfatter den også Finland, Sverige og Island med den begrundelse, at de 
tre nationer har landområder, der ligger nord for Polarcirklen. The Arctic Counsil un-
derstreger, at de ikke skal forholde sig til militær sikkerhed. Kina har anmodet om at 
deltage som observatør, men dette er blevet klart afvist af Rusland. 
Danmark har taget initiativ til The Ilulissat Declaration for ”The arctic five”. Den om-
fatter regler for samarbejde og dialog og fælles arktisk ansvarlighed for naturen. 
Eventuel uenighed parterne imellem skal afgøres gennem internationale regler. Un-
dersøgelser har vist, at USA udelukkende gik med til dette takket være Danmarks en-
gagement i Afghanistan. 
Norge regner med store olieforekomster i Arktis, og i 2011 underskrev Norge og Rus-
land omsider aftalen om midterlinjen mellem de to nationers territorialfarvand, og 
straks efter igangsatte Norge efterforskning i området. Stort set alle norske militære 
baser er nu i Nordnorge. Ifølge Norges Strategy for the High North er det norsk politik 
at tiltrække NATO styrker til øvelser i området. Norge bygger fem luftforsvarsfregat-
ter, som skal sejle i det arktiske område. 
Rusland ønsker ikke NATO i Arktis, og NATOs generalsekretær har da også udtalt, at 
NATO ingen interesser har i Arktis. Russerne har havne og isbrydere i området, og de 
hævder, at Nordøstpassagen er en russisk vandvej, medens USA understreger, at det 
er internationalt farvand. I 2007 plantede en ubåd det russiske flag på bunden af ha-
vet på Nordpolen. Foreholdt de folkeretslige problemer ved dette, hævdede russerne 
senere officielt, at det var ”en excentrisk russisk rigmand med en privat ubåd, der 
havde gennemført det”. Russerne har med stor, bombastisk pressebevågenhed opret-
tet to arktiske brigader af allerede eksisterende styrker. I området har de fire helikop-
terbærende skibe med isforstærkning.  De ønsker tilsyneladende at gøre indtryk på 
vælgerbefolkningen og give udtryk af en stærk ledelse; men de overholder The Ilulis-
sat Declaration. For russerne drejer det sig om stabilitet, købmandskab og penge. 
USA’s strategi for området er Homeland Defense og stor maritim tilstedeværelse. Men 
i virkeligheden har USA stort set ingenting. De har tre gamle isbrydere, som ofte er på 
værft, og i praksis har området en lav prioritet, fordi USA er engageret så mange an-
dre steder, og de har således ikke kapacitet til at hævde deres suverænitet i området. 
Thule har en dybhavshavn og en flyveplads, hvorfra der kan udføres søredning og 
havmiljøovervågning. Hvis forholdet mellem USA og Kina forværres, for eksempel ved 
at kineserne føler sig provokeret af den amerikanske flåde i det Sydkinesiske Hav, kan 
det ikke udelukkes, at de tilsvarende vil provokere USA I Arktis. 
Canada betragter Nordvestpassagen som deres. Arktis betyder alt for Canada. De har 
arktiske baser, fly og skibe. I august 2005 plantede canadierne deres flag på Hans Is-
land mellem Grønland og Canada. Samtidig fjernede de det danske flag, som besæt-
ningen på Triton to år før havde plantet på den kun 2 m2 store ø. Det danske flag blev 
kort efter afleveret til udenrigsminister Per Stig Møller i Udenrigsministeriet. De bom-
bastiske canadiske udmeldinger var tydeligvis et led i en valgkamp, og forholdet er 
det, at Canada og Danmark siden 1970erne har været enige om at være uenige i det 
spørgsmål.  
 
I august 2011 udgav Danmark: Kongeriget Danmarks strategi for Arktis 2011-2020. 
Der er enorme muligheder for at udnytte olieforekomsterne i havet både vest og øst 
for Grønland. Vi må se i øjnene, at i perioden 2030-35 vil der på verdensplan være 
mangel på energi. I samme periode vil råvarepriserne kun gå op og op, og i Indien og 
Kina vil middelklassens købekraft stige voldsom frem mod 2050. Dette kan i værste 
fald føre til krig. 
Et helt andet råstof er de såkaldte jordarter eller lathanider. Det drejer sig om 15 
grundstoffer, som alle er metaller. De findes i begrænsede områder på Jorden, men et 
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af disse steder er Kvanefjeld 8 km nordøst for Narsaq i Sydgrønland. Disse grundstof-
fer er afgørende for fremstilling af blandt andet katalysatorer, permanente magneter, 
superledende materiale, tv-rør og anden elektronik. Kvanefjeld har verdens største 
forekomst af disse grundstoffer, og kineserne har vist stor interesse for at ”hjælpe” 
med at udnytte dem. Australien har også betydelige forekomster, men har af sikker-
hedspolitiske grunde sagt nej til at samarbejde med kineserne. 
EU har udpeget sjældne jordarter til at være de vigtigste strategiske resurser, som 
kommer til at mangle i fremtiden. 
Det dansk-grønlandske rigsfællesskab hviler på, at Danmark kun kontrollerer den fæl-
les udenrigs- og sikkerhedspolitik for Grønland. Rigdomme i Grønlands undergrund er 
Grønlands, og indtægter fra disse er Grønlands med de begrænsninger som aftalerne i 
forbindelse med evt. nedsættelse af bloktilskuddet udgør. 
Admiralen sluttede med at konkludere, at der er en række stabiliserende faktorer så-
som aftaler og fælles interesser, men da der ikke er nogen overordnet myndighed for 
konfliktløsning, kan dårlig kommunikation og indenrigspolitiske interesser udgøre en 
risiko. Anledning til konflikter kan være oliekatastrofer eller ”torskekrig” på fiskeriom-
rådet. Forholdet mellem NATO, EU og Kina kan også udvikle sig ugunstigt, specielt 
hvis spænding mellem USA og Kina i det Sydkinesiske Hav spreder sig til Arktis. 

Hans A. Schrøder  
 
Foredragssæson 2012-II 
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varme-
central med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris â kr. 
150. 
Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. 
Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest 
tirsdagen ugen forud kl. 1200. 
 
Torsdag den 11. oktober vil oberstløjtnant Hans A. Schrøder berette om TABLE JAM 
231, som var kodeordet for en våbennedkastning til modstandsbevægelsen under den 
tyske besættelse af Danmark. Takket være en række heldige omstændigheder lykke-
des det i 50året for Danmarks befrielse at identificere den Royal Air Force flyvemaski-
ne og den besætning, som om natten den 30/31 marts 1945 havde kastet 24 contai-
nere med våben og ammunition ned til modstandsbevægelsen på Næstvedegnen. 
Nedkastningen skete ved punkt 27, Dronning Margretes Høj, ved Saltø Gods nord for 
Rappenborg Skov. Det lykkedes endda den 4. maj 1995 at etablere et møde på ned-
kastningsstedet mellem et af maskinens besætningsmedlemmer og 17 af de mod-
standsfolk, som havde stået nede i mørket og taget imod våbnene. Derved blev det 
muligt ikke blot at beskrive selve nedkastningen set fra modstandsfolkenes side, det 
er gjort så tit, men også besætningens oplevelser lige fra de mødte om morgenen i 
eskadrillen på flyvestationen i England og til de langt ud på natten atter var til bage. 
 
Torsdag den 25. oktober foredrager kommandør Poul Grooss om Slaget ved Stalin-
grad i 1942. 
I år er det 70 års siden, at de tyske tropper fejede hen over de russiske stepper og 
nåede ud til Volga lidt nord for Stalingrad. Det var kun et spørgsmål om tid inden by-
en faldt, ifølge Hitler, men for både Stalin og Hitler blev det en sag om prestige, om 
byen opkaldt efter generalsekretæren for Sovjetunionens kommunistiske parti skulle 
falde i efteråret 1942. Forsvaret af Stalingrad blev lagt i hænderne på brutale ledere, 
som selv ville blive likvideret, hvis ikke de stod fast. Her opridses den spændende 
baggrund for den tyske hærs hurtige fremrykning, Luftwaffes angreb og det fantasti-
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ske sovjetiske modangreb den 19. november 1942, som tyskerne ikke havde forudset 
omfanget af. 
Foredragsholderen er guide på militærhistoriske ture til blandt andet Stalingrad, og 
han redegør for såvel den tyske krigsførelse, de sovjetiske modforholdsregler som de 
civile indbyggeres forhold.  
 
Datoer for efterfølgende foredrag er 8. og 22. november og for årets stiftelsesfest 
6. december. 
 
Skydning med pistol – Efterår 2012 
Forårets skydninger blev afsluttet med et stabilt fremmøde og gode resultater. 
Efterårets skydninger fortsætter på torsdage og på Sjælsø skydebaner K2. 
Vi har fået tildelt følgende datoer: 
 
16. august, 30. august, 13. september og 27. september. 
 
Alle skydninger afvikles i tidsrummet 0900 – 1200. 
Landspræmieskydningen afholdes den 30. august og den 13. september håber vi at se 
medlemmer fra Nordjyske Kreds, som har ønsket at gennemføre en skydning hos os.  
Jeg glæder mig til at hilse på medlemmerne fra Nordjyske Kreds og til at gense alle 
”gamle” skytter, og nye skytter er meget velkomne. 
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf. 4848 0740 
Vel mødt. 

                                                                                                            Ole Raae 
Andersen 

Skydeudvalgsformand 
Tlf. 49210119 


 
Storstrøms Kreds 

Kredsen er nedlagt, da det desværre ikke har været muligt at vælge eller udpege en 
bestyrelse.  
Flere hidtidige medlemmer har heldigvis tilsluttet sig enten Midt- og Vestsjællands el-
ler Københavns kreds. Vi håber, at flere vil følge deres eksempel. 
Landsledelsen. 


 
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 
 
Når du læser dette har kredsen i august gennemført to træningsskydninger samt den 
årlige præmieskydning med efterfølgende ”Boeslundefrokost” den 25.8. Resultaterne 
er derfor ikke kendt i skrivende stund, men vi har bestemt gjort os umage. Mere kan 
man ikke forlange. Kredsen har også gennemført den planlagte sommerudflugt til An-
delslandsbyen Nyvang lidt øst for Holbæk. Det kan du læse mere om i næste nummer. 
 
Tilgangen af medlemmer fra den tidligere Storstrøms Kreds er fortsat, og det er vi 
meget glade for. 
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Dette nummer skal primært bruges til at annoncere aktiviteter i september og okto-
ber. Der er to: 
 
Tirsdag den 25. september kl. 1930 på Skovsøgård i Slagelse 
Foredrag om ”Tjenesten som Ældste Forbindelsesofficer fra Nordpol-brigaden til Multi-
national Division North i Bosnien 1998-99” ved formanden. Det sker som tidligere an-
nonceret. Tilmelding til Holger Janns senest den 21.9. 
 
Tirsdag den 30. oktober kl. 1900: Besøg ved ARLA Foods,  
Karolinevej 1, Port C, Slagelse.   
Formanden vil fungere som vejviserpost. Bemærk, at datoen er en ændring til det tid-
ligere meddelte. Teknisk chef Anders Nordkvist Jensen og terminalchef Helle Jürgen-
sen – begge gode medlemmer af vores forening – vil føre os igennem mejericentrets 
afdelinger (og der vanker nok også lidt smagsprøver undervejs). Tilmelding til Holger 
senest den 26. oktober. 
 
Bestyrelsen påregner at holde et møde sidst i september for at fastlægge de resteren-
de aktiviteter i efterår og vinter. Sikkerhedspolitik er emnet i efteråret (tentativt 20. 
november). Men det kunne – måske – også være noget om kompagniche-
fers/delingsføreres vilkår under krigen i Afghanistan, hvor ”systemets” opbakning til 
dem synes at være mere og mere tvivlsomt. Vi vil forsøge os med et eftermiddagsar-
rangement – og – belært af tidligere erfaringer – ikke flere vinteraktiviteter før gene-
ralforsamlingen i marts 2013. 
 


 

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 
 
August 
Skydning på pistol i Skallebølle følgende tirsdage kl. 1600-1800, den 07., 14., 21. og 
28. 
Den 28. trækker vi den lidt for efter skydningen spises den medbragte mad ligesom vi 
i fulde drag vil nyde formandens pilsner. Der efter er der præmieuddeling. 
Alle kan deltage. Alle bør deltage. Du er bedre til at skyde end du selv og din mor 
tror. Og glem så ikke det dejlige sociale samvær. 
 
September 
Markering af Danmarks Udsendte ved stenen ved Dannevirke den 5. kl. 1900. 
I samarbejde med Garnisonskommandanten i Odense, De blå Baretter Fyn og Solda-
ternes Fællesrepræsentation. 
 
Den 8. afholdes fugleskydning på Dannevirke kl. 09 med morgenkaffe kr. 30,- frokost 
til kr. 100,-. Tilmelding senest 15. august på tlf. 3032 1408. Mød op til et hyggeligt 
arrangement med Soldaternes Fællesrepræsentation. 
Den 13. kl. 0730 afvikler vi efterårsturen til Fyrkat og Hvidsten Kro. En helt unik dag. 
Særskilt skrivelse udsendes nærmere dagen af hensyn til eventuelle erindringsfor-
skydninger??  
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Sydjysk kreds 
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle. 
 7583 3548 - : ilbro@mail.dk 
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 
  
Siden sidst 
Kredsen har ikke haft arrangementer i juni eller juli. 
Den i MEDDEELELSER NR. 184 annoncerede bustur til Sydslesvigs Vestkyst og Frede-
rikstad, som har deadline i skrivende stund (1/8), kunne kun tiltrække et eneste med-
lem (+ undertegnede forretningsfører, som i forvejen er medlem af den forening, vi 
åbnede samarbejde med – ”Historisk Samfund for Sydøstjylland.”) 
Kredsstyrelsens skuffelse over dette sølle resultat være hermed udbasuneret til med-
lemmernes videre overvejelse.  
 
Kommende arrangement 
Under forudsætning af, at der melder sig mindst 10 skytter, gennemfører kredsen 
 

PRÆMIESKYDNING PÅ PISTOL 
ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2012 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 bedste 

resultater. 
Hertil har vi så kredsens egne tre vandrepokaler udsat af oberstløjtnant N.T.Winther 
og frue samt af oberstløjtnant I. Langkilde. 
 
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 ventelinjen 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.7522 2383, eller e-mail: knudglud@mail.dk 
Snarest muligt og senest mandag den 3. september 2012. 
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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@adr.dk 


Sommertur med FOUAT
Den 14. juni om morgenen afgik fra Ålborg med kurs mod Prag og med Franz Strehle 
som arrangør og rejseleder og fire deltagere, en af Cimbrer bilernes busser, med Mo-
gens som en meget venlig og hjælpsom chauffør. 
Efter første stop ved Tilst/Aarhus for optag af to personer, videre til Ryes kaserne og 
banegården i Fredericia for yderligere fire plus to personer, var det tid til frisklavet 
morgenkaffe og hjemmebagte boller.  
Således styrkede nåede vi til Fleggaards supermarked ved Krusaa, hvor der var 1½ 
time til indkøb, beregnet på hjemturen. Samtidig prøvede vi den for mig nye ”busfro-
kost”, som nærmest er en civiliseret udgave af tørkost/feltforplejning. En fortræffelig 
og udmærket dækkende løsning som samtidig er med til at holde budgettet under 
kontrol. 
 
Det første stykke gennem Sydslesvig og Holsten ligner landskabet meget, det vi ken-
der nord for grænsen, dog er det i Holsten bemærkelsesværdigt, hvor mange tilsyne-
ladende nyplantede alleer, der fører ned til selv mindre ejendomme, ligesom byggesti-
len er mere streng og efterhånden som vi nærmer os de Sachsiske stater og dermed 
kommer ind i det tidligere DDR, er det også påfaldende, hvor mange, ja næsten alle, 
huse der er pudsede eller berappede. Forklaringen er, at i en del år efter krigen, hvor 
mange af disse huse er nybygget eller genopført, var det på grund af brændselsman-
gel meget svært at få nye teglsten, hvorfor man var nødt til at rense og genbruge de 
gamle sten fra de ejendomme, der var ødelagte under krigen, og for så at få en ens-
artet facade, har man valgt at behandle overfladen, som vi ser den nu og ofte i meget 
ensartede lyse farver. 
Her er også randbeplantningen langs vejene, ændret fra det ret nære og tætte, som 
længere nordpå, til en mere varieret bevoksning, let trukket tilbage fra vejen og ofte 
med lange åbninger, så man får stort overblik over de meget store dyrkede marker, 
som er en følge af de tidligere kollektive brug, der nu i mange tilfælde ejes af konsor-
tier og uden småbrug og bebyggelser over arealerne. Afgrøderne er næsten som hos 
os. Meget rug, hvede og byg og sporadisk lidt havre. En del større kartoffelmarker, 
især i de nordlige områder og majs og raps ses, men ikke i det omfang vi kender 
hjemme. I den sydlige del ser man en del høslet. Ingen roemarker og næsten ingen 
fritgående kreaturer, men nu og da lidt får. 
 
I dette område ser vi også adskillige meget store vindmølleparker. Der, hvor de dyr-
kede marker afløses af skovarealer, ser disse forholdsvis nyplantede ud, anslået til ca. 
25-35 år ofte med randbeplantning af birk foran betydelige afdelinger med skovfyr, 
ret tæt plantet, men med karakteristisk grøn skovbund og ganske høje stammer. Her 
ses også en del ung løvskov med både eg og bøg. Det hele virker meget velplejet og 
der er ofte trådhegn mod vejen og på pælene langs de dyrkede arealer sås flere ste-
der musvåger. 
Denne første strækning var nok lidt lang og ikke mindst bagerst i den lidt ældre bus, 
hvis gearkasse i visse perioder gav sig som en gammel orne og hvor der ved stop og 
kortere pauser forekom nogen dieselos, ankom vi kl. ca. 20.30 til Schloss Kropstädt, 
som vi først havde lidt besvær med at finde ind til. Men hvem drømmer også om, at 
man skal ind ad noget, der nærmest ligner en havegang, for at komme ind til en i øv-
rigt meget fin parkeringsplads foran en gitterforsynet port til broen over voldgraven, 
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bag hvilken man når til hovedbygningen, der nu bebos af ejeren, som også driver det 
meget store landbrug, der hører til men nu har valgt at lade noget af bygningen be-
nytte til hoteldrift.  
 
Her fik vi en forudbestilt god tre retters middag, efter at vi først var indlogeret. Des-
værre en del på 2. etage, og uden elevator, så det blev ikke til meget løben op og 
ned, da vi først havde spist; men da vi skulle ned til et velassorteret morgenbord alle-
rede kl. 07.30 var der vist ikke det store behov for ekstra udskejelser.  
 
2. dag 
Fredag fortsatte vi så de ca. 200 km mod Dresden. Ad mange mindre veje og gennem 
adskillige små byer, som næsten alle virkede meget lukkede på grund af tiltrukne 
gardiner eller persienner, men som - i øvrigt på næsten hele turen - alle var bemær-
kelsesværdigt rene. I de større byer endda så at sige uden nedtrådte tyggegummi-
klatter på fortovene. De mindre parcelhusområder var også stort set alle med pæne 
forhaver. 
 
Undervejs gav major Villy Scheuer-Hansen os en omhyggelig og præcis redegørelse 
for de forhold der førte til de meget voldsomme bombardementer af Dresden i februar 
1945. Man sad uvægerligt tilbage med usikkerheden. Var der virkelig på dette tids-
punkt en så omfattende taktisk nødvendighed for dette angreb, eller var det en for-
ståelig, ophobet ”tak for sidst”? Eller måske en blanding af begge dele? 
 

 

Til venstre: 
Frauenkirche 
i 1967 
 
 
Til højre: 
Frauenkirche 
i dag. 
 
 
Bemærk Lu-
ther statuen 
midt for. 

 
 
Vel ankommet til Dresden skulle vi møde en forudbestilt guide, hvor en misforståelse 
gav os et par timers ventetid, som flere dog kunne bruge til bankbesøg og ellers min-
dre ture i det meget smukke område med parken omkring Zwinger Paladset, som Au-
gust den Stærke lod opføre, da hans fætter Frederik den 4. af Danmark i 1709 skulle 
besøge Dresden. Vi holdt op imod en af de store boulevarder, hvor der kørte en del 
store sporvogne. Her havde vi den oplevelse at se, at der pludselig kom et meget 
langt vogntog, udelukkende med containere, som altså også blev transporteret ad dis-
se skinner. Heldigvis var det da ikke kreaturvogne. 
 
Vi fik så en god times meget professionelt gennemført rundtur i den gamle bydel, hvor 
busser kun må komme med behørig tilladelse, som altså guiden havde. Herved fik 
man virkelig et indtryk af, først hvilket enormt område der havde været ødelagt, men 
også et indtryk af det store arbejde, der i de forløbne 67 år er udført, for at genrejse 
denne by, som i dag fremstår som en virkelig flot hovedstad for Sachsen. Ikke mindst 
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i kraft af den omhu der er udvist med genopførelsen af de mange gamle bygninger, 
hvor den for få år siden genindviede Frauenkirche står som et fornemt resultat af ind-
satsen. Bortset fra baggrunden, må man erkende, at byen har gennemgået en vold-
som byfornyelse, der i dag i høj grad gør den til et besøg værd. 
 
Efter lidt individuelle rundture i byen med middag efter behov og i nærheden af den 
store centrale parkeringsplads, fortsætter vi sidst på eftermiddagen, efter en let bus-
frokost, mod Prag. 
Inden længe kører vi i et noget mere kuperet landskab, hvor mindre klippepartier ses 
langs vejen og lidt længere fremme, begynder man at ane bjergkæden Erzgebirge, 
der danner det nordvestlige grænseområde mellem Tjekkiet og forbundsstaten Sach-
sen, hvor vi gennem et par lange tunneller, som, på god gammel fæstningsvis, danner 
et par slyngninger, så man, blandt andet, ikke uhindret kan se lige igennem. Vi passe-
rer i området Elbsandsteinsgebirge, hvorfra man blandt andet har hentet de sandsten, 
der blev brugt til opførelsen af Zwinger Paladset.   
Når man efter passagen ser tilbage, på de randformede og for en stor del skovklædte 
bjergpartier, med flere iøjnefaldende let keglestub- eller kuppelformede toppe, forstår 
man virkelig begrebet ”naturlig grænse”. I hvert fald med tidligere tiders muligheder, 
ville det have været en betænkelig affære at prøve at passere, hvis ikke man havde 
fredelige hensigter. Måske er det derfor, der stadig på vestvendte skråninger flere 
steder anes bygningsværker, som kan være tidligere udkigsposter. 
 
Vi følger de lavere landområder, først langs Elbens forløb, derpå langs Vltava/Moldau 
floden til Prag, hvortil vi kommer kl. ca. 21.00. igen efter lidt omkringkørsel, idet de 
mange gader med ensrettet færdsel gav chaufføren flere problemer, som dog alle blev 
tilfredsstillende løst. 
Indkvartering på det 4½ stjernede hotel Galileo i nærheden af bymidten. En del tilsy-
neladende weekendgæster, men god plads. Især i morgenmadsrestauranten på øver-
ste etage, heldigvis med elevator. 
 
Dag 3 
Lørdag formiddag kl. 10 går og kører vi samlet med sporvogn til Nationalmuseet for 
enden af den 750 m lange Väclav plads med den store rytterstatue med den tjekkiske 
skytshelgen Vàclav, som over 20 år er opført af billedhuggeren Myslbek og i 1918 ind-
viet i forbindelse med udråbelsen af Tjekkoslovakiets selvstændighed (se foto). Den 
meget brede boulevardagtige plads, som kan rumme 400.000 mennesker, har kun en 
meget begrænset biltrafik. Pladsen er anlagt i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor man-
ge af de ældre huse blev revet ned for at skabe denne plads, hvor vi også finder min-
desmærket for de to unge tjekker, der i 1968, i protest mod den russiske besættelse, 
brændte sig selv. Det meste af det middelalderlige gadenet kan derfor stadig opleves 
ud til siderne fra pladsen og her udfolder der sig et rigt handelsliv af overvejende sou-
veniragtig karakter, hvor det er påfaldende, at mange af de handlende er af uden-
landsk oprindelse og næsten alle har en vagt eller dørmand placeret ved indgangen. 
Det er også blandt andet her, at man klart får anskueliggjort, hvad der ligger i begre-
bet at man ”lever af turisme”. 
 
 
 

fortsættes ….. 
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Den lange vandring, i en temperatur, der i løbet af dagen nåede op på 30 grader, ef-
terlod et stærkt behov for noget svalende, men det er der i hele byen rig mulighed for 
at få dækket. Herfra fortsatte man i mindre grupper ned gennem den gamle bydel 
mod Karlsbroen, over Moldau, hvor der denne dag var en ganske betydelig mængde 
mennesker, tilsyneladende især turister. Passerer her blandt andet byens første råd-
hus Novomestska, hvor den første af de tre berømte ”vinduesudsmidninger” i 1419 
fandt sted, da en flok radikale hussitter smed en række rådmænd ud af et tårnvindue. 
Personlig nåede jeg at ”blive væk” og forsøgte ihærdigt i området på den anden flod-
bred at finde den sporvognslinje, som jeg vidste, kom tæt på hotellet. Af uheldige 
grunde kom denne ikke på den side af floden, så først efter mange omstigninger, lyk-
kedes det at krydse floden og finde den rette linje. At spørge om vej eller bare hjælp, 
viste sig meget svært, idet der klart er en forståelig aversion mod at tale tysk og de få 
der kan tale engelsk bruger en tjekkisk accent, der ikke gør det lettere. Det lærte mig, 
at når jeg forhåbentlig igen kommer til Tjekkiet, så vil jeg på mit tøj bære et Danne-
brogsflag, som jeg tror at mange vil genkende, takket være hånd- og fodboldinteres-
sen og muligvis også Melodi Grand Prix’erne. (Gud bedre det). 
 
Middagen denne aften var henlagt til ”Den gode soldat SVEJKS” værtshus et par gader 
fra hotellet. Et spændende sted med blandt andet en imponerende hovedret med et 
stort stykke and samt noget andet kød og garniture. Kan desværre ikke tilbyde at re-
ferere spisekortet, men prøv selv at se på Google under U Kalicha, der er også billede 
af det lille værtshus ved siden af, som siges at være brugt i en film om Svejk. Der var 
2 runder af en harmonika spillende mand, klædt på som Svejk, med et broget reper-
toire, egnet for stedet. 
 
Dag 4 
Søndag den 17. tager vi samlet, i vores egen bus, ud til Lidice, stedet hvor den by lå, 
der sammen med alle dens indbyggere, af SS og efter Himlers ordre og ydermere på 
baggrund af en forkert oplysning, blev ”fjernet fra jordens overflade”. På vejen derud 
gav Villy Scheuer-Hansen en meget omhyggelig gennemgang af attentatet på Rein-
hard Heydrich og eftersøgningen af gerningsmændene. 
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Stedet fremstår i dag som et meget 
smukt parklignende anlæg, præget af et 
monumentalt bygningsværk på toppen af 
det overraskende kuperede område og 
den nedenfor anbragte skolebillede lig-
nende helfigurs bronzeskulptur af de 82 
børn, der blev separat bortført til en af 
udryddelseslejrene. 
Stedets historie efterlader, i tankerne om 
den nærmest djævelske, hævngerrige og 
totalt meningsløse ondskab, også erin-
dringen om navne som My Lai (1968) og 
Cambodja (1975). – Var det endda det 
eneste.  
 
(Vel hjemkommet har jeg på Google set, at der sideløbende med massakren i Lidice 
også foreligger en beretning om nabolandsbyen Lezakys tilsvarende skæbne) 
Vi var trods alt nu trængende til en busfrokost, før vi på tilbagevejen til Prag, hørte 
Villy Scheuer-Hansen give en dybtgående beretning, om det der kendes vedrørende 
personen Heydrich. Absolut ikke som undskyldende forklaring, men som kilde til mulig 
forståelse af hans holdninger og livsvalg. 
 
Den stadig meget varme eftermiddag tilbragtes efter eget valg, før vi om aftenen 
samlet fulgtes ned til Moldau, hvor vi med ”Moravia”, en af de mange store turistbåde, 
tog ud på sejlads og samtidig til ”Dinner Cruse,” som var et righoldigt ”tag-selv-bord” 
med kolde og varme specialiteter, først op under Karlsbroen og derpå nedad floden og 
gennem den første sluse og et godt stykke videre, før vi gik tilbage, nu i nedgående 
sol og tusmørke, som er lidt hurtigere end her hjemme på denne årstid, lige ved St. 
Hans. Derved fik vi glæde af at se alle lysene i Prag, fra ”søsiden”. 
 
Dag 5 
Om mandagen, den 18. juni valgte nogle af os at tage hen til den nationale, 70 års 
højtidelighed i den ortodokse kirke, Sankt Cyril og Methodius. Stedet hvor de 7 tjekki-
ske modstandsfolk, som på forskellig måde havde været involveret i attentatet på 
Heydrich, var blevet angivet, fundet og efter kraftig ildkamp med en betydelig over-
magt af SS tropper, havde erkendt deres underlegenhed og hvor dem, der ikke var 
faldet, havde besluttet at indtage den medbragte selvmordskapsel. 
Højtideligheden formede sig som en ortodoks messe under deltagelse af Tjekkiets 
præsident, en række højere stående officerer, hvoraf en del i betydelig alder, samt 
militær attacheerne fra blandt andet Frankrig, Polen, Rusland og vist nok også Eng-
land, foruden en række honoratiores, mange med ægtefæller. Afsluttende efter mes-
sen med et besøg i krypten, hvor der nu er opstillet en bronze buste af hver af de 7, 
der faldt i kirken. Før selve messen bragte nogle enheder af den tjekkiske hær, i to-
mands grupper, et væld af blomster og kranse frem til ceremoniel nedlæggelse foran 
kirken. Et fornemt og fint gennemført arrangement, der også havde tiltrukket mange 
tilskuere i den afspærrede gade.  
Den lange ventetid, bogstavelig talt med ryggen op ad muren, gav anledning til re-
fleksioner over byens særlige arkitektur. Udover de mange stilpræg af især barok, ro-
kokko- og gothisk art er der det til fælles, at i alle huse, også dem af nyere og nyeste 
dato, er vinduerne trukket tilbage i ret dybe nicher og alle åbner indad. Resultat: Fa-
cadens stilpræg bevares, kun undergivet de skiftende belysningsforhold.  Det samme 
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gjorde sig også tydelig gældende i Dresden og formodentlig også mange andre steder. 
Men det er noget andet i sammenligning med traditionel dansk byggestil. 
Efter endnu en varm eftermiddag til egen anvendelse, tog vi om aftenen med diverse 
sporvognslinjer og metro til Krizikova Fontænen, som skulle være Europas største, 
hvor vand og lys skifter i takt med musikken. I den ca. 45 minutter lange forestilling 
vi overværede, var musikken udvalgte numre af ”The fantom of the Opera”, som des-
værre kun blev leveret i en meget dominerende elektronisk gengivelse og uden ledsa-
gende optræden af for eksempel ballet på scenen. Effekten af det skiftende lys blev 
også noget begrænset af det svindende dagslys. 
 
Tilbageturen til hotellet ad samme rute, bekræftede den tanke, især for de ”tungere 
gående”, at det i mange tilfælde nok ville være at foretrække, at køre lidt længere 
med de enkelte sporvognslinjer eller metroen, indtil man ramte et sted, hvor man 
umiddelbart kan skifte til den forbindelse, man ønsker, frem for at gå ret lange stræk-
ninger, før man finder den rigtige linje. Tidsforbruget ville sikker blive det samme og 
med et 3 dages kort, som vi havde, vil udgiften ikke blive større. 
 
Dag 6 
Efter morgenmad og afgang fra Prag lød vejrprognoserne for området i vort næste 
mål Lübbenau, på en del regn og udsigten til en længere tur i åbne både, med paraply 
eller regntøj, gjorde, at man valgte, ikke at opretholde pladsreserveringen til den tur i 
det meget spændende og særprægede Spreewald, som var planlagt. Vi kørte dog til 
Lübbenau, hvor vejret i mellemtiden havde besluttet sig til at være strålende solskin, 
som vi kunne benytte til en ret lang spadseretur i byen og ned til havnen, hvor både-
ne i øvrigt hedder ”käner”, der ligesom Venedigs kondoler drives frem med stager. 
Uheldigvis er området lukket for indkørsel med turistbusser. 
 
På vejen havde vi holdt en busfrokost, så nu kunne vi fortsætte mod Beeskow, som vi 
nåede til kl. ca. 18.30 hvor vi boede på hotel Märkisches Gutshaus, med mulighed for 
at gangbesværede kunne bo i en sidebygning i stueplan. Her afsluttede vi med en fæl-
les middag, desværre ved småborde, men i hyggelige omgivelser. En fælles aften på 
terrassen måtte begrænses lidt, af hensyn til en meget tidlig afgang onsdag morgen, 
hvor der forelå en tur på over 800 km, før bussen ville være hjemme i Aalborg. 
 
Turen tilbage gennem nogenlunde det samme landskabsbillede, som på vejen ned, 
forløb i påfaldende stilhed. Jeg tror man hvilede ud og fordøjede indtryk, men også 
endnu en sidste busfrokost. Indtil pludselig de sort/hvide afmærkningspinde i vejsiden 
blev afløst af de kendte rød/hvide og vi næsten umærkeligt atter kørte på dansk 
grund. 
Det var ”Sommerturen 2012”, som jeg oplevede den, med venlig hilsen og tak til ar-
rangøren for en godt tilrettelagt tur og til alle medrejsende for et hyggeligt selskab fra 

Palle Øvli Røjgaard 
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Minister i dialog 


 
 

I begyndelsen af juni måned stillede forsvarsminister Nick Hækkerup op til dialog med 
forsvarets medarbejdere. Flådestation Frederikshavn, Flyvestation Karup og Fredericia 
kaserne, Maristation Holmen, Flådestation Korsør og Danilog i Vordingborg var måle-
ne.  
 
I en kort tale præciserede forsvarsministeren sin holdning til målet for de forestående 
forligsforhandlinger og besparelser. Efterfølgende fik medarbejderne mulighed for at 
stille direkte spørgsmål til ministeren. Se og hør forsvarsminister Nick Hækkerups tale 
fra Marinestation København på Holmen:  
http://www2.forsvaret.dk/viden_om2/Pages/Ministeridialog.aspx 
 


Meddelelser på hjemmesiden 
 

 
Illustrationen ovenfor viser ikke det program, der kan komme på tale. 
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På repræsentantskabsmødet foråret blev det vedtaget, at Meddelelser fremover skal 
kunne distribueres elektronisk. Flere kredse og mange medlemmer har tilkendegivet, 
at de enten foretrækker eller kan leve med, at bladet kun kan læses på foreningens 
hjemmeside. 
 
Da der desuden er en for foreningen negativ udvikling i såvel trykke- som portoom-
kostningerne, er vi nærmest tvunget til at tænke nye tanker. 
 
FOUAT har hidtil været begunstiget af gode (militære) sponsorer, hvilket også vil væ-
re tilfældet resten af indeværende år. Men fra nytår 2013 må medlemmerne være 
forberedt på, at Meddelelser kun trykkes og fordeles i en papir-version til de med-
lemmer, der udtrykkeligt anmoder om det. Det har hidtil vist sig at være et fåtal. 
 
Hvis det er økonomisk muligt, vil Meddelelser blive lagt på hjemmesiden i en form, 
der giver mulighed for at se siderne i dobbeltopslag, hvor læseren kan zoome ind og 
ud efter behov. 
 
Hvis vi vælger den økonomisk billigste løsning, følger der den ulempe med, at siden 
vil vise en række reklamer i en spalte i højre side. Disse forsvinder dog, når man 
zoomer ind for at gøre bladets tekst større og mere læsbar, hvilket de fleste læsere 
sikkert vil vælge at gøre. 
 
Prøv selv: www.fouat.dk vælg ”Arkiv” og læs nr. 183 og/eller 184 i viewer-versionen. 
 

Hilsen fra 
Redaktør & Webmaster 


 

Den kongelige yacht er still going strong 
 
Tekst: Journalist Erik Svarre, Dagbladet Børsen 
 
Kongeskibet Dannebrog havde en svær fødsel, men har nu 250.000 sømil på loggen – 
still going strong. Det er et godt oceangående brugsskib, som samtidig er skønt at 
skue – “et stykke dansk arbejde af rang”. Det er ikke alle skibe, der får et jubilæums-
skrift – selv om der var mange, der fortjente det. 
 
Men her er der tale om et helt særligt skib – Kongeskibet Dannebrog, der nu har eksi-
steret og ikke mindst fungeret i 80 år. Til glæde for befolkningen. Og utvivlsomt til 
fornøjelse for den kongelige familie.  
 
En karakteristisk klipperstævn og en elegant formet elliptisk hæk gør Dannebrog til et 
helt unikt skønt skue  
 
I alt 250.000 sømil har dette Søværnets skib nummer ét sejlet i sin 80-årige historie 
som monarkens maritime opholdssted med varetagelse af officielle pligter undervejs, 
her i landet og under fremmede himmelstrøg eller sagt med andre ord: ti gange jor-
den rundt. 
 
 
 

fortsættes …. 
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Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary om bord på Kongeskibet Dannebrog i København 

lørdag den 26.maj 2012. I anledning af 80-års dagen for søsætningen af Kongeskibet  
Dannebrog afholdt Regentparret frokost på Dannebrog med deltagelse af Kronprinsparret. 

 
Det har været en bevæget historie, hvor der har været mest lyst, men også nød. Ja, 
skibet kunne for så vidt godt være gået til under Anden Verdenskrig, da admiral Vedel 
beordrede flådens fartøjer sænket på Holmen. Men af en eller grund, som ikke ken-
des, fik Dannebrog ikke sprængstof om bord den skæbnesvangre morgen i 1943, selv 
om det altså er skib nummer ét i Søværnet. 
 
Godt for det. For ellers havde vi nok ikke fået denne dejligt ramsaltede og fornøjelige 
bog om det gode skib Dannebrog, som den tidligere værnepligtige og militærhistorisk 
interesserede forfatter Tom Wismann har begået. Hans egen maritime historie er fan-
tastisk, da familien har været tjenstgørende i Søværnet siden 1666. Det var dengang 
Herluf Trolle lige havde været admiral og tævet svenskerne. 
 
Leverer med humør 
Tom Wismann startede sit bogprojekt sidste forår vel vidende, at Dannebrogs jubilæ-
um er 26. maj, altså i morgen – i øvrigt på kronprins Frederiks fødselsdag – hvor ski-
bet for første gang kom under kommando, som det hedder i Søværnets jargon, når et 
skib sættes i aktiv tjeneste. 
 
Og nu i dette forår foreligger en 152-siders bog – med fuld rulle, rigt illustreret og 
med tilhørende “logbøger” fra en officer og en menig værnepligtig kvinde om tjene-
sten på Dannebrog. Rigtige søfolk forestår bare at levere – til tiden og med honnør. 
 
Dannebrogs fødsel var ikke helt smertefri – som det fremgår i bogen. Men som med 
alle svære fødsler er det blevet et smukt og levedygtigt barn, som tilmed ikke er for-
andret meget undervejs. Et rigtig solidt og oceangående brugsskib på 63 meter – som 
det skinner igennem som en rød tråd i bogen.  
 
Nu foreligger en 152-siders bog – med fuld rulle, rigt illustreret og med tilhørende 
“logbøger” fra en officer og en menig værnepligtig kvinde om tjenesten på Dannebrog  
 
Nye motorer er kommet til efter udskiftning af de oprindelige B&W dieselmotorer og 
moderne elektronisk navigationsudstyr, men ellers ser det meget ud som dengang, 
det blev afleveret fra Orlogsværftet i København. Meget af inventaret stammer endda 
fra det forudgående kongeskib med samme navn, der var en elegant hjuldamper på 
73 meter. 



- 19 - 
 

 
Kongeskibet Dannebrog på sin faste ankerplads ved Holmen,  

Københavns Havn. 
 
Men dronning Ingrids gode smag og sikre sans for farver og detaljer har – som det 
nævnes i bogen – i høj grad undervejs sat sit præg på Dannebrogs flotte aptering og 
elegante fremtoning i saloner og kahytter. 
 
Som søværnets skib nummer ét var Dannebrog oprindelig udstyret med våbensyste-
mer, men ud over officerernes og de meniges håndvåben, er der i dag ikke skarpladt 
ammunition om bord. Det er dog så meget flådeskib endnu, at der er adgang forbudt 
for uvedkommende til radiorummet, og radiosignaler kan også krypteres bl.a. af hen-
syn til terroristangreb. 
 
 
 

 
Dannebrog har også et mindre bibliotek, der indeholder en del af dronningens såkaldte hånd-
bibliotek. Hvert år forsynes biblioteket med bøger efter dronningens valg. Det kaldes hofgrej 

og bringes om bord sammen med andet hofgrej ved sæsonens start.  
Foto fra bogen af Tom Wismann 
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Økonomiske smerter 
Til fødslens besvær hørte også økonomiske smerter, da byggeriet, der var igangsat i 
kong Christian X’s regeringstid, overskred det bevilgede budget med 20 pct. – tilmed i 
en krisetid, hvor statens budget var presset under regeringen Stauning.  
Ved store virksomheders hjælp blev de manglende penge imidlertid fremskaffet, så 
Dannebrog med dronning Alexandrine som navngiver kunne glide af beddingen på Or-
logsværftet som byggenummer 151 i oktober 1931. 
 
Og hvilket skib. Med en karakteristisk klipperstævn og en elegant formet elliptisk 
hæk, som gør Dannebrog til et helt unikt skønt skue. Berlingske Tidende skrev ved 
søsætningen, at skibet er “et stykke dansk arbejde af rang, et bevis på, hvad vi evner 
herhjemme”. 
 
Vemodigt suk 
Det er det fortsat – selv om man i den forbindelse kan tilføje med et vemodigt suk, at 
der ikke er så meget skibsbygning i Danmark længere. Sidst Dannebrog blev omtalt i 
en større offentlighed var i forbindelse med dronning Margrethes 40-års regentjubilæ-
um, hvor regenten i en tv-samtale med skipper Troels Kløvedal levende og fornøjeligt 
fortalte om bl.a. barndommen om bord med sin far kong Frederik IX, og vi så sø-
mandskongen med tatoveringerne spule de små prinsesser. 
 
Dannebrog blev bygget i den tidligere konges ungdomsår. Hans kærlighed til og vene-
ration for skibet – som beskrevet af dronningen – fremgår også tydeligt i bogen. Han 
deltog således som den eneste kongelige repræsentant i det første prøvetogt med 
Dannebrog i 1932, og siden – da han blev regent – sejlede han altid med hele vejen 
om bord, mens den øvrige kongefamilie ofte lod sig transportere på anden måde frem 
til destinationen. 

 
Kong Frederik IX på broen af Dannebrog. 

Han benyttede enhver lejlighed til at besøge skibet og dets officerer. 
Mange var gamle kolleger fra hans egen tid som tjenestegørende i søværnet. 

 
Tom Wismann skriver, at det ind imellem var nødvendigt for – høj som for lav – at 
sætte sig på gulvet og indtage en klemme, fordi det ikke var muligt at indtage føde i 
søgangen på anden måde. 
 
Enhver sømand kender til det tætte liv om bord på et skib. Og denne fornemmelse af 
nærkontakt fås også i Tom Wismanns bog om Dannebrog. Der er bestemt forskel på 
indkvarteringen, men ellers er vilkårene meget ens for alle, og møder mellem repræ-
sentanter for kongefamilien og besætningsmedlemmerne er hyppige. 
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De tilhørende “logbøger” om livet om bord forfattet af en tidligere tjenstgørende 
næstkommanderende officer om bord, orlogskaptajn Harald Joensen, og den tidligere 
værnepligtige, Lea Foverskov, giver et klart indtryk af dette tætte, nære liv på Dan-
nebrog. 
 
Logbøgerne danner dermed en fortrinlig realistisk og farverig sløjfe på denne hurtigt 
og letlæste bog med både gode faktuelle oplysninger og romantisk skumsprøjt.  
 
Kongeskib i 80 år – Dannebrog 1932-2012 
Tom Wismann 
Forlaget Steel & Stone 
152 sider, rigt illustreret 
Vejl. Pris: 249 kr. 
 

Fakta om Dannebrog 
 
■ Bygget: Orlogsværftet 1932 som skib nr. 
151 fra værftet 
 
■ Stabelafløbning: 10. oktober 1931, 
apteret, prøvesejlet 
 
■ Kommadohejsning: 26. maj 1932 
 
■ Længde: 63 meter 
 
■ Bredde: 10, 4 meter 
 
■ Deplacement: 1232 ton, fuldt lastet 
 
■ Hovedmotorer: To B&W Alpha Diesel, 
1981. Dannebrog er dobbeltskruet 
 
■ Ydeevne: 650 kW, 870 HK 
 
■ I alt sejlet: 250.000 sømil eller 10 gange 
jorden rundt 
 

 Hjælpemotorer: Tre Scania på hver 216 
kW/290 HK til el-produktion 
 

■ Fart, maks: 13 knob, 24 km/t 
 

■ Tanke: 110 ton dieselolie 
 

■ Rækkevidde: 4.200 sømil med fulde tanke 
ved 12 knobs fart. 

 

 
Dannebrogs besætning 
 
■ Dannebrog har et halvt hundrede besætningsmedlemmer, når der sejles. 
■ Skibsledelse: Jagtkaptajn (skibschef med rang af kommandør), næstkommanderende og 
tre divisionschefer. 
■ Operationsdivisionen: Ca. 23 mand, to officerer, to sergenter og 19 menige værnepligtige 
(med ni måneders værnepligt). 
■ Teknikdivisionen: Ca. 13 mand, fire officerer, to sergenter, en marineoverkonstabel og 
seks værnepligtige. 
■ Forvaltningsdivisionen: Ca. 15 mand, en officer, tre sergenter, 11 værnepligtige (en ba-
ger, tre kokke, fire messegaster, to sølvkammergaster og en “vaskebjørn”, der står for skibets 
vaskeri) 
■ Under togter er hoffets personale med om bord. Når hele følget er med er der med besæt-
ningen 72-73 personer om bord. 
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Analyse af en organisatorisk samling af forsvarets officersskoler. 
 

 
  

 
Resume 
Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør 
grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og im-
plementering af en ny HR strategi kan have indvirkning på det grundlag, analysen 
bygger på. 
 
Analysen opstiller følgende løsningsforslag: 
• En ren organisatorisk samling, hvor skolerne forbliver, hvor de er i dag. 
• En organisatorisk og fysisk samling på Svanemøllens Kaserne eller i Jonstruplejren. 
• En organisatorisk og delvis fysisk samling, hvor Hærens Officersskole og Forsvars-
akademiet samles på Svanemøllens Kaserne, og de to øvrige officersskoler forbliver 
hvor de er. 
 
Analysen konkluderer, at en organisatorisk sammenlægning ikke vil medføre forringel-
ser af uddannelserne. Derimod vurderes en organisatorisk sammenlægning at ville 
medføre mulighed for en styrkelse af det faglige niveau på uddannelserne. Hvis en or-
ganisatorisk sammenlægning kombineres med en fysisk sammenlægning, vil der kun-
ne opnås besparelser på både etablissements- og driftsudgifter. Der er ikke afdækket 
afgørende forhold, der taler imod en sammenlægning af skolerne. 
Analysen peger desuden på, at der ikke er væsentlige fordele ved at ændre den geo-
grafiske placering i Københavnsområdet til et andet sted i landet. Det nuværende 
etablissementer på Frederiksberg Slot og Nyholm findes ikke egnede til en ny sam-
menlagt skole. 
Med den nuværende elevproduktion anses det for mindre realistisk at kunne leje et 
egnet etablissement. På den baggrund indgår en lejeløsning ikke som et løsningsfor-
slag. 
Idet den nuværende elevproduktion udgør grundlaget for analysen, udgør etablisse-
mentsudgifter det område, hvor den største del af eventuelle effektiviseringsgevinster 
kan findes. 
 
Etablissementsområdet er samtidig det område, hvor de største risici ligger. Dette 
skyldes, at der vil være betydelige udgifter til nybyggeri og udestående vedligeholdel-
sesarbejder mv. Disse udgifter er i væsentligt omfang forudsat inddækket gennem af-
hændelse af overskydende etablissementer. Det forventede provenu ved afhændelse 
af etablissement er også behæftet med usikkerhed. Hvis disse forudsætninger ændrer 
sig, så vil det økonomigrundlag, anbefalingen hviler på, også ændres. 
De opstillede løsningsmodeller er endvidere analyseret i forhold til f.eks. tidsperspek-
tivet, faglig synergi, evt. strukturelle og driftsmæssige konsekvenser, interne og eks-
terne afhængigheder samt værnsfælles kontra værnsspecifikke aspekter. Det er dog 
de økonomiske aspekter, der er vægtet i forhold til valg af løsning og anbefaling. 
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En ren organisatorisk sammenlægning medfører ikke umiddelbart en driftsoptimering 
og indeholder endvidere en fortsat økonomisk usikkerhed, idet udgifter til byggepro-
jekt og de nuværende udestående bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder ved 
Frederiksberg Slot på op til ca. 93 mio. kr. skal afholdes på et tidspunkt. En organisa-
torisk sammenlægning vurderes dog at give øgede muligheder for styrkelse af de 
værnsfælles og personelstrategiske aspekter, samt bedre mulighed for udnyttelse af 
forskning på tværs af uddannelserne. 
Modellen vil kunne implementeres i 2013. 
 
En fysisk samling forventes at give et driftsoptimeringspotentiale på op til 31 mio. kr. 
årligt i forhold til de ca.168 mio. kr., der bruges nu. Dette svarer til ca. 18 %, når den 
er fuldt implementeret. 
  
De økonomiske beregninger ved en fysisk samling på Svanemøllens Kaserne om-
fatter bl.a. investering i nybyggeri på op til 289 mio. kr., et forventet provenu fra und-
ladelse af byggeprojekt på Frederiksberg Slot på op til 59 mio. kr. og salg af oversky-
dende etablissement på i alt op til 167 mio. kr. En fysisk samling kan være implemen-
teret fra medio 2017, og vil kun i mindre grad påvirke den nuværende forligsøkonomi 
(udgift på ca. 30 mio. kr. i projekteringsfasen). Indregnes optimeringspotentialet, 
vurderes investeringerne i bedste fald at kunne tilbagebetales indenfor 5-6 år. Om 
end Jonstruplejren kunne have været anvendt til en samling af skolerne, anbefales 
denne løsning ikke. Dette skyldes bl.a. et større nettofinansieringsbehov. 
En organisatorisk og delvis fysisk samling af Forsvarsakademiet og Hærens Officers-
skole giver et potentiale for driftsoptimering på etablissement på op til 8 mio. kr., når 
den er fuldt implementeret. De økonomiske beregninger for en delvis fysisk samling 
omfatter bl.a. investering i nybyggeri på op til 172 mio. kr., et forventet provenu fra 
undladelse af byggeprojekt på Frederiksberg Slot på op til 59 mio. kr. og salg af over-
skydende etablissement på op til 101 mio. kr. En delvis fysisk sammenlægning kan 
være implementeret fra primo 2017, og vil kun i mindre grad påvirke den nuværende 
forligsøkonomi (udgift på op til ca. 30 mio. kr. i projekteringsfasen). Investeringen 
vurderes i bedste fald at give et mindre provenu, når salg af overskydende etablisse-
ment er gennemført. En delvis fysisk samling vurderes at udnytte de øgede mulighe-
der for værnsfælles aspekter, synergi og forskning i et vist omfang. Der er dog en ri-
siko for, at de decentralt placerede skoler (Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets 
Officersskole) ikke får samme udbytte af den delvise fysiske samling som de to sam-
menlagte skoler. 
 
Anbefalinger: 
Såfremt valget af organisatorisk og fysisk sammenlægning skulle ske på baggrund af 
den nuværende elevproduktion, findes det ud fra et økonomisk perspektiv mest hen-
sigtsmæssigt at samplacere skolerne på Svanemøllens Kaserne, idet den nuværende 
bygningsmasse og arealstørrelse giver de bedste muligheder for at etablere en ny 
sammenlagt skole. 
Denne løsning indebærer imidlertid en økonomisk risiko i form af investeringer i ny-
byggeri og salg af overskydende etablissement, men giver den bedste driftsoptimering 
på lang sigt (op til 31 mio. kr. årligt). 
Arbejdet med analysen har afdækket, at der findes meget forskellige opfattelser af 
henholdsvis værdien af at styrke eller bevare den værnsspecifikke uddannelse, eller af 
værdien af at styrke de værnsfælles aspekter. En eventuelt sammenlagt skole rum-
mer fortsat mulighed for at vælge mellem begge aspekter, afhængig af hvad der til-
lægges størst prioritet. 
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Afslutningsvist anbefales, at en beslutning om samling af forsvarets officersskoler og 
Forsvarsakademiet ikke tages nu, men afventer udfaldet af de igangværende analy-
ser, implementeringen af en ny HR strategi og udmøntningen af de forventede bespa-
relser på forsvarets bevillinger. 
 
Anbefalingen skyldes forventningen om, at de igangværende analyser og implemente-
ringen af den nye HR strategi vil kunne skabe usikkerhed i relation til bl.a. arealbe-
hov. Således vil en planlagt omlægning af officersuddannelserne kunne medføre, at en 
samlet skole ville kunne placeres på et af de nuværende etablissementer eller andre 
etablissementer, der måtte komme i spil som følge af blandt andet etablissements-
analysen. Omvendt vil anbefalede ændringer i løn- og ansættelsesvilkår kunne medfø-
re, at personaleomsætningen blandt officerer på sigt vil være på niveau med det øvri-
ge samfund, hvor personaleomsætningen er 3-4 gange højere end i forsvaret. Dette 
kunne medføre, at arealbehovet i forhold til i dag fordobles. 
Alternativt anbefales det, at en beslutning på nuværende tidspunkt begrænses til, 
hvorvidt skolerne skal samles. Valg af etablissement bør under alle omstændigheder 
ikke træffes, før et nyt grundlag er kendt. Et valg af etablissement nu vurderes at 
medføre en betydelig risiko for fejlinvesteringer og mindre rentabel drift i fremtiden. 






Skilderhusets historie 
 

 

 
 

Det røde 8-kantede skilderhus er en 
kendt del af bybilledet i alle garnisonsby-
er.  Skilderhuset er måske endda ver-
densberømt, når man har i erindring hvor 
mange turister, der har fotograferet vag-
terne foran de kongelige slotte.  
 
Hvorfor ser det sådan ud? 
Mangen soldat kan, med rette, have stil-
let sig dette spørgsmål, under en lang og 
måske kedelig vagt.  De originale tegnin-
ger findes ikke, og hvorfor kikhullerne i 
siderne er hjerteformede vides derfor ik-
ke. Skilderhusets alder kan fastsættes 
med en større nøjagtighed. På kobberstik 
fra 1750’erne, der viser Christiansborg 
Slot, ses skilderhuset ved marmorbroens 
ene side.  Skilderhuset kan dog være æl-
dre, idet der på Kastellet er fundet to fla-
de sten med huller i midten.  Stenene 
kunne være brugt som fundament til skil-
derhuse.   Fundet er gjort på det sted, 
hvor Kastellets bygmester havde planlagt 
porten til et slot, der imidlertid aldrig blev 
opført.  Disse sten kan føre skilderhusets 
historie tilbage til ca. 1660. 
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Hvad siger ordbogen? 
Fra "Ordbog over det danske sprog": Især militært, lille, søjleformet, i den ene side 
åbent, drejelig vagthus med (stå) plads for enkelt person (soldat), tjente denne til ly 
mod regn og lignende under vagttjeneste.  
Betegnelsen er tysk 
Ordet stammer fra det tyske "schilderhaus". I riddertidens middelalderlige Tyskland 
stod vagterne med deres beskyttelsesskjold "schild" og passede på.  Lad os alle sende 
en venlig tanke til den danske "designer", der har bevirket, at skilderhuset ser ud, 
som det gør, og lad det være denne ukendtes fortjeneste, at vi slap for de firkantede, 
skråstribede, meget lidt pæne skilderhuse, som bliver brugt i Tyskland. 





Nyt monument i Århus 
 
Mindeparken i Århus får et monument, som skal hylde og ære danskere, der har væ-
ret og er udstationeret som en del af de internationale, fredsbevarende styrker i ud-
landet. 
 
Af Henriette Bech Forsvarets Hovedredaktion 
 
Det 2,20 meter høje monument bliver afsløret på Flagdagen den 5. september i Min-
deparken i Århus. Initiativtager og formand for Dronningens Livregiments Soldaterfor-
ening Århus og Omegn, Sven-Erik Magnussen glæder sig over, at monumentet endelig 
bliver en realitet. 
- På Kastellet i København, er der allerede et monument for de mange udsendte. I 
Danmarks næststørste by bliver der nu også mulighed for at hædre alle de som i åre-
nes løb har været udstationeret. De fortjener, at vi ærer dem. Det får vi nu mulighed 
for også at gøre i Mindeparken i Århus, siger Sven Erik Magnussen. 
 
Borgmester Jacob Bundsgaard holder åbningstale, og Marinehjemmeværnets musik-
korps vil spille for de fremmødte. Derudover vil der være en opvisning i tattoo med 
Hjemmeværnets Eksercitskommando Jylland.  
Grev Ingolf af Rosenborg holder ligeledes tale, og vil sammen med grevinde Sussie 
stå for selve afsløringen af det store stenmonument. 
 
- Det er en stor ære at få lov til at deltage i denne hyldest til alle de dygtige danskere, 
der er udstationeret, og som har været udstationeret i fremmede lande. En overgang 
så man skævt til soldaterne, men nu forstår danskerne bedre at værdsætte den store 
indsats de yder, og det er jeg meget glad for. Det er godt og værdifuldt, at den store 
indsats bliver værdsat og hyldet. Det fortjener de danske soldater, siger Grev Ingolf. 
 
Takket være økonomisk støtte fra Forsvarets veteranpulje og Århus Kommune er det 
blevet muligt, at opføre monumentet. 
 
Fakta 
Den 5. september er Flagdagen for Danmarks udsendte og veteraner. Formålet med 
Flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været på en mission udsendt af 
Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. 
Flagdagen blev indstiftet af Folketinget og gennemført for første gang den 5. septem-
ber 2009. 
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Ubemandet brintfly skal patruljere i 20 kilometers højde


Boeing har netop præsenteret nyt stratosfærefly, der ved hjælp af to ombyggede 
Ford-motorer kan holde sig flyvende i 20 km’s højde i fire dage. 
 

 
 
En helt ny type overvågningsfly er netop blevet præsenteret af den amerikanske flygi-
gant Boeing. 
 
Det drejer sig om et specialfly til overvågning fra stratosfæren - eller 65.000 fod. Det 
helt særlige ved flyet er, at det drives frem af to ombyggede 2,3 liters, 4-cylindrede 
Ford-motorer, der kører på brint frem for almindeligt jetbrændstof. Motorerne er i 
stand til at yde 150 hestekræfter hver. 
 
Boeing har døbt det ubemandede overvågningsfly Phantom Eye, og flyet har et vinge-
spænd på over 45 meter og kan flyve med en hastighed af 277 km/h. Flyet kan i alt 
fragte lidt over 200 kg. 
 
Ifølge Boeing er flyet beregnet på at kunne indsamle data eller kommunikation, og 
flyet vil nu blive overført til den amerikanske rumfartsorganisation Nasas Dryden-
forskningscenter på Edwards-flyvebasen i Californien for yderligere test. 
 
Boeing forventer, at flyet i starten af det nye år vil kunne gennemføre de første test-
flyvninger, som dog ikke kommer til at vare de fire dage Phantom Eye er beregnet til 
at kunne holde sig i luften af gangen, men kun mellem fire og otte timer. 
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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.  
 
Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word format. 

 

 
 

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

    
Danmarks udsendte Fyn Dannevirke 050912 – 1900 
Fugleskydning Fyn Dannevirke 080912 - 0900 
Pistolskydning Sydjysk Varde SKB 120912 – 1000 
Skydning København Sjælsø K2 130912 - 0900 
Sydslesvigtur Sydjysk  Aflyst 
Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 250912 - 1930 
Skydning København Sjælsø K2 270912 - 0900 
Virksomhedsbesøg Midt- og Vestsjælland Arla Foods 301012 – 1900 
Møde – måske  Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 201112 – e.n.a 
Foredrag København Kastellet 111012 - 1900 
Foredrag København Kastellet 251012 - 1900 
Foredrag København Kastellet 081112 - 1900 
Foredrag København Kastellet 221112 - 1900 
Stiftelsesfest København Kastellet 061212 - 1300 
 

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

Deadline Meddelelser nr. 186 (November– december 2012) 011012 251012 
Deadline Meddelelser nr. 187 (Januar - februar 2013) 011212 201212 
Deadline Meddelelser nr. 188 (Marts – april 2013) 010213 250213 
Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) 010413 250412 
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Lad være med at prøve at slå tiden ihjel. 
 Du har ikke en chance. 

 I den sidste ende er det den, der slår dig ihjel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Redaktionen afsluttet  
den 2. august 2012 

 

 


