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Landsformandens jule- og nytårshilsen 

Victor Borge sagde som bekendt, at ”Et smil er den korteste afstand mellem to 

mennesker”. I dag er den korteste vej blot ”et klik”, så har man forbindelse med 
naboen, alle vennerne, alle medlemmerne i en forening eller børnene uanset, hvor 

de bor. Afstand er i princippet en ikkeeksisterende faktor, når vi taler om kommuni-
kation.  

 
På den anden side er kommunikation og informationsudveksling i dag uundværlige 
elementer i vores dagligdag. Det Internet, der i 60’erne blev etableret af det ameri-

kanske forsvar, blev i 1981 udnyttet af en række universiteter, der havde forbundet 
213 computere – revolutionerende! I 2010 viste en undersøgelse, at hele 91 pro-

cent af den danske befolkning har adgang til internet i deres husstand. 
 
Vi taler om en periode på blot 30 år fra 1981 til i dag. Og udviklingen fortsætter. 

Tingene smelter sammen – computer, telefon, TV, GPS. Ingen kan vide, hvordan vi 
kan kommunikere om 30 år eller måske blot om 10 år. 

 
Mange af os må indrømme, at vi befinder os i en slags gråzone, hvad den nye tek-
nologi angår. På den ene side kan vi nok klare os. Vi kan sende en mail og modtage 

en SMS og kan søge – og være heldige – at finde den information, vi har brug for 
på nettet. På den anden side foretrækker nogle stadig det rigtige brev eller et leksi-

kon.  
 
Skulle vi få problemer med teknologien, kan vi jo altid spørge et barnebarn. Den 

generation får næppe behov for den encyklopædi, der ellers står i reolen, for de in-
formationer, de får brug, har de i hånden. Alle børn har jo en smartphone! 

 
Jeg ved, at vores varsel om, at Meddelelser med tiden må overgå til en elektronisk 
distribution i stedet for den traditionelle papirversion, er modtaget forskelligt hos 

medlemmerne. Og det er der ikke noget at sige til. Mange af os befinder os jo netop 
i den føromtalte gråzone og oplever, at teknologien har indhentet os i et tempo, vi 

ikke har midler til at modstå. Nogle føler sig endda som gidsler.  
 
Man skal også notere sig, at i takt med at de elektroniske løsninger vinder frem, bli-

ver prisen for de traditionelle teknikker stadig højere. Det bliver dyrere at fremstille 
tryksager, brochurer, blade og aviser. De magtfulde reklamer finder nye veje til for-

brugerne, og derved falder væsentlige indtægtskilder for f.eks. aviserne bort. Det 
nyeste eksempel er vel, at NEWSWEEK fra nytår ikke længere vil kunne købes i kio-
sken. 

Vores blad er – uden sammenligning i øvrigt – også afhængig af at have gode sam-
arbejdspartnere. Desværre bliver vi som forening ikke respekteret af Forsvaret i til-

strækkelig grad til at kunne opnå begunstigelser i form af støtte til vores arrange-
menter. 

 
Vi må være forberedt på, at de vilkår, vi har i dag, ikke holder i længden. Der skal 
nytænkes! Jeg beder derfor alle om at modtage kommende ændringer positivt. Vo-

res beslutninger baserer sig mere på nød end på lyst. 
 

Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familier en glædelig og jul og et godt 
nytår og ønsker kredsene god vind med aktiviteterne i 2013. 

Jørgen Sverker Nilsson 

Landsformand 

http://da.wikipedia.org/wiki/1981
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN 2012 
Meddelelser fra FOUAT’s skydeudvalgsformand 

 
Årets landspræmieskydning er nu gennemført, og resultaterne er modtaget. Der er 
vist smuk skydning, men det er med beklagelse at måtte konstatere, at der nu kun 

er 3 deltagende kredse. Storstrøms Kreds har tilsyneladende nedlagt sig selv; Nord-
jyske Kreds havde en aftale med Københavns Kreds om at afvikle skydningen sam-

men med denne på Sjælsø Skydebaner – men meldte afbud i sidste øjeblik; og Syd-
jyske Kreds mente ikke at kunne gennemføre skydningen på grund af manglende 
tilmelding (nemlig 5 skytter + bestyrelsen, hvad jo i øvrigt er nok). Så tilbage er 

kun Fyns Kreds, Midt- og Vestsjællandske Kreds og Københavns Kreds – og det blev 
til gengæld et meget tæt løb – se nedenfor: 

 
STORSTRØMS KREDS 

Ikke skudt. 
 NORDJYSKE KREDS 

Ikke skudt. 

 

 

FYNS KREDS 

MG Peder Mogensen             216 p. 

MJ Leif Mosegård                  214 p. 

KN Erik Lykke Pedersen         210 p. 

SSG Gert Riber Schultz          208 p. 

MJ Kjeld Frimuth Hansen       178 p. 

Total                                 1026 p. 

6 skytter deltog. Vejr: Finregn. 

  

MIDT- & VESTSJÆLLANDSKE KREDS 

Erik Olsen                                217 p. 

Helle Jürgensen                        206 p. 

Kurt Hasselby Jensen                204 p. 

Søren Jørgen Larsen                 204 p. 

Mogens Røgind                         195 p. 

Total                                     1026 p. 

10 skytter deltog. Vejr: Sol/let skyet. 

 

KØBENHAVNS KREDS 

OL Birger Hoff                      214 p. 

OB Erling Flebbe                  210 p. 

STLG Arne Schou-Jensen      204 p. 

OL Erik Tranberg-Hansen      200 p. 

MJ Bengt Laier                     199 p. 

Total                                1027 p. 

13 skytter deltog. Vejr: Letskyet. 

  

SYDJYSKE KREDS 

Ikke skudt. 

 
Præmiefordeling: 

 
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 
 Erik Olsen, Midt- og Vestsjællandske Kreds, med 217 points. 

 
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 

 MG Peder Mogensen, Fyns Kreds, med 216 points. 
 
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 

 OL Birger Hoff, Københavns Kreds, med 214 points.*) 
 

MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 
 MJ Leif Mosegård, Fyns Kreds, med 214 points.*) 

 
*) Birger Hoff og Leif Mosegård står à points, men Birger Hoff har skudt bedst på 25 
meter. 

 
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 

 Københavns Kreds med 1027 points. 
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Vandrepræmier samt ”logbøger” bedes medbragt til repræsentant- skabsmødet i 
2013 med præmierne i velpudset stand og logbøgerne àjourført. 

 
Skydeudvalgsformanden siger tak til alle  

for et godt samarbejde i 2012 og ser 

frem til en god sæson i år 2013. 
 

G. DJØRUP 
Tlf.: 4879 2033 

e-mail: gdjoerup@hotmail.com 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Varsel - FOUAT skal have ny redaktør  

 
Vores nuværende redaktør har besluttet, 

at Meddelelser nr. 190 skal være hans sidste opgave. 
 

Vi søger derfor en afløser, der vil være ansvarlig for bladet. 
Krav til jobbet er, foruden lyst, kendskab til it (Word, mail m.m.) 

Grundig introduktion til opgaven vil blive givet  
af aftrædende redaktør i løbet af vinteren 

Den nuværende udgivelsesfrekvens fastholdes. 
Web udvikling indgår ikke i jobbet. 

Kontakt snarest: 
Major Jørgen Larsen, næstformand/FOUAT 

 4466 2548 -  jalars@larsen.mail.dk 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:gdjoerup@hotmail.com
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 
 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk 

Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød 

 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  

Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182. 

Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 
3000 Helsingør,  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 

 
Fra bestyrelsen 
Med det forestående årsskifte ønsker bestyrelsen kredsens medlemmer og familie et 

Godt Nytår og takker for opbakningen til kredsens forskellige aktiviteter året igen-
nem. 

 

Alene foredragene i efteråret havde en gennemsnitlig tilslutning på 32 deltagere 
(ekskl. foredragsholdere). 

 
Ved Stiftelsesfesten 2012. 

Kredsformanden motiverede et LEVE FOR FOUAT med: 

Opmærksomheden henledes på Folk & Forsvars traditionsrige Nytårsgudstjeneste 
søndag den 6. januar 2013 kl. 14 i Kastelskirken med efterfølgende kranselægning 
ved det Nationale Monument i Kastellet. Efterfølgende indbydes til hyggeligt samvær i 

Gl. Varmecentral (no seats). 
 

Bestyrelsen afholder møde 24. januar 2013 kl. 1000 i Hestestalden. Formanden 
modtager gerne forud for dette evt. emner fra medlemmerne, der ønskes behandlet. 
 

Torsdag den 21. februar kl. 1900 afholdes generalforsamling i overensstemmelse 
med FOUAT Vedtægter, som fremgår af foreningens hjemmeside www.FOUAT.dk 

 
På valg i 2013: (jr. MEDDELELSER nr. 183) 
Jørgen Larsen, formand og Finn Asmussen, revisorsuppleant, valgt i 1997 henholdsvis 

2001, ønsker ikke at genopstille. 
Keld Meier Olsen, kasserer ( 

Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem ( 
Ove Nordly, bestyrelsesmedlem (Alle villige til at modtage genvalg) 

Erling B. Flebbe, bestyrelsesmedl. ( 
Jørgen Dam, skydeleder ( 
 

Vakancer ved valget er posten som bestyrelsens formand samt som revisorsuppleant. 
Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær med en kuvertpris á kr. 150. 

Aftenens forløb er ganske uformelt, hvorfor diverse indslag er velkomne. 
Tilmelding til formanden senest tirsdag 12. februar 2013. 
 

Kontingentet for 2013 blev vedtaget på sidste års generalforsamling med kr. 150, 
der venligst bedes betalt til kassereren på Giro nr. 6 403 182 senest 31. januar.  

For at fremme forenkling i administrationen anmodes medlemmerne tillige om at 
meddele email-adresser til bestyrelsen v/Erling B. Flebbe på erling.flebbe@gmail.com 
 

 
 

 

mailto:jalars@larsen.mail.dk
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:raae1@mail.tele.dk
http://www.fouat.dk/
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Foredragssæson 2013-I 

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 á 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. 
 

Tirsdag den 8. januar 2013 (bemærk tirsdag) foredrager oberst Bjarne Hesselberg* 
over ’Dansk militær indsats i Balkan fra 1992-2000. Udviklingen fra fredsbevarende 

mission til krigsdeltagelse’. 
Dansk deltagelse starter i 1992 med indsatsen i UNPROFOR med et mandat under FN 
Charter kap. VI (Traditionel peacekeeping). Skifter i 1993 til et mandat under FN 

Charter kap. VII (Håndhævdelse af mandatet med nødvendig magtanvendelse). Skif-
ter til NATOs indsats i ramme af IFOR og SFOR I 1996, hvor NATO får til opgave at 

gennemføre DAVTON aftalen og slutter med NATOs angreb på den suveræne stat Ser-
bien i 1999 i forbindelse med KOSOVO konflikten. Med andre ord: Danmarks overgang 

fra at deltage i fredsbevarende operationer til at blive krigsførende.  
*Chief Commander Sector North/UN Protection Force 1993-94. 
 

Tirsdag den 22. januar 2013 (bemærk tirsdag) causerer general Christian Hvidt over 
’Nogle oplevelser med F-35 Draken og F-16 Fighting Falcon’. 

 
Torsdag den 7. februar 2013 beretter major Claus Cindric Rasmussen om ’Luftopera-
tioner i Libyen’. Majoren er Experimental Test Pilot og Commander C, Flight, 730 FS. 

 
Under planlægning er afholdelse af foredrag 7. og klipfiskfrokost 21. marts!! 

 
Foredragssæson 2012-II (Resuméer) 
Torsdag den 11. oktober lagde oberstløjtnant Hans A. Schrøder ud med beretningen 

om TABLE JAM 231. 
Det begyndte med en annonce i The Daily Telegraph i december 1994 indrykket af 

den danske ambassadør i London med invitation til britiske veteraner fra befrielsen i 
maj 1945 til at deltage i festligholdelse af 50 året for denne; en dengang 69 årig pen-
sionist, Harold James Watsons reaktion på invitationen; en opringning fra den danske 

forsvarsattaché i London til Flyvevåbnets Biblioteks chef, foredragsholderen, førte i sin 
helhed til afdækning af mission TABLE JAM 231, aftenens foredrag.  

Harold Watson havde deltaget i flere af Royal Air Force’s våben-nedkastninger og var 
under missionen flight engineer på en maskine hørende til 161. Squadron. Flytypen 
betegnes Short Stirling, der havde en besætning på syv medlemmer.  

Watsons store ønske efter krigen var en gang at måtte mødes med nogle af de mænd, 
der i mørket tog imod de nedkastede containere med våben og materiel. Han havde 

for sig selv gennem alle årene gemt en afskrift fra eskadrillens dagbog om de flyvnin-
ger over Danmark, som han havde deltaget i. 
Den tekniske gennemgang af flyet, fra dets konstruktion i 1939 og tilpasning af vinge-

konstruktionen efter gjorte erfaringer fra flyvebåden Short Sunderland, gav et ud-
mærket indtryk af det tekniske og logistiske potentiale, der var implementeret i fore-

havendet. 
Langfredag 30. marts 1945 forløb for besætningen med forberedelser, afprøvning af 
udstyr, prøveflyvning, lastning og briefinger under iagttagelse af hemmeligholdelse.  

Personellet på flyvestationen, Tempsford i Bedford-shire nær Cambridge, havde måt-
tet underskrive ’The Official Secrets Act’, men blev holdt uvidende om alt operativt. 
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Ved aftenens briefing i E-sektionen fik hele besætningen deres opgave at vide, - men 
ej heller her lød et ord om opgaver samme nat for de andre fly i eskadrillen. Dropzo-

nen var markeret på et kort med nedkastningssted ved punkt 27, Dronning Margretes 
Høj ved Saltø Gods vest for Næstved. Take-off blev fastsat til kl. 2240.  
Til brug for flyvning i mørke og usigtbart vejr var i 1942 udviklet et navigationsudstyr, 

REBECCA, bestående af en sender og en modtager forbundet til navigatørens instru-
mentbræt. Med dette kunne man navigere helt nøjagtigt hen over en radiosender, 

EUREKA, placeret på jorden. Netop en sådan fulgte med en tidligere nedkastning 21. 
februar nord for Rappenborg Skov, transporteret til Enø og gemt under en vandpost 
ved et sommerhus. 

Med BBC særmelding: *Hilsen til HELENA* bragt i radioen første gang kl. 1830 og at-
ter kl. 2130 som bekræftelse varskos modtageholdet på jorden om våbennedkastnin-

gen. 
EUREKA blev hentet på Enø og tre lamper opstillet i retningen øst - vest med en yder-
ligere en lampe blev brugt til at morse et aftalt signal til flyet. Aftenens signal var P, 

prik, streg, streg, prik. 
Missionen blev gennemført og Watsons ønske efter krigen om at møde de endnu le-

vende af modtageholdet blev opfyldt både hjerteligt og officielt med modtagelse af 
borgmesteren i byrådssalen i Næstved 4. maj 1995. 
Det er et anerkendelsesværdigt researcharbejde Hans A. Schrøder har udført i sin 

egenskab af officer i flyvevåbnet, chef for Flyvevåbnets Bibliotek, forskningsbibliotekar 
D.B.,  militærhistoriker og forfatter. 

     Jørgen Larsen 
Kilde: TABLE JAM 231. Våben til Modstandsbevægelsen 

Hans A. Schrøder – Anders D. Henriksen. DEVANTIER, ISBN 978-87-90975-15-9 

 
Torsdag den 25. oktober foredrog kommandør Poul Grooss om Slaget ved Stalingrad i 
1942. Kommandøren er ansat ved Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie og 

har bl.a. virket som rejseleder på ikke mindre end otte militærhistoriske rejser til Sta-
lingrad.  

Foredragsholderen indledte med at minde om, at det netop i november, nærmere be-
tegnet den 19., at krigslykken for alvor vendte for tyskerne for 70 år siden. Så fulgte 
en gennemgang af tyskernes samlede plan for angrebet på Sovjetunionen i juni 1941. 

Det var hensigten at gå mod Leningrad, Moskva og Kiev for i løbet af kort tid at erob-
re et område fra Arkhangelsk til Det Kaspiske Hav. Hitler var overbevist om, at hele 

felttoget ville være overstået på få måneder, og følgelig var de tyske styrker ikke ud-
rustede til vinterkrig. Da tyskerne i oktober blev stoppet foran Moskva, erklærede Hit-
ler, at fjenden i øst var slået og aldrig ville kunne rejse sig igen. Da sandheden gik op 

for generalerne, begyndte mistilliden til Hitler at brede sig.  
Hitler var besat af tanken om at erobre Stalingrad ved Volga. Alene navnet, som byen 

havde fået i 1926, før hed den Tsaritsyn, symboliserede Hitlers argeste modstander. 
Byen fik i 1964 ændret sit navn til Volgograd; men der er i dag kræfter i byen, som 

ønsker Stalingrad tilbage; ikke nødvendigvis for at ære den tidligere diktator, men 
nok så meget for at ære de tusindvis af russere, der mistede livet i kampen om byen. 
Byen havde i 1942 cirka 1 million indbyggere og tre store virksomheder, heriblandt en 

tidligere traktorfabrik, som nu fremstillede kampvogne. Byen var 17 kilometer lang og 
lå på vestsiden af floden Volga. På denne side var der stejle skrænter med kløfter ned 

mod floden, medens østsiden gik over i flade stepper. 
Under den tyske fremrykning var tropperne blevet velvilligt modtaget i Baltikum og 
ikke mindst i Ukraine. Undervejs blev der rekrutteret cirka 50.000 udenlandske trop-

per, fortrinsvis ukrainere.  
Så fulgte en detaljeret gennemgang af fremrykningen mod Stalingrad, som var præ-

get af tyskernes veltrænede soldater, store mobilitet og mere moderne materiel her-
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under fly. Da den 6. Armé med tyske og italienske styrker og med General der Pan-
zertruppe Friedrich von Paulus stod foran og delvis inde i Stalingrad, begyndte det af-

gørende slag. Byen blev lagt i ruiner, men skønt tyskerne med deres luftoverlegenhed 
kunne rekognoscere næsten uhindret, forstod de sovjetiske tropper at udnytte både 
ruinerne og de mange kløfter, der førte fra byen ned til Volga. Evakueringen af civilbe-

folkning og tilgang af forstærkninger blev vanskeliggjort af, at det tyske artilleri havde 
skudt sig ind på trafikken over floden, så selv transport i mørke blev vanskelig. Man 

forsøgte at sejle 3.000 over pr. nat; men halvdelen blev dræbt. 
Da man havde sikret sig, at Japan ikke ville angribe Sovjetunionen, blev mandskab fra 
Stillehavsflåden overført til Stalingrad. De var under kommando af 18-årige søkadet-

ter, hvoraf kun to ud af 21 overlevede krigen.  
Stalins plan var at omringe den 6. Armé, dernæst at tilintetgøre den, idet alle andre 

aktiviteter nedprioriteredes. I spidsen for denne operation stod Marskal Zhukov, hel-
ten fra krigen i Japan 0g helten, der standsede tyskerne foran Moskva. Planen lykke-
des ikke mindst på grund af tyskernes fortvivlede forsyningssituation. Forsyninger fra 

luften var sparsomme, Göring havde lovet 500 tons pr. dag, men det blev kun til 70-
80 tons, og de lange forsyningslinjer på landjorden var prægede af partisanangreb og 

den kendsgerning, at vejene specielt i marts og oktober var nærmest ufremkommeli-
ge for køretøjer på grund af mudder. Da ringen var ved at lukke sig om den 6. Armé, 
troede tyskerne, at forstærkninger var på vej vestfra, men det var de sovjetiske styr-

ker, der nu indesluttede fjenden. 
Den 31. januar overgav Paulus sig til en sovjetisk morterdeling. Ved det første forhør 

blev han spurgt, om han var general Paulus, hvortil han svarede: ”Nej. Jeg er Felt-
marskal Paulus!” De tyske officerer blev indledningsvis godt behandlet, for man øn-
skede at bruge dem i propagandaen mod Hitler. Det sluttede, da krigen endte. Paulus 

tilbragte sine sidste år i DDR. 
Slaget om Stalingrad gav nogenlunde lige store tab på begge sider; men de sovjetiske 

kunne erstattes. 
Det blev en spændende aften med uhyre mange detaljerede kort og styrkemål, kryd-

ret med såvel gamle som nye fotos af området.  Særligt spændende var en række 
sovjetiske ordrer og propagandaplakater, som vores foredragsholder som russiskkyn-
dig sprogofficer præsenterede os for. 

    Hans A. Schrøder 
 

Torsdag den 8. november foredrog admiral Tim Sloth Jørgensen over emnet: Dansk 
forsvar i fortid, nutid og fremtid. 
Admiralen indledte med at sige, at det unægtelig var et bredt emne, som kunne give 

ham muligheder for at sige næsten hvad som helst. Fortiden ville han vende tilbage 
til, idet han faktisk, inden han indtrådte på Søofficersskolen, læste historie ved Kø-

benhavns Universitet. 
Fremtiden kan alle tale om, og det kan da også ofte virke lidt trættende, når pensio-
nerede officerer fortæller om, hvordan den bør formes. 

Hans karriere kunne kort opridses som tjeneste ved: Torpedo-Missil både, Forsvars-
ministeriet, Kampinformationsskolen, Forsvarsstaben, Søværnets Operative Komman-

do, Forsvarskommandoen, Bestyrelsesformand for Center for Ledelse, Chief Strategy 
Officer TERMA A/S (fuldtidsstilling med ansvar for eksport strategi), Adjungeret pro-
fessor ved CBS og Ph.d. vejleder ved Syddansk Universitet. 

Admiralens historiske interesse spillede også en rolle ved den påbegyndte renovering 
af foreløbig to længer i Nyboder som et pilotprojekt, hvor 2/3 betales af A.P. Møller og 

1/3 af Forsvaret. Budget 1½ milliard kroner. Det er en samfundssag og et kulturpro-
jekt. 
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Et andet historisk emne er spørgsmålet om, hvad vi skal bevare fra den kolde krig? Vi 
skal udvælge og prioritere, for vi kan ikke bevare alt, så det er nødvendigt at finde ud 

af, hvad der er vigtigt. Forsvaret er i dag en virksomhed med 5,5 millioner aktionæ-
rer. Ud over deltagelsen i krigen i Afghanistan er Forsvaret repræsenteret med 224 
udsendte på 11 udsatte steder ude i verden. Det har ændret Forsvaret. Det har også 

ændret Forsvaret fuldstændigt, at det ud over enheder og opgaver nu også omfatter 
dræbte og sårede. Admiralen understregede, at man som leder blev meget stærkt på-

virket, når man skulle modtage dræbte og sårede og møde deres pårørende, og at 
man så måtte bestræbe sig på at minimere alle risici, samtidig med at opgaverne 
skulle løses. Det var ligeledes en meget stærk oplevelse at møde de sårede med deres 

håb og tro på, at de fortsat kunne have en fremtid i Forsvaret. Som Forsvarschef måt-
te han mindske risikoen for de udsendte, og da ”Jægerbogen” blev udpeget som en 

ekstra risiko, måtte han handle, som han gjorde. 
Admiralen kom dernæst ind på de frustrationer, som mange unge officerer føler, når 
de efter at have været krigere kommer hjem og skal være sagsbehandlere. Forskellen 

på ”risikoledelse” og ”virksomhedsledelse” med konstante økonomiske overvejelser og 
fra ”hurtige beslutninger” til ”ikke så hurtige beslutninger” kan være vanskelige at ac-

ceptere for de unge officerer. 
Herefter vendte admiralen sig til de seneste initiativer med HDMS ABSALON i rollen 
som ”counter piracy” og de danske F-16s indsats for NATO i Libyen. Det var herunder 

tankevækkende, at man på et tidspunkt løb tør for bomber, og det var ikke blot Dan-
mark, men NATO landene, der løb tør. Det demonstrerede problemerne med ved ned-

skæringer bare at skære lidt her og der. 
Der står udsøgt international respekt om det danske forsvar, og det er ikke bare 
smukke ord, men viser sig ved at selv USA i NATO-sammenhæng specifikt ønsker at 

høre de danske synspunkter. Sådan var det mildest tal ikke i 1980erne. 
Dernæst fulgte en redegørelse for problemet eller skandalen med dronen Tårnfalken. 

Pressen var overbevist om, at ”Forsvaret brugte en hel masse penge forgæves”. Det 
var sådan set rigtigt, men det, der skete, var, at man havde anskaffet Tårnfalken for 

360 millioner kroner, den virkede ikke, og det ville koste en milliard over fem år at få 
den til det, dog uden nogen garanti for, at det ville lykkes. På det grundlag valgte for-
svarschefen og stabschefen (foredragsholderen) at sælge projektet tilbage til Canada 

for 60 millioner. Det kan tilføjes, at canadierne heller aldrig fik systemet til at fungere. 
Admiralen tilføjede, at Forsvaret til stadighed har cirka 100 projekter i gang, hvoraf 

cirka 2% går galt. Det er faktisk flot sammenlignet med andre store virksomheder. 
Dernæst kom admiralen ind på det danske forsvars historie. Danskerne var i mange 
år gode til at føre krig. Lige fra vikingerne og Valdemar den Store til Treårskrigen i 

1848-50.  Men så kom nederlaget i 1864, og man troede ikke mere på, at man kunne 
vinde. 

Det tog 130 år, hvor Danmark militært helst ville holde sig usynligt. Ændringen skete i 
1990 med udsendelsen af Olfert Fischer. Admiralen var på det tidspunkt tjenstgørende 
i Forsvarsministeriet, og det faldt i hans lod at skrive ordren. Forud gik store diskussi-

oner om skibets rolle og ”rules of engagement”, men man sluttede med at henholde 
sig til Kgl. Forholdsordre. Men det var begyndelse til Danmarks internationale enga-

gement. Det var en enorm omvæltning i forhold til Den kolde Krig, hvor det kun dre-
jede sig om uddannelse, øvelser og beredskab. Det havde slået admiralen, at da han 
på et tidspunkt talte til kadetterne på Hærens Officersskole, måtte han konstatere, at 

Den kolde Krig ikke udgjorde nogen som helst referenceramme for de unge menne-
sker. 
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Dernæst fik vi understreget Forsvarets mission: 
”Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokra-

tisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark.” 
Admiralen understregede, at vi skal være rigtig gode til det, vi gør. Der er ikke noget 
ved at blive nummer to i krig. 

Danmark har det mindste forsvarsbudget i Norden, men vi bidrager mest til internati-
onale opgaver og tilmed de hårdeste steder. Dansk forsvar er i dag et af de bedste og 

mest effektive i NATO. 
 
Admiralen vendte sig til sidst til fremtiden. 

Der ligger en lang række opgaver forude, og Forsvaret skal være forberedt på at 
medvirke til disses løsning. Man må herunder erindre, at Danmark er helt afhængig af 

handel og dermed skibsfart. Specielt må Forsvaret være opmærksom på udviklingen i 
Arktis, isens tilbagetrækning, nye sejlruter, strategiske ressourcer, herunder ikke 
mindst tilstedeværelsen af sjældne jordarter. Det må afklares, hvem der bestemmer, 

fordi det både drejer sig om Sikkerheds- og Udenrigspolitik (Danmark), og om Er-
hvervspolitik (Grønland). Dansk forsvar må forventes at få omfattende nye opgaver i 

Grønland. Den nuværende overvågning vil være helt utilstrækkelig, men vil kunne lø-
ses med en satellit til cirka 150 millioner kroner. Den vil i 10-12 år kunne levere et 
komplet overblik over, hvad der sker i og omkring Grønland. Samtidig må man holde 

øje med, hvad der sker i Afrika, hvor Danmark foreløbig af praktiske grunde koncen-
trerer sig om de engelsktalende lande. Da ingen kender fremtiden, må Forsvaret være 

baseret på fleksibilitet. 
Når Forsvaret skal spare 2,7 milliarder kroner, er det afgørende, at man ikke ender 
med en tom skal, fordi man siger, så tager vi halvt så meget af det og halvt så meget 

af det. Man må fjerne nogle konkrete ting. 
 

Så fulgte en periode med spørgsmål, som admiralen svarede så åbent på, at referen-
ten ikke mener, at de alle skal på tryk. Men om forsvaret mod cyber-warfare var sva-

ret, at Forsvaret skal aktivt beskytte sig selv, men at det er en civil opgave at beskyt-
te det civile samfund. Om Forsvarets fremtidige øverste ledelse havde admiralen mar-
kante synspunkter, som han forhåbentlig har gjort gældende på rette sted. Han men-

te, at det ville tage lang, lang, lang tid, før Danmark ville hæve forsvarsforbeholdet. 
Også en mulig sammenlægning af de operative kommandoer fik kontante ord med på 

vejen. Om nordisk forsvarssamarbejde sagde admiralen, at det var ”en dødfødt gris”, 
for ingen af de andre nordiske lande havde for nylig været i krig, de havde derfor intet 
erfaringsgrundlag, og hvis fire lande skal blive enige i en operation, sker der intet. 

Atter en fremragende aften, hvor vi mødte et meget varmt og kompetent menneske. 
 

Hans A. Schrøder 
Pistolskydning - forår 2013 

Så bliver der forhåbentlig igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger på Sjælsø 

Skydebaner. Alle skydninger er planlagt til at finde sted på torsdage i lige uger og på 
følgende datoer: 

18. april – 2. maj – 16. maj – 30. maj og 13. juni. 

Skydningerne afvikles i tidsrummet 0900 – 1200 på bane K2. 
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter og nye skytter er meget velkomne. 

Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse skydninger. 
Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf. 4848 0740. 

Ole Raae Andersen 

Skydeudvalgsformand 

Tlf. 4921 0119 

e-mail: raae1@mail.tele.dk 

mailto:raae1@mail.tele.dk
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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 Vestsjællands 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 
 
Ordinær generalforsamling 2013 

Tid: Onsdag den 6. marts kl. 1930 – ca. 2200 
Sted: Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, Slagelse 

Indhold: Generalforsamling jf. vedtægterne og derefter kammeratligt 
samvær over den forlorne skildpadde 

Tilmeld: Til Holger senest den 1. marts 2013 
Pris: Der erlægges den sædvanlige 20´er 

 
Formandens beretning for 2012  

Medlemstal 

Også i år har vores medlemstal ligget meget stabilt omkring de 60. Det er meget til-

fredsstillende. Dertil kommer et antal medlemmer fra den nu nedlagte Storstrøms-
kreds, som vi er glade for at kunne byde velkommen. Ved årsskiftet var medlemstallet 

derfor tæt på 70. 
Økonomi 

Økonomien kører fortsat rigtig fornuftigt. Sommerudflugten til Andelslandsbyen Ny-

vang trak ikke så mange deltagere så den har hvilet i sig selv. De øvrige aktiviteter 
har stort set været gratis og/eller dækket af ”deltager-20’eren”. Søren Nør vil senere 

fremlægge et flot regnskab – igen. Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingentet ned-
sættes til kr. 100,00 pr. år med virkning fra 1. januar 2014.  
Partnere 

Vi har som i de foregående år kunnet glæde os over helhjertet støtte fra hjemmevær-
net og fra én af Slagelses største arbejdspladser, Arla Foods. Tusind tak for det.  
Aktiviteter 

Der har desværre ikke været helt så mange aktiviteter, som vi havde håbet og plan-
lagt, men vi kunne glæde os over et meget velbesøgt og ”levende” foredrag om 9. 

april 1940 den 12. april, og et foredrag om tjenesten som forbindelsesofficer til et 
amerikansk ledet hovedkvarter i Bosnien 1998 den 25.9.2012. 
Den 30. oktober havde vi et godt tilrettelagt og gennemført besøg ved ARLA Foods i 

Slagelse. Deltagerne kastede sig med stor energi over de lækre smagsprøver fra AR-
LA´s righoldige sortiment. Stor tak til teknisk chef Anders Jensen og terminalchef Hel-

le Jürgensen. 
21. november holdt chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, major 
Ole Jørgensen, et fremragende foredrag om distriktets opgaver, organisation og den 

måde opgaven blev løst på. Vi blev – for første gang – gjort bevidste om konsekven-
serne af den transformation, som Hjemmeværnet har været igennem (og stadig be-

finder sig i). For første gang måtte vi erkende, at i et fremtidigt ikke-krigs-scenarie er 
det ikke længere det militære forsvar, som er førende. Det er politiet. Vi er underleve-

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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randører. Det var meget tankevækkende, men også et klart udtryk for en relevant ny-
tænkning.   

For første gang prøvede vi ved samme lejlighed også at gennemføre et eftermiddags-
arrangement. Det var meget vellykket, selv om der var lidt mangel på parkeringsplad-
ser Men vi er jo gode til at improvisere. 

Skydninger – både trænings- og præmieskydning – er blevet gennemført som sæd-
vanlig under kyndig og veloplagt ledelse af Holger og Søren Jørgen på banen ved Bre-

detved. I år var resultatet betydeligt bedre end i 2011. Det var vejret også på præ-
mieskydningsdagen: Nu venter vi spændt på, om vi igen har gjort os fortjent til poka-
lerne. 

 
Hvad kan vi så lære af det? 

 Vintermånederne med mørke, kulde, glatte veje og snestorm er ikke gode til 
aktiviteter. Det er ikke lønsomt at tilrettelæge noget i december, januar og fe-
bruar. Det konstaterede vi de foregående år. Den lære holder stadig. 

 Vi havde satset på, at sommerudflugten skulle være lidt mindre militær og lidt 
mere social, så den bedre halvdel får lyst til at deltage. Det viste sig at være en 

dårlig ide. Deltagelsen var ikke stor. 
 ”Vore medlemmer – de kære væsner – betaler deres kontingent, og mange del-

tager også i de planlagte aktiviteter – men de er ikke meget for at bidrage med 

deres store viden og kunnen. 60 medlemmer repræsenterer så stor viden og 
erfaring – og evne til at formidle det – at der burde være basis for at få nogle 

gode foredrag lokket ud af jer. Kom nu! Erkki Thrige kunne være en god rolle-
model for jer alle sammen”.  Sådan skrev vi sidste år. Selv om det ikke lokkede 
nogen ud af busken, så gælder det stadig. Vi er nødt til, ligesom Baron von 

Münchhausen, at hive os selv og vores hest op af dyndet ved hårpisken. Der er 
ikke andre, der gør det for os.  

 
Det kommende år (Skitse-AKOS 2013) 

DATO 6. marts 2013: Generalforsamling Skovsøgård – som vi plejer – kl. 1930 – 
dagsorden efter vedtægterne – forloren skildpadde – derfor er tilmelding nødvendig 
APR (uge 15): ? 

MAJ – AUG: Skydning som vi plejer på Bredetved samt 
Sommerudflugt. Hvorhen 

SEP-NOV: Et eller flere foredrag/virksomhedsbesøg/”Nationens tilstand”. Her vil det 
være oplagt at få en orientering/vurdering af det nye forsvarsforlig 
 
Bestyrelsen 

Formand: (Hans Jürgen Jürgensen) Ikke på valg  
Næstformand (Sten Gildberg):  Genopstiller ikke – ny kandidat ønskes 

Forretningsfører m.m. (Holger Janns)   Ikke på valg 
Kasserer (Søren Nør):    Villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind) Villig til genvalg 
Bestyrelsesmedlem (Sten Burild)  Ikke på valg 
Suppleant (Tommy N. Andersen)  Villig til genvalg  

Revisor (Kaj Hansen)    Villig til genvalg 
Revisorsuppleant Tommy L.R.J. Pedersen  Ikke på valg 

 
Udfordringen er som sidste år: 
Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er tæt på de 70. Det er vel egentlig repræsentativt 

for medlemskredsen, som pr. definition er pensionister, men vi har dog også et min-
dre antal yngre medlemmer, primært fra Hjemmeværnet. Nu er 70 ingen alder, men 
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derfra er der en tendens til, at det går ned ad bakke. Derfor må vi forudse, at besty-
relsen i en ikke alt for fjern fremtid vil være slidt op. ”Rettidig omhu” fortæller os, at 

det er nødvendigt, at vi supplerer os selv med nogle lidt yngre bestyrelsesmedlem-
mer. De kunne jo starte som suppleanter (og deltage i enkelte bestyrelsesmøder for 

at se hvordan ”vi plejer”). Det er ikke så svært. Men nye ideer og andre måder at se 

tingene på vil være kærkomment ). Frivillige bedes træde frem før generalforsamlin-
gen. 

 
Kontingentbetaling. 

De fleste af os gør det jo rigtig fint. Men vi er da nogle som glemmer det en gang i 
mellem. Der er enkelte, der har den opfattelse, at man ikke skal betale kontingent før 
foreningsåret slutter og før de har modtaget mindst én rykker fra kassereren. Forkert. 

Foreningsåret starter den 1. januar – altså før generalforsamlingen – og vi betaler 
forud, for ellers har vi i princippet ikke penge til vore aktiviteter. Det er derfor vi min-

der om det – med kontonummer osv. – i generalforsamlingsindkaldelsen. Så betal 
med det samme. Ellers skal stakkels Søren bøvle med og have udgift af at udsende 
rykkere til de sædvanlige 15 i november 2013. 

OK? Så gør det med det samme. Det koster stadig kun 150 kr. for et år: For 2013 
regner vi fortsat med kr. 150,00. 

Betal på vores konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling, 
Registreringsnummer 3511, konto nr. 3511 71 39 19 
Og husk at anføre navn og ”kontingent 2013”. 

Vi ses! 


 

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@stofanet.dk Giro 903-4730 
 

 Generalforsamling torsdag, den 7. marts 2013 kl. 1800 på "Dannevirke", nær-
mere udsendes. 

 Forårstur tilstræbes torsdag, den 30. maj 2013. 
 Efterårstur tilstræbes torsdag, den 12. september 2013. 
 Julefrokost torsdag, den 12. december 2013 kl. 1300 på "Dannevirke". 

 
Formanden og bestyrelsen ønsker medlemmer af Fynskredsen 

en rigtig glædelig JUL og et godt NYTÅR 

 


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 

Den 25. oktober mødtes 15 medlemmer og ægtefæller ved Bunkermuseet i Silkeborg, 
hvor vores guide gav en detaljeret og spændende gennemgang af det tyske militære 

hovedkvarter under de sidste år af besættelsen. 
En oplysning, der nok kom bag på de fleste, var, at her blev den tyske besættelse ik-
ke afsluttet den 5. maj. Efter aftale med de danske myndigheder fortsatte hovedkvar-

mailto:kfrim@hotmail.com
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
mailto:ilbro@mail.dk
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teret sin virksomhed – nu med at lede de tyske styrkers hjemmarch - helt til 6. juni 
1945. 

  

 
Efter bunkermuseet og en hyggelig frokost på restaurant Ørnsø, beså vi udstillingerne 
på Kunstcenter Silkeborg Bad. 
Moderne kunst er der jo mange og delte meninger om, og bestyrelsens holdning skal 

ikke røbes her; men den nylig ophængte Storm P-udstilling vakte i hvert fald gode 
minder til live. 

 
Den 9. november deltog forretningsføreren i foreningen Jyske Brigaders Venner’s 
(JBV) generalforsamling. 

Det blev her aftalt med JBV nye formand – oberst J.B. Nielsen – at fortsætte det hidti-
dige samarbejde.  

Det betyder, at Sydjysk Kreds medlemmer fortsat bliver tilbudt overskudspladser i 
busser o. lign. Ved JBV arrangementer.    

 
Kommende arrangementer  

Kredsen har ikke mere på programmet i 2012. 

Næste arrangement bliver Ordinær Generalforsamling på Ryes Kaserne i Fredericia, 
 

torsdag den 7. marts 2013. 

Vi mødes – med vore damer – kl. 10. Generalforsamlingen starter kl. 10.30, og kl. 12 
er der frokost. 

Efter frokost bliver der foredrag ved soldaterhjemsleder fra Afghanistan, Ruth Brik 
Christensen, der vil fortælle om egne oplevelser. 
 

I håbet om godt fremmøde i 2013 ønske kredsens medlemmer herved 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 

 


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@adr.dk 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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Bowlingturneringen 
Resultatet af pokalkamp i bowling mandag den 26. november 2012 

  
Pokalmester major Mogens Gundersen 289 points  

 kaptajn Villy Egbo 243 points 1.serie 120 

 kaptajn Leif Nygaard 243 points 1.serie 119 
 major Gunnar Abrechtsen 241 points  

 major Kjeld Kjeldsen 230 points 1.serie 140 
 fru Tove Søndergaard 230 points 1.serie 102 
 kaptajn Jes Reiner Pedesen 197 points  

 fru Inge Pedersen 180 points  
Pokalen med indgraveret navn på pokalmester udleveres mandag 17. december 2012. 


 

 
Nytårsgudstjeneste 

Hjemmeværnet vil gerne se dig til nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke i Aalborg TORS-

DAG den 10. januar kl. 1930. 
 

Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste er en tilbagevendende begivenhed. En tradition, 
de forstår at værne om i en tid, hvor der sker store forandringer.  Årets gæsteprædi-
kant er oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, og Air Transport Wing Aalborg Brass Band 

samt domorganist Erling A. Thomsen vil fylde kirkerummet med både kirkelige og 
verdslige toner. Altertjeneste ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard. 

 
Og så er der kaffe bagefter. 
I lighed med tidligere år samles en stor del af kirkegængerne i kirkens krypt efter 

gudstjeneste, hvor hjemmeværnet er vært ved et par kopper kaffe. 
Ordener og dekorationer anlægges. 

 
Medlemmer af FOUAT mødes kl. 1800 i Duus vinkælder, hvor foreningen er vært ved 
en øl/vand. Kl. ca. 1900 går vi over i kirken.  

 
Besøg på Lindholm Høje og Museet.    

Lørdag den 13. oktober havde Nordjysk Kreds tilrettelagt et besøg på selve Lindholm 
Høje samt på vikingemuseet i forbindelse hermed. Man mødte på parkeringspladsen 
ved museet.  Men vejrguderne var os ikke venligt stemt. Det var meningen, at vil vi 

skulle gå en tur rundt på gravpladsen med stensætninger/skibssætninger fra den se-
nere jernalder og vikingetiden, - år 400 til ca. 1050 og derefter besøge museet. I ste-

det valgte vi at gå direkte på museet, og hvis vejret blev bedre at vandre på højene 
senere. 
 

Lindholm Høje er Danmarks største gravplads, måske Nordeuropas største.  Beliggen-
de nordvest for Nørresundby. Helt fra 1889 har man været klar over, at der i Lindholm 

Høje havde man vigtige oplysninger at hente fra vor seneste oldtidsperiode.  På foran-
ledning af den daværende lodsejer af området fru Lange foretog Aalborg historiske 
Museum den første arkæologiske udgravning. Men udgravningerne blev ødelagt af be-

søgende. En arkæologisk interesseret Nørresundby-borger, danselærerinde Augusta 
Zangenberg foretog senere for egen regning en udgravning i nogle andre skibssæt-

ninger, der var blæst fri af vinden, og i 1896 sendte hun en beretning til Nationalmu-
seet. Man havde i lang tid kunnet se frk. Zangenberg vandre rund på højene iført sine 
høje knapstøvler og med et jernspyd undersøge arealet, der var dækket af et tykt lag 

sand, for at stedfæste de mange stensætninger. Efter en opmåling og tegninger af de 
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fundne stensætninger sendte hun tegninger og opmålinger til Nationalmuseet med op-
fordring til at få gennemført en udgravning.  Men der ikke penge til en udgravning. I 

1937 var tanken fremme igen hos museumsinspektør Peter Riismøller.  I mellemtiden 
havde de tyske okkupationstropper slået sig ned på Lindholm Høje i 1940 -1945, og 
havde oprettet luftværnstillinger der, så der var andet at tænke på. 

Men da Oscar Marseen ved Aalborg historiske museum ved hjælp af en stålsonde hav-
de ført bevis for gravpladsens store udstrækning, fik man Nørresundby kommune in-

teresseret i at få udgravningen gennemført som beredskabsarbejde/beskæf-
tigelsesarbejde med økonomisk støtte fra Arbejdsministeriet.  Udgravningerne blev 
gennemført i årene 1952- 1956. Da der samtidig skulle bygges to store kaserner ved 

Aalborg, og der skulle oprettes en stor skydebane ved Lindholm Høje, blev der indgået 
aftale om, at jord og sand fra udgravningen kunne bruges til voldene ved skydebanen.  

Endvidere var konstateret, at den til gravpladens værende landsby (nord for gravplad-
sen) var beliggende, hvor skydebanen skulle anlægges. 
I årene derefter gjorde daværende Nørresundby Turistforening store anstrengelser for 

at der blev bygget et museum i tilknytning til udgravningen. For at fremme interessen 
for Lindholm afholdt turistforeningen flere årlige rundvisninger, vikingedage, sværd-

kampe med deltagere fra vikingeforeningen URD fra Aarhus, grubestegning på vikin-
gevis ved hjælpe af opvarmede sten o.s.v.  Daværende arkitekt Blegvad havde ligele-
des tegnet et forslag til et museum på højene.  Men der var intet at gøre, ingen inte-

resse og ingen penge. Turistforeningen havde et godt samarbejde med Aalborg histo-
riske Museum og daværende museumsinspektør Jan Koch.  Ved Aalborg Portland Ce-

mentfabriks 100 års jubilæum som cementfabrik ved Aalborg ville cementfabrikken 
skænke byen en gave. I stedet for en skulptur på torvet blev foreslået, at cementfa-
brikken skænkede et museum.  Aftale blev, at Aalborg kommune skulle byggemodne 

arealet, og cementfabrikken skulle betale for museumsbygningen.  Og i 1992 kunne 
museet indvies. Først blev indvielse af museumsbygningen gennemført med Prins 

Henrik som gæst ved cementfabrikkens overdragelse af bygningen.  Nogen tid senere 
blev Museet indviet efter at indretning og udstilling var gennemført. Indvielse af mu-

seet blev gennemført af daværende formand for Folketinget H. P. Clausen.  En lille 
episode fra indvielsen skal nævnes. Som nævnt var der oprettet en militær skydebane 
for Trænregimentet og daværende Dronningens Livregiment. Fordeling af skydetid på 

banen mellem hæren og Hjemmeværnet var henholdsvis, at hæren benyttede banen 
hverdage MAN – FRE indtil kl. 1700 og Hjemmeværnet havde rådighed over banen af-

tener og LØR-SØN. 
Midt under indvielsen og i forbindelse med denne var selskabet samlet ved skulptur 
udført at kunstneren Erland Knudssøn Madsen på parkeringspladsen.  Og H. P. Clau-

sens tale blev afbrudt flere gange af skydningen. Talen blev dog gennemført. Ingen 
havde tænkt på at undgå skydning den dag.  

 
På parkeringspladsen er som nævnt en stor skulptur med en næsten vandret plade 
(skrå med nordkanten højst) forstillende en øje-pupil. Pladen symboliserer, at vikin-

gerne så langt ud i verden, og berejste store dele af den kendte verden – helt til Sor-
tehavet og Middelhavet, Rusland, England, Europa, ja helt til Grønland og Vinland 

(Amerika) kom de. Men de så også indad i deres egen verden, symboliseret ved at 
pupillen i pladen ser nedad inde i skulpturen mod Mimers Brønd. Mimer var vandet 
gud og ejede vandets visdom, men Odin ville gerne have samlet mere visdom og øn-

skede at få fat i denne. Mimer ville først ikke afhænde den, men aftalen blev, som der 
står i sagnene: ” at for vandenes visdom gav Odin sit andet øje”. Ordene er nedfældet 

på en blyplade ved skulpturen. 
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En anden ting i forbindelse med opførelse af museumsbygningen var en aftale mellem 
museet og cementfabrikken, at cementfabrikken kunne fremvise museet og muse-

umsbygningen for fabrikkens gæster og som demonstration af byggeri med cement.  
Museumsbygningen var cementbyggeri med dragere og piller og udført rent af ce-
ment. Endvidere var der iblandet knust marmorstøv i cementen, så denne stod i hvidt, 

også i regnvejr, hvor cementen normalt vil være grå. 
I forbindelse med opførelsen af museumsbygningen opstod der en protest fra beboer-

ne fra nabovejene syd for museet, der klagede over, at de ville blive generet af trafik-
ken fra og til museet. Forholdet blev hurtigt afklaret ved at man spejlvente tegningen 
af bygningen så tilkørsel blev ført nord om museet og ad en anlagt vej – Vendilavej - 

mod planlagt syd om gravpladsen.  Men da byggemodningen var blevet gennemført 
og meget af arbejde var udført var det den eneste – og bedste – løsning. Cafeterie-

bygningen kom derved til at være mod nord og terrassen her i skyggen af museums-
bygningen indtil kl. ca. 1600. Ved en senere tilbygning til museet viste det sig at være 
godt for udvidelsen, der blev udvidet mod syd. 

 
 
Et besøg på Lindholm Høje og Lindholm Høje Museet er virkelig en oplevelse. Med sine 
682 grave, de mange sten- og skibssætninger, stolpehuller efter bygninger, en mark, 

der var nypløjet lige inden tilsandingen med markering af spor efter ploven og andre 
spor af gravpladsen og landsbyen, giver en et historisk vingesus når man står og be-

tragter gravpladsen.  De ældste grave er brandgrave, d.v.s. at de døde blev bisat på 
en tue med deres brandgaver, hvorefter de blev brændt. De ældste stensætninger er 
trekantede eller runde, ofte med en oprejst stor sten i midten.  I vikingetiden årene 

800 - 1000 blev de formet ved stensætninger opbygget i skibsfacon. Asa-troen var 
dengang vikingernes formelle religion, og man ”sejlede” hjem til Valhalla.  At der var 

ophold mellem stenene betød ikke noget. Den døde kunne klare rejsen til Valhalla 
endda.  Der var heller ikke forskelle mellem mande- og kvindegrave. Dog viste grav-
gaverne, hvor der var henholdsvis mande- eller kvindegrav.  Og en del grave er an-

lagt oven på hinanden, ofte med et lag sand mellem gravene fra de mange sandfyg-
ninger gennem tiderne, som Lindholm Høje var udsat for. At sandfygninger har været 

en stor plage for beboerne viser bl.a. en høj midt i området med trigonometrisk sten 
på det højeste punkt på 64 m. Umiddelbar tror mange, at der er tale om en kæmpe-

høj/gravhøj. Men højen viser sandlaget over stensætningerne, der har været mellem 
2 – 4 m, her ca. 3½ m. Ved udgravningen blev højens top og sandlag bevaret, så man 
i dag kan få en fornemmelse af flyvesandets plage på den tid da højene var beboet. 

Møntfund ved udgravningerne kan dokumentere gravpladsen alder og tidspunktet for, 
hvornår pladsen blev forladt omkring 1050. I slutningen af perioden gik man over til 



- 19 - 
 

jordfæstegrave. Ca. 50 jordfæstegrave er konstateret. En jordfæstegrav var særlig 
interessant. Her var begravet en kriger med sit sværd, samt andre gravgaver. 

 
Museumsbygningen blev anlagt på vestsiden af højen.  I første omgang visende den 
tidsperiode som gravpladsens/landsbyens ”levealder” fra år 400 – til ca.1000. Ved den 

senere tilbygning nogle år efter blev udstillingen udvidet med både stenalderen (flin-
tesager) som med andre opgravede/fundne sager fra århundreder senere. Sammen-

kædning af udstillinger og ændring er mellem de to bygninger/udstillinger er udført så 
dette udgør en helhed.  At beskrive museet og udstillingerne er ikke muligt, det skal 
ses. Derfor kan det anbefales at man besøger Lindholm Høje. Udstillingerne er ført 

helt til de moderne tiders tekniske muligheder med dias, PowerPoint, plancher, be-
skrivelser m. m. Ja selv en ”en rotur på Limfjorden” med indtalt beskrivelse af forhol-

dene i vikingetiden og på Lindholm Høje kan man deltage i. 
Utroligt spændende og fantastisk tilrettelagt. 
 

Efter at have studeret museet gik vi ind i cafeteriet, hvor vi fik kaffe og hjemmebagt 
varm kringle.  Regnen var holdt op, så vi aftalte en tur på højene bagefter.  Da vi 

havde nydt kaffen og samværet tog regnen til igen.  Ak, ja, det var den sommer. Som 
der står i sangen: ”Byger, der går og kommer, det er den danske sommer.”. 
Vi aftalte at afstå fra en tur på højene.  Men alle var enige om, at vi havde en god op-

levelse på museet og det havde været spændende og berigende.  
 

  Vil selv du fatte din stammes rod, 
  skøn på de skatte, de efterlod! 


Generalforsamling 

Til orientering holder Nordjysk kreds generalforsamling i Gildeborgen, Rafns Alle 1, 

den 3. april kl.1800. Nærmere vil tilgå senere. 
 

 
 

Ny webmaster 
Jørgen H. Nielsen er pensioneret major fra Flyvevåbnet siden 31. marts 2011. JHN er 

oprindelig uddannet radartekniker i HAWK missilsystemet og har i den sammenhæng 
gennemgået flere lange uddannelser i USA ved US Army. 

 
Karriere i korte træk: 

 1979 officersskole derefter til Luftværnsgruppen  

 1991 Flyvematerielkommandoen. 
 1993-96 udsendt til SHAPE, tjeneste ved AWACS HQ, i Engineering Branch 

 1996-2005 projektleder for anskaffelse af Long Range Air Defense Radar  
 2005-2009 udstationeret i Stokholm som dansk repræsentant i nordisk for-

svarssamarbejde med hovedvægten på støtte til enhederne i Afghanistan og til 
opbygningen af Peace Support Operations Schools i det tidligere Jugoslavien. 

 2009-2011 Account Manager, jordbaseret udstyr, i Forsvarets Materieltjeneste. 

Ved siden af dette teknisk ansvarlig sagsbehandler for ARTHUR (Hærens Artille-
ripejleradar) og repræsentant i FMTs Counter IED arbejde. 
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AFGHANISTAN-STATUS: HVAD VIRKER? 

 
AFGHANISTAN UNDER LUP 

Der er lande, hvor det er svært at vurdere nytten af udviklingsbistand. Og så er der 
lande, hvor det er næsten umuligt. Afghanistan, den tredjestørste modtager af dansk 
bistand, hører til den sidste gruppe. 

 
 
Den danske civile bistand, som er administreret gennem Danida, har forbedret livet 
for afghanerne på en række områder, men evalueringerne viser, at der også er områ-

der, hvor indsatsen har svært ved at slå igennem – her er nogle eksempler. 
 

DET GÅR GODT 

 

DET GÅR MINDRE GODT 

 
UDDANNELSE 

Antallet af lærere er ottedoblet til om-
kring 100.000. Mere end halvdelen er 
kvinder. Det er flere steder lykkedes at 

fremme lokalbefolkningens ejerskab til 
skolerne. 

 
Det har styrket staten, at hjælpen er gået 
gennem det afghanske undervisningsmi-

nisterium i stedet for direkte til skolerne. 
 

Der er mange flere børn i skole. Omkring 
7 millioner børn er i skole, knap 40 pro-
cent af dem er piger. I 2002 var tallet 

cirka 3 millioner børn, og få var piger. 
 

I 2002 var der omkring 1.000 brugbare 
klasse lokaler i Afghanistan, i dag er der 
flere end 70.000. 

 

UDDANNELSE 

Næsten hvert andet barn i Afghanistan 
kommer ikke i skole. 
 

Pigerne må oftere undvære skolegang 
end drengene. 

 
11 millioner afghanere er analfabeter. 
 

Der er massiv mangel på lærere, især 
kvindelige. 

 
Danida har trykt nyt undervisnings mate-
riale for millioner af kroner, men det er 

umuligt at dokumentere, at det er nået 
frem til skolerne og bliver brugt. 

 
Religion spiller fortsat en hovedrolle i ud-
dannelsen på bekostning af mere almene 

færdigheder. 

 
HJEMVENDTE FLYGTNINGE 
11.000 familier har alene i 2011 fået mid-

lertidige bo steder med dansk medvirken. 
 

Der er oprettet vandforsyning på 647 nye 
steder. 
 

Sikkerheden er forbedret for især flygt-
ninge i Kabul. 

 
En række retssager har sikret, at flygt-
ninge og internt fordrevne har fået jord 

tilbage. 
 

 

HJEMVENDTE FLYGTNINGE 
6 millioner afghanere – næsten en fjer-

dedel af befolkningen – er vendt tilbage 
til Afghanistan, men mange kan ikke bo-

sætte sig i deres oprindelige områder og 
er ikke blevet gen integreret. 
 

Der mangler job til de hjemvendte. 
 

Der er for lidt fokus på de mange flygt-
ninge i byerne. 
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LEVEVILKÅR OG JOBSKABELSE 
Landsbyer har fået landsbyudviklingsråd, 

og dermed er der kommet større medbe-
stemmelse og sammenhæng i en række 

landområder, hvor lokalbefolkningen nu 
sætter fælles mål for udvikling. 
 

Kvinderne har fået større indflydelse. 
 

Færre kvinder giver udtryk for at være 
“ekstremt ulykkelige” 
 

LEVEVILKÅR OG JOBSKABELSE 
36 procent af afghanerne lever under 

FN’s fattigdomsgrænse, og af de reste-
rende er flertallet tæt på grænsen og 

dermed meget udsatte over for foran-
dringer. 
 

De fattigste familiers behov bliver over-
set, og der mangler projekter, der retter 

sig mod dem. 
 
Manglen på job og den skrøbelige sikker-

hedssituation tvinger især unge mænd 
ind i kriminelle aktiviteter og væbnede 

modstandsgrupper. 

 
STATSOPBYGNING 
Det har styrket den afghanske stat, at 

udviklingsbistanden er fordelt bredt og 
gennem staten. 
 

Menneskerettigheder spiller en større rol-
le i afghanernes bevidsthed. 

 
Der er større opmærksomhed på kvinders 
og børns rettigheder. 

 
Fanger og tilbageholdte i fængslerne har 

fået bedre forhold. 
 

STATSOPBYGNING 
Krigen mod terror opfattes i vidt omfang i 

Afghanistan som en krig mod islam og 
muslimer, hvilket underminerer en del af 
indsatsen. Det samme gør civile tab for-

årsaget af den militære indsats. 
 

Den afghanske regering fungerer på 
mange måder stadig dårligt og ineffek-
tivt. 

 
Staten er afhængig af penge fra donorer-

ne, og det kan true statens selvbestem-
melse. 

 
KILDE: DANIDA, UDENRIGSMINISTERIET 
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Bogomtale 

 

Jæger 200 - Med hjertet som indsats (Gyldendal) 
 

 

Forlaget skriver: 
”Lars Møller kender livet som jægersoldat ud og ind 

– lige fra den benhårde træning, de militære opera-
tioner, rejserne og den hæsblæsende action til fru-
strationerne og de mange afsavn og bekymringer. I 

Jæger 200 fortæller han åbent og ærligt om sine 25 
år i Jægerkorpset og deler ud af sine utrolige histo-

rier fra det danske forsvars mest avancerede elite-
enhed. Men Jæger 200 er ikke kun en soldaterbog. 
Det er også en bog, der gør op med den mystik og 

lukkethed, som ellers omgiver Jægerkorpset – og en 
bog med masser af refleksioner over de dilemmaer, 

man bliver konfronteret med som jæger: Hvorfor 
sætte livet på spil i et fremmed land? Og hvad gør 

det ved en at blive tvunget til at slå et andet men-
neske ihjel for selv at overleve? Bogen er rigt illu-
streret med aldrig før offentliggjorte fotos fra Jæ-

gerkorpsets operationer i ind- og udland”. 

 
Når man har læst bogen, føler man næsten på sin krop, at man har været på stedet 
sammen med jægerne. Lars Møller er en god fortæller, der ikke skåner læseren for de 
detaljer, der gør Jæger 200 interessant og læseværdi. Forfatteren har også sine me-

ningers mod til udtrykke de tanker, han og andre jægere har haft i de perioder, hvor 
de har følt, at Jægerkorpset kunne have været til nytte, men hvor politikerne ikke 

havde modet til at tage de nødvendige beslutninger.  
Egentlig er emnet ”Jægerkorpset” et tabu i forhold offentligheden. LM gør op med det 

og åbner læserens øjne for alt det, der ligger bag de præstationer, korpset kunne ha-
ve været kendt for, hvis der ikke havde været alt det hemmelighedskræmmeri. Det 
beriger bogen og styrker korpset renommé. 

 
JGK er en dansk eliteenhed, der kan måle sig med de bedste af samme art i verden og 

det gør LM en dyd ud af at fortælle om. Det er forståeligt, for intet er vel bedre end at 
være en del af respekteret enhed. 
 

Aktuelt i forhold til denne bog tegner der sig en model for de danske specialenheder i 
det nye forsvarsforlig, der løfter JGK og Frømandskorpset op til det organisatoriske 

niveau, det er nødvendigt at ligge på, hvis disse enheder fremover i internationale 
sammenhænge skal være et politisk, Quick Reaction Force-redskab. 
Danmark får med en specialoperationskommando direkte under Forsvarschefen politi-

ske og operationelle muligheder, der ikke tidligere har været til stede. 
Lars Møllers giver os andre et kvalificeret indblik i, hvordan dette redskab vil kunne 

fungere. Der er skrevet andre bøger af tidligere jægere, men Jæger 200 er blandt de 
allerbedste. 
 

         

 

 

Red. 
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Ny helikopter 
 

 

 
 

Forsvaret får ni nye skibsbaserede helikoptere af mærket MH-60R SEAHAWK. 
Helikopterne skal anvendes i både nationale og internationale operationer. 

 
Regeringen og partierne bag forsvarsforliget har valgt den amerikanske helikopter 

MH-60R SEAHAWK som Danmarks nye skibsbaserede helikopter til erstatning for de 
nuværende Lynx-helikoptere. 
SEAHAWK er en fleksibel maritim helikopter, der bliver leveret af US Navy. Helikopte-

ren er produceret af Sikorsky i samarbejde med Lockheed Martin. 
 





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

Hvad Hvem Hvor 

Nytårsgudstjeneste Folk og Forsvar Kastelskirken 060113 - 1400 

Foredrag København Kastellet 080113 – 1900 

Nytårsgudstjeneste Nordjysk / HJV Budolfi kirke 100113 - 1930 

Foredrag København Kastellet 220113 – 1900 

Foredrag København Kastellet 070213 - 1900 

Generalforsamling København Kastellet 210213 - 1900 

Generalforsamling Midt– og Vestsjælland Skovsøgård 060313 - 1930 

Generalforsamling Sydjysk Ryes Kaserne 070313 - 1000 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 070313 - 1800 

Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 030413 - 1800 

Skydning København Sjælsø – K2 180413 - 0900 

Skydning København Sjælsø – K2 020513 - 0900 

Skydning København Sjælsø – K2 160513 - 0900 

Skydning København Sjælsø – K2 300513 -0900 

Skydning København Sjælsø – K2 130613 - 0900 

    

    

 

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

Deadline Meddelelser nr. 188 (Marts – april 2013) 010213 250213 

Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) 010413 250412 

Deadline Meddelelser nr. 190 (Juli - august 2013) 010613 250613 

Deadline Meddelelser nr. 191 (September – oktober 2013) 010813 250813 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redaktionen afsluttet  

den 2. december 2012 


