
MEDALJE-ØL



Lidt om øLLets historie
Fremstilling af øl har fundet sted 
siden forhistorisk tid. Det menes, 
at de gamle egyptere var de første 
til at brygge øl. I den sene mid-
delalder fra år 1200 til 1600-tallet 
havde øllet sin storhedstid, bl.a. 
fordi vandet var udrikkeligt på 

grund af forurening. Man gik ud fra, at ethvert 
voksent menneske skulle have 6 liter øl om 
dagen. Kongens bøsseskytter havde krav på 10 
liter øl om dagen. En af grundene til det store 
ølforbrug var, at man på den tid udelukkende 
spiste saltet mad. 
Det tidligste bevis for ølbrygning i Danmark 
findes i Egtvedfundet, dateret 1370 f.kr. Vikin-
getiden vidner om udbredt øl- og drikkekultur. 
Der blev drukket til hverdag og fest. I 1600- 
tallet var der i København 1687 bryggerier. 
Gennem de næste århundreder blev dette an-
tal stærkt reduceret. I 1847 oprettede brygger 
J.C. Jacobsen bryggeriet Carlsberg, hvor han 
igangsatte en industrimæssig brygning efter 
nye metoder.
I de senere år er der igen kommet gang i man-
ge mindre bryggerier i mange dele af Dan-
mark, hvor der brygges specialøl. Der er også 
oprettet mange øl-laug. Blandt øldrikkere er 
det en udbredt skik, at man i stedet for ”skål” 
siger ”højt skum”. - God fornøjelse med dine 
medalje-øl.

en bedre verden 
– en regimentschefs betragtninger
Vores fælles jord er fortsat plaget af væbnede 
konflikter og naturkatastrofer. Det medfører et 
utal af sårede og tab af mange menneskeliv, 
hvor andre må sulte eller flygte til fredelige 
egne. Oftest går det ud over uskyldige civile 

og børn. Danmark søger sammen med ligesin-
dede nationer at bidrage til en bedre verden 
gennem bl.a. udviklingsbistand og udsendelse 
af bl.a. soldater og politi til brændpunkterne. 
Den danske indsats er kun mulig gennem vore 
dygtige udsendte, som gør en fantastisk for-
skel derude under ofte yderst vanskelige og ri-
sikofyldte forhold. Støtten og opbakningen fra 
både pårørende og det danske samfund er af 
yderste vigtighed for de udsendte. Stor tak til 
alle tidligere og nuværende udsendte og jeres 
pårørende!  RESPEKT!

Kurt Mosgaard, oberst, tidl. CH/JDR

Medalje-øl, introduceret i januar 2016
Tak fordi du har købt medalje-øl. Du er derved med til at støtte veteranarbejdet i 
Danmark.
Medalje-øl er et resultat af en idé fra oberst og tidligere MF Jens Chr. Lund i sam-
arbejde med bl.a. Thisted Bryghus. Bruunshåb Gamle Papfabrik har fremstillet den 
flotte og rustikke gaveæske, som er velegnet til genbrug til andre gode formål. Me-
dalje-øl er en Brown Ale med 5 % alkohol.

Forsvarets medalje for interna-
tional tjeneste 1948–2009
For at anerkende veteranernes indsats 
under udsendelse for Forsvaret er det be-
sluttet, at veteranerne tildeles den nyind-
stiftede Forsvarets Medalje for Internatio-
nal Tjeneste 1948–2009.
Medaljen er indstiftet som påskønnelse 
af den indsats, som har fundet sted i pe-
rioden 1948–2009 i de konflikt- og kata-
strofeområder, der er sammenfaldende 
med de områder, som står anført på Mo-
numentet over Danmarks internationale 
indsats efter 1948, der står i Kastellet i 
København.
Forsvaret har identificeret mere end 
30.000 veteraner, der har været udsendt 
for forsvaret mellem 1948 og 2009. Me-
daljen overrækkes ved parader på For-
svarets tjenesteder i 2016. Medaljen kan 
søges på forsvarets hjemmeside, www.
forsvaret.dk og tilsendes fremover med 
posten. 

denne folder findes på thisted Bryghus´ hjemmeside.



Honnør og Højt SkuM
Af major Kristian Pihl Lorentzen, MF, medlem af 
Forsvarsudvalget og Oldermand for Folketin-
gets Øl Laug.

Som officer og forsvarspolitiker er 
jeg fyldt med respekt og taknem-
lighed over for den fantastiske 
indsats, som tusindvis af danske 
soldater yder og har ydet i inter-
national tjeneste for at fremme 
fred og frihed. De hjemvendte 

veteraner fortjener i allerhøjeste grad sam-
fundets anerkendelse og støtte. Derfor kipper 
jeg med flaget for det fremragende initiativ, 
som min gode ven og mangeårige tidligere re-
gimentschef, oberst Jens Chr. Lund har taget 
omkring brygning og salg af en ”medalje-øl”, 
hvor overskuddet går ubeskåret til støtte for 
de danske veteraner. 
Min begejstring for dette fornemme øl-ini-
tiativ bliver naturligvis ikke mindre af, at 
jeg har den ære at være oldermand for den 
tværpolitiske, sociale forening, ”Folketingets 
Øl Laug”, der blev stiftet i 2009 med det for-
mål, at fremme nuværende og tidligere folke-
tingsmedlemmers kendskab til og nydelse af 
godt øl brygget inden for kongerigets grænser. 
Alt sammen ud fra devisen, ”Med måde er al-

ting godt”, og med vægt på kvalitet frem for 
kvantitet samt hyggeligt samvær nogle gange 
om året. 
Ikke mindst Thisted Bryghus er landskendt 
og respekteret som et bryggeri, der virkelig 
forstår at kræse for tørstige ganer. Det er der-
for naturligt, at oberst Lund valgte dette hæ-
derkronede bryggeri i Thy som samarbejds-
partner omkring ”medalje-øllen”. Og jeg kan 
garantere, at ”medalje-øllen” består smags-
prøven til UG. Det er kræs for kendere. 
For rigtig mange er det en del af god livskva-
litet, at nyde en god øl eller to sammen med 
gamle kammerater. Det gælder naturligvis 
også for gamle soldaterkammerater. Jeg hå-
ber derfor, at rigtig mange gamle soldater 
og andre vil købe og nyde ”medalje-øllen” i 
godt selskab, samtidig med at vi sender en 
venlig og taknemlig tanke til alle vores ve-
teraner og deres nærmeste pårørende. Jeg 
gør honnør og siger ”højt skum”, der er den 
gængse skålhilsen blandt mange af landets 
ølelskere. Tak for et fantastisk godt initia-
tiv til støtte for vores veteraner. Lad os alle 
bakke op om det!

Med de bedste hilsener
Kristian Pihl Lorentzen

Viceforsvarschefen overrækker de første veteran-medaljer den 5. september 2015 på Kastellet.
Foto: Forsvaret.



Jeg er en gammel soldat, der be-
stemt ikke er i topform længere. 
Jeg har været soldat i 42 år, og jeg 
var i mere end 10 år regiments-
chef og ansvarlig for udsendelsen 
af mange danske, baltiske og bul-
garske soldater.

Jeg blev virkelig glad, da den danske stat be-
sluttede med en medalje at anerkende de 
mange, der ydede en stor indsats i internatio-
nale operationer. Det er min opfattelse, at det 
er en god måde at benytte medaljer og ordner 
som en tak for en særlig god indsats.
Jeg må dog erkende, at lige så klog som beslut-
ningen er, lige så ringe har staten været til at 
synliggøre anerkendelsen. Jeg undersøgte ved 
danske firmaer, hvor stort kendskabet er til 
denne ROS til vore udsendte. Det blev en kold 
klud i ansigtet. Kendskabet var hos de fleste 
begrænset. Det var glædeligt at konstatere, at 
de gamle soldater naturligvis kendte den sto-
re og anerkendelsesværdige indsats, som de 
mange tusinde udsendte har ydet.  Salling Bank 
markerede på en god måde, at banken aner-
kender indsatsen. Bankdirektør Peter Vinther 
Christensen købte et større antal gaveæsker 
med MEDALJE-ØL med det formål at fortælle 
alle bankens medarbejdere om de udsendtes 
indsats samt inspirere andre firmaer til at købe 
medalje-øl og på den måde takke de udsendte.
Det var også særdeles positivt, at Thisted Bryg-
hus, Bruunshåb Gl. Papfabrik og Vingaards Of-
ficin, Bogtrykmuseet i Viborg, tilbød uden for-
tjeneste at producere nogle fantastiske øl, lave 
gaveæsker og lave en folder for at markere me-
daljen. Særligt spændende blev denne øl, fordi 
den har medaljen som etikette, og den flotte 
gaveæske kan bruges i årene fremover.
Jeg fik gode kollegaer til at hjælpe med at mar-
kedsføre medaljen og MEDALJE-ØLLEN. De 
hjælper mig med at orientere soldaterforenin-
ger, medaljemodtagere og samfundet generelt. 
Den lokale presse i Viborg og TV/MIDT-VEST vil 
også hjælpe med at udbrede kendskabet til de 
udsendtes store indsats.
Planen er at producere en virkelig smagfuld øl 
til salg udelukkende af alle soldaterforeninger, 
De Blå Baretter, Forsvarsbrødrene, marine-
foreningerne, De samvirkende Soldaterfor-
eninger, veteran-netværk, veteranhjemmene, 

Flyvevåbnets Soldaternetværk mv. Disse for-
eninger er hjælpsomme med at pakke øllene 
og markedsføre dem over for firmaer og borge-
re i nærområdet. Der er en kontant bonus for 
salget til veteranarbejdet.

Hvem tror og håber vi vil købe medalje-øllen?
Vi regner med, at langt de fleste af medalje-
modtagerne vil købe mindst en kasse med 6 
øl. Alle os militære, der arbejder for denne ide 
er selv modtagere af medaljen. Vi vil derfor in-
vitere vores nærmeste familiemedlemmer og 
kollegaer på et hyggearrangement med denne 
øl. Vi håber, at øvrige medaljemodtagere vil 
gøre ligeså.
Vi regner også med, at de fleste virksomheder 
vil optræde som Salling Bank og købe øllene 
samt de flotte gaveæsker. Vi tror også, at der 
er mange politikere, medlemmer af soldater-
foreninger m.v. og andre borgere, der vil nyde 
at tænke på de udsendtes store indsats, mens 
de drikker en MEDALJE-ØL
Jeg har talt med mange medlemmer af Folke-
tinget, og jeg er glad for, at de alle anerkender 
de udsendtes indsats. Jeg har også henvendt 
mig til Forsvarschefen, general Peter Bartram. 
Han er meget stolt over, at han som Forsvars-
chef underskriver de breve, som ledsager me-
daljen og derved viser sin RESPEKT.
Vi forventer, at der bliver et relativt pænt over-
skud til soldaterforeningerne, veteranhjemme-
ne mv. Vi forventer, at dette overskud vil blive 
anvendt af foreningerne til veteranarbejde.
Vi har henvendt os til Skatteministeren om 
at fritage disse øl for MOMS. Vi finder, at det 
indtjente overskud går til almene formål, når 
øllene kun sælges i kredse, der støtter veteran-
arbejdet. Skatteministeren undersøger mulig-
hederne.
Jeg håber, at der bliver megen omtale af de ud-
sendtes store indsats, og jeg håber ligeledes, 
at der vil blive et stort salg af øllene, så der kan 
ydes veteranhjælp, og at ideen med at lade 
soldaterforeningerne stå for pakning og salg vil 
styrke og øge kammeratskabet i foreningerne.
Jeg håber, at der er mange, der vil markere de-
res begejstring over for nuværende og tidligere 
udsendtes store indsats. Uden dem ville ver-
den ikke se så godt ud.
Jens Chr. Lund, oberst, tidl. MF  

anerkendelSe af tidligere udSendte Soldater, 
politiBetjente og andre


