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FOUAT’s protektor fylder 80 år
FOUAT’s protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen fylder den 11.
juni 2014 80 år.

Landsformandens fødselsdagshilsen

Repræsentantskabsmøde

Foreningen afholdt repræsentantskabsmøde onsdag, den 23. april 2014, kl.
10:00 i Odense med oberstløjtnant Hans Vedholm, Sydjyske Kreds som
valgt dirigent.
Næstformanden, oberst Erling Flebbe, indledte - i landsformanden,
generalmajor Jørgen Sverker Nilssons fravær - mødet med at mindes de
medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde
København:

Major Leif Fovig
Løjtnant Felix Clausen
Løjtnant Per Amby
Kaptajn Erik Valdemar Olsen
Major Søren Louis Thomsen
Major Jens Olaf Skov-Madsen
Major E. O.A. Hedegaard
Midt-og Vestsjælland: Kaptajn Kaj Hansen
Kaptajn Finn Olsen
Sydjyske:
Major Ib Friisenvang
og udtrykte et ”Æret være deres minde!”
1.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
Næstformandens
redegjorde
på
formandens
vegne
om
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virksomheden i det forløbne år, idet han henviste til beretningen,
som er gengivet i MEDDELELSER Nr. 195 - Maj-juni 2014. Han
fremhævede særligt de tre fokusområder, som foreningen har haft i
det forløbne år, nemlig fastholdelse af medlemstallet, styrkelsen af
anvendelsen af de elektroniske medier og modernisereingen af
vedtægterne.
Beretningen blev taget til efterretning.
På
næstformandens
opfordring
aflagde
kredsformændenes
beretning om aktiviteter m.v. i egen kreds i det forløbne år.
2.

Valg
Som tidligere omtalt har den nuværende formand, generalmajor
Jørgen Sverker Nilsson af private årsager ønsket at afgive
formandshvervet før udløbet af hans valgperiode. Formandskabet
foreslog generalmajor Jens Erik Frandsen valgt som ny
Landsformand for en 4-årig periode.
Repræsentantskabet valgte generalmajor Jens Erik Frandsen til
landsformand for en 4-årig periode.
Foreningens revisor, oberstløjtnant R.K. Jacobsen, havde ønsket at
fratræde revisorposten. Formandskabet foreslog major Ove Møller
Kristensen valgt som ny revisor for en 2-årig periode.
Repræsentantskabet valgte major Ove Møller Kristensen som
revisor for en 2-årig periode.

3.

Virksomheden i det kommende år
Generalmajor Jens Erik Frandsen takkede for valget som ny
formand og den derved udviste tillid, som han ville forsøge at leve
op til. Han ville først og fremmest ”stikke fingeren i jorden” og
skabe sig et indblik i kredsenes aktiviteter. Han betragtede de
udpegede fokusområder for seneste år, som særdeles relevante og
de opnåede resultater som et godt grundlag for det videre arbejde.
Sikringen af medlemstilgang er essentielt, hvor han med sin
kontaktflade ville undersøge mulighederne for en forøget indsats.
Digitaliseringen som redskab for udbredelse af kendskabet til
FOUAT anså han for vigtig tillige med det gode vedtægtsgrundlag
med udtalt decentralt fokus, som var på bedding. Foreningens
tilbud skal være af en sådan kvalitet, at nuværende medlemmer
slutter op og nye medlemmer kommer til.
Han betonede betydningen af, at der fandtes ildsjæle i kredsene,
hvis arbejde er forudsætningen for succes. Det kræver kontakt og
kendskab til personer og organisationer i det omgivende samfund.
Sammenfattende

ønskede

han,

at
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årets

fokus

skulle

være

udbredelse af kendskab til foreningen med henblik på øget
medlemshvervning.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forretningsføreren, oberstløjtnant Erik Petersen, fremlagde det
reviderede årsregnskab for 2013. Årets resultat var et underskud på
kr. 9.394,67 (indtægter kr. 860,00, udgifter kr. 10.254,67).
Aktiverne udgjorde pr. 1. januar 2013 kr. 41.738,65 og pr. 31.
december 2013 kr. 32.343,98. Regnskabet blev godkendt.

5.

Fastsættelse af kredsenes kontingent til repræsentantskabet
for
det
efterfølgende
år,
herunder
betaling
for
medlemsbladet
Det blev besluttet, at der i lighed med sidste år ikke fastsattes
noget kontingent, da foreningens formue sammenholdt med det
faldende udgiftsniveau ikke nødvendiggjorde en akut tilførsel af
midler.

6.

Behandling af forslag fra formandskabet
a. Vedtægtsændringer.
Det fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev drøftet, og
repræsentantskabet vedtog at ændre de bestående
vedtægter
i
overensstemmelse
med
det
på
repræsentantskabsmødet fremlagte forslag og de på mødet
faldne udtalelser.
b. Om hvervning af nye medlemmer og elektroniske medier.
Oberst Erling Flebbe orienterede om en brochure, der er
udarbejdet med henblik på hvervning af nye medlemmer.
Brochuren, der orienterer om FOUAT aktiviteter og indeholder
en QR-kode med henvisning til FOUAT hjemmeside, blev
omdelt. Det er aftalt, at brochuren omdeles på Forsvarets
Seniorseminarer.
Også
Facebook
indgår
i
kontaktbestræbelserne overfor fremtidige medlemmer.
c. FOUAT historie.
Næstformanden fortalte, at tidligere næstformand, major
Jørgen Larsen, har været FOUAT arkiver igennem og har
fremdraget langt størsteparten af tidligere numre af
MEDDELELSER, som ikke ligger på Internettet. Der udestår
nu et arbejde med at indscanne disse numre med henblik på
senere at loade dem op på FOUAT hjemmeside.
Næstformanden efterlyste medlemmer, der kunne være
interesserede i at yde en arbejdsindsats på dette område.
(Kontakt næstformand eller web-master).
d. Annoncering i MEDDELELSER
Formanden nævnte, at formandskabet havde drøftet
spørgsmålet om at åbne adgangen til annoncering i
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MEDDELELSER,
som
behandledes
på
repræsentantskabsmødet i 2013. Efter indgående overvejelse
af fordele og ulemper var formandskabet nået til den
konklusion, at FOUAT ikke bør åbne for denne adgang.
Flere kredse efterlyste muligheden for at lægge et link på
FOUAT hjemmeside, hvor man mellem medlemmerne kunne
oplyse om aktiviteter af interesse.
Repræsentantskabet vedtog, at der ikke kan bringes
annoncering i MEDDELELSER, men at der i en periode på
indtil to år på forsøgsbasis på hjemmesiden kan etableres et
link ”Fra Medlem til Medlem”, gennem hvilket medlemmerne
kan skabe kontakt om fordelagtige tilbud o. lign. – forudsat
at der ikke er web-tekniske hindringer herfor.
7.

Eventuelt.
Der blev givet en kort orientering om de påtænkte
foranstaltninger i anledning af foreningens protektor, Hans
Kongelige Højheds Prinsgemalens 80 års fødselsdag den 11. juni
2014, om kongehusets æresmedlemskaber af foreningen og om
successioner m.h.t. det kongelige protektorat.
Formanden gav en kort orientering om ”Den af Hærens Faste
Officerer og Ligestillede Oprettede Understøttelsesforening” og
omdelte en pjece, der i detaljer beskriver foreningens grundlag,
formål og virksomhed.

8.

Fastsættelse af tid og sted for næste
repræsentantskabsmøde
Efter en drøftelse af muligheder for og ønske om at lade
repræsentantskabsmøderne køre i turnus mellem kredsene blev det
besluttet
at
fastholde
Fyn
som
mødested.
Næste
års
repræsentantskabsmøde afholdes onsdag, den 22. april 2015 i
Odense.


I forbindelse med Repræsentantskabsmødet blev traditionen tro foretaget
præmieoverrækkelser for Landspræmieskydningen 2013. Resultaterne blev
omtalt i MEDDELELSER Nr. 192 November-december 2013. For
præmieoverrækkelserne stod næstformanden, oberst Erling Flebbe og
skydeudvalgsformanden for Københavns Kreds, premierløjtnant Ole Raae
Andersen.
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Fra præmieoverrækkelsen


Uden for dagsordenen bad oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen om ordet
for at gengive sine ”Afskedsord til afgående formand”, som er optaget i
MEDDELELSER Nr. 195 - Maj-juni 2014.

Københavns Kreds
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
 4431 2624
2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød.
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre.
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322.
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17,
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk

Forårs- og sommerudflugt
Det var 9º den 14. maj, overskyet, det småregnede og det blæste 6 m/s (mindst) ude
på vestkanten af Masnedø. Der havde major Peter Bjørn Jensen sat en gruppe på 17
mennesker fra Københavnskredsen stævne. Stedet var første etape af kredsens forårs/sommerudflugt.
Majoren orienterede om fortet, dets beliggenhed og dets placering i forsvaret af
Sjælland. I middelalderen var det her flåden blev samlet, når Valdemar den Store drog
i krig mod Venderne på Rügen. Senere i nyere tid – under Svenske- og
Englandskrigene – forsøgte man at spærre overgangen over og gennemsejlingen af
Storstrømmen herfra. I forbindelse med Englandskrigene fandtes der faktisk et
kanonbatteri, netop der, hvor fortet ligger i dag. Det blev opført i 1808 og nedlagt igen
i 1835. Batteriet var et af flere, der i sin tid lå langs med Storstrømmen.
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Major Peter Bjørn Jensen fortæller om Masnedøfortet

At Sundet og Bælterne ligger som flaskehalsene i Østersøen, har man altid skullet
forholde sig til i forsvaret af Danmark. Dette indgik igen i overvejelserne omkring
forsvaret af Sjælland i begyndelsen af forrige århundrede. Forsvarsloven af 1909
omhandler bl.a. etablering af kystbefæstningsanlæg til sikring af Sjællands kyst. Et
element heri var anlæggelsen af Masnedøfortet, hvis rolle skulle være at sikre
forbindelsen mellem Sjælland og Lolland-Falster. Det var ikke færdigt, da 1.
verdenskrig indledtes, men stod klart i foråret 1915. Dengang var den væsentligste
bestykning to 15 cm kanoner på østsiden af fortet, som kunne skyde ud over
Storstrømmen mod Grønsund. De havde tidligere tilhørt korvetten "Valkyrien". Men de
blev afmonteret i 1937 fordi Storstrømsbroen kom til at ligge i vejen for kanonernes
skudfelt. På toppen af fortet var der lyskastere og fire 120 mm kanoner, der skulle
skyde i vestlig retning. Herudover var der to 120 mm haubitsere. Fortet er senere
blevet benyttet af Søværnet som minedepot.
Kredsens medlemmer fik lejlighed til at bese fortet indvendigt (som nu bruges en gang
om
året
til
kunstudstilling)
og
derved
bl.a.
få
en
fornemmelse
af
indkvarteringsmulighederne for den ca. 225 mand store besætning, der var
normeringen under 1. verdenskrig. Der blev vist rundt ude på fortet og kort forklaret
om luftlandsætningen den 9. april 1940 af faldskærmstropper fra den tyske
Værnemagt – den første krigsindsættelse af faldskærmstropper. Vores guide øste af sin
store viden om stedet og var meget grundigt forberedt, ligesom han fremviste skitser
og kort over Smålandshavet, Storstrømmen, selve Masnedø med tidligere og
nuværende fæstningsanlæg.

-8-

Det var ikke just magsvejr…

Dernæst forlagde man til Vordingborg, hvor Peter Bjørn Jensen viste rundt på
Danmarks Borgcenter. Han forklarede om beliggenheden af Danmarks største
middelalderborg (770 m i omkreds – Hammershus er 610 m i omkreds) og dens
betydning for forsvaret af landet på den tid, den blev anlagt. Borgen daterer sig tilbage
til 1160 og er angiveligt opført efter bud fra Valdemar den Store. Placeringen på det
dominerende sted i terrænet er – efter udgravninger at dømme – lagt der, hvor en
tidligere stormandsgård har ligget. Peter Bjørn Jensen startede sin rundvisning fra
sydsiden ud mod noret mellem byen og Oringepynten, for derved – som han sagde –
at give det det bedste indtryk af, hvilken enorm fæstning, man i sin tid i virkeligheden
stod over for. Der blev flettet ind, at stedet, hvor vi startede vores rundvisning omkring
middelalderborgen, under nyere tids arkæologiske udgravninger, havde vist sig at
dække over en stenalderboplads. Vores guide forklarede, at voldgravene omkring
borgen altid har ligget for højt til at de har kunnet være forsynet med vand fra det
åbne hav. Han fremlagde kortmateriale, som synes at godtgøre, at vandet til dem
derimod kan være ledt ind fra et vådområde nordvest for byen. Den betragtning
støttes af det faktum, at der i skovene ved Rosenfeldt ligger en bred kanal, som
formenes at forbinde nævnte område med byen; blot savner man bevis for en
kanalforbindelse de sidste 1½ kilometers vej helt ind til byen.
Ved en rundgang langs med borgmurens vestre side fik man udpeget det sted, hvor
det sydvestlige tårn har stået og som efter en kraftig sætning i tårnmurens
fundamenter er væltet ud i voldgraven for flere hundrede år siden. Tårnet ligger
nogenlunde intakt i voldgraven og venter på nærmere undersøgelse. Vi fik udpeget
sporene i voldgraven efter en tidligere tilkørsel til borgen fra sydvest.
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Peter Bjørn Jensen med plan over borgterrænnet

På nordsiden af borgen på Slotstorvet (den Røde Plads/den Øde Plads/den Døde Plads)
fik vi udpeget, hvor borgmuren og hovedporten i sin tid har ligget. Peter Bjørn Jensen
mente ikke, at der var belæg for at antage, at der som sådan har været nogen
bymæssig bebyggelse inden for slotsmuren. Vi fik vist omridset af Sankt Andreas Kirke,
som har ligget på slotgrunden. På den nordlige side af Gåsetårnet blev der udpeget,
hvor høj selve borgmuren i sin tid har været, nemlig omkring de 8 meter. Der blev
nævnt, at Gåsetårnet, sammen med tårnet på Korsør Søbatteri, er de eneste
resterende middelalderlige fæstningstårne i Danmark. Vores guide fortalte, at da
borgen som sådan ikke længere fandt anvendelse i landets forsvar overgik den til
krongodset og tilhørte senere i en periode fra 1717 til 1774 et rytterdistrikt, hvorefter
den overgik til privat eje.
Rundvisningen sluttede af i den sydlige ende af slotsgrunden, hvor selve højborgen –
kongens borg – lå med en helt enestående udsigt ud over Storstrømmen. Man antages
fra borgens øverste niveau i sin tid at have kunnet holde øje med hele farvandet. Peter
Bjørn Jensen omtalte de store arkæologiske arbejder, der over de senere år i ny tid er
pågået med at grave borgens historie frem. Også det store projekt med at få
gendannet voldgravene, samt den nye og meget moderne og tidssvarende udstilling
om stedets historie gav Peter Bjørn meget rosende ord med på vejen og anbefalede
hver især på egen hånd at aflægge stedet et besøg for ved selvsyn få kendskab til de
interaktive og særdeles interessante medier, der afdækker alt det nyeste om fund og
den historie, der kan kædes sammen hermed. Peter Bjørn Jensen pointerede flere
gange, at Vordingborg slotsruin – på trods af over hundrede års arkæologiske
udgravninger – stadig gemmer uanede mængder af vidnesbyrd om stedets historie.
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Gåsetårnet med markeringen af Sankt Andreas Kirken i forgrunden

Efter dagens anden vandring var det tid til at vederkvæge sig ved en frokost, som
gennem kredsens forretningsfører, Per Brix Knudsens utrættelige indsats, var
arrangeret i officersmessen på Vordingborg Kaserne. Tak til Peter Bjørn Jensen for to
flotte og særdeles interessante rundvisninger og tak til Per for en herlig frokost.
Erling Flebbe


Foredragssæson 2014-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Gamle Varmecentral
med et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding
bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid
og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00.
Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 2. etage.
Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal
arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin – skal
ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
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Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfeste
2014 på følgende datoer:
Torsdag, den 9. og tirsdag den 21. oktober, torsdagene, den 6. og 20.
november samt torsdag, den 4. december.


Skydning med pistol – Efterår 2014
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:
14. august, 28. august, 11. september og 25. september.
Alle skydninger afvikles i tidsrummet kl. 9:00–12:00.
Landspræmieskydningen afholdes den 28. august.
Jeg glæder mig 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. 4921 0119
e-mail: raae1@mail.tele.dk


Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur, det være sig bøger såvel
som tidsskrifter, til glæde for andre medlemmer.

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.janns42@gmail.com

Sommerudflugt
Søren Nør er kommet videre med planlægningen af vores sommerudflugt. I år vil den
gå til det nyåbnede Borgcenter Vordingborg, hvor borgen og Gåsetårnet indtager en
meget central placering i Middelalderens historie, lige fra at være udgangsområde og
base for korstog mod den sydlige og østlige Østersøkyst og til kampen mod
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Hansestæderne. Valdemarerne er uløseligt forbundet med Vordingborg. Senere var
området et vigtigt element i forsvaret af det sydøstlige Danmark både under 1.
verdenskrig og under den ”kolde krig”.
Det skal naturligvis foregå på ”Valdemarsdag” søndag, den 15. juni. Vi mødes ved
billetkontoret til området kl. 10:45. Derefter vil en lokal guide kl. 11:00 føre os rundt
på området og fortælle levende og medrivende om dét, vi ser – og om det vi ikke kan
se. Efter rundvisningen er der ”fri manøvre” til at se nærmere på detaljerne, og
derefter vil vi indtage vores medbragte mad sammen. Bortset fra toiletter, findes ingen
”publikumsfaciliteter”, så det vil være smart at medbringe tæpper/klapstole/parasoller
etc. Det anbefales, at man danser vejrdans, inden man tager hjemmefra. Vi vil gerne
have varme og solskin.
Som sædvanlig sponsorerer foreningen entré, guide og drikkevarer til frokosten. I skal
bare slippe den sædvanlige 20´er pr. deltager. For ”de nordlige” deltagere anbefales
samkørsel, men det plejer I jo selv at kunne finde ud af.
Tilmelding til h.janns42@gmail.com eller telefon 58 14 06 24 senest den 6. juni (DDag).

Fyns Kreds
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530 2258 6594 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev
 6535 1042 4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860
228



Forårsudflugt - I Isted-soldaternes fodspor – med bus
Sommervejret var bestilt af formanden, major Frimuth, og 22 forventningsfulde
medlemmer med familie var mødt op med madkurven under armen. Scenen var sat til
smukke maj-grønne landskaber, strålende sol, bloddryppende krigshistorier. Og så fik
vi lige hilst på den gode gamle Isted-løve, der trods sin nye placering i Flensburg,
stadig knejser med nakken.
Vi havde på alle planer en mere behagelig tur til Isted, end den, de danske soldater
oplevede den 25. juli 1850. De spadserede til fods, var i livsfare, og havde varme,
tunge uniformer på i den dampende hede. Der var dog det lyspunkt for soldaterne, at
slaget endte med dansk sejr. Men det skal vi høre mere om. Vi, derimod, kørte rundt
på slagmarken i bus, havde lækker mad med, kølige drikkevarer. Slesvig-holstenerne
var slet ikke krigeriske overfor os. Og vi var nok ikke i livsfare. Når man ankommer til
området ved Isted, så får man en følelse af, at historiens krudtrøg fortsat hænger over
den gamle slagmark. I dette - nu idylliske bondeland, cirka 8 km nord for Slesvig by.
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Fantasien fik vinger
Det var en stor oplevelse for os at have pens. kaptajn O.V. Pedersen fra HISAM FYN
med som guide. Han vidste en masse om Isted-slaget, og kunne, i øvrigt uden
manuskript, fortælle os om enhedernes navne, generaler og begivenheder, så vores
fantasi fik vinger. Dengang var der knapt så idylliske landskaber som i dag. Det
fortæller en gammel sang om slaget i 1850:
”Det var en sommermorgen, endnu før det blev dag.
Da yppedes på heden et Holger Danske slag.
Da sol stod op i øster, den næppe var at se,
og alle fuglerøster, i struben kvaltes de”.
Ja, solen var næppe at se på valpladsen på Isted Hede den sommermorgen i 1850.
”Hør nu, kære venner”
Sådan indledte pens. kaptajn O.V. Pedersen sin orientering. Plancher i overstørrelse
var sat fast på bussens side. Vi kunne følge med på det gamle kort over soldaternes
fremrykning i terrænet. Vi befandt os i landsbyen Böklund.

Kaptajn O.V. Pedersen fortæller om Isted-slaget

På dansk Bøgelund. Detaljerne fra kampene var næsten så livagtigt beskrevet, at vi fik
gåsehud på kroppen. Vi kom tæt på slagets generaler og officerer. For eksempel
general Krogh, general Schleppegrell, oberst Læssøe og oberst Trepka. Heraf
overlevede kun general Krogh! De danske tab var på 3.800 mand og slesvigholstenerne ca. 5.000, hvoraf de 1.700 var fanger.
Grunden til at kampene blev så blodige, var at mellem 60.000 og 65.000 soldater
tørnede sammen på en relativ smal front på ca. 20 km. Ca. 40.000 danske og 27.000
slesvig-holstenere. Det blev en klar dansk sejr, men en dyrekøbt en af slagsen.
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Historikere kalder det for det største slag på nordisk grund. Først overgået i 1939-1940
ved den russisk-finske vinterkrig.
Læssøe og Schleppegrell
Bussen kørte os nu rundt i soldaternes landskaber på Isted Hede. Først stod vi ved
generalmajor F.A. Schleppegrells mindesten, som ligger på en stille markvej. Han
fik et strejfskud i tindingen ved Øvre Stolk, og måtte holdes oppe på hesten af to
kammerater. Men lige her hvor mindestenen er, faldt han af hesten. Første dagen efter
på lazarettet døde han af sine sår.

Mindestenene for generalmajor Schleppegrell og oberst Læssøe

Grunden til at det en overgang så sort ud for danskerne, var at tre af de bedste
taktikerhjerner døde: General Schleppegrell, samt obersterne Læssøe og Trepka. Men
sejren blev vor, og slesvig-holstenerne flygtede mod syd. De kunne være blevet
tilintetgjort ved flugten, men danskerne havde ikke overskud til at forfølge dem.
Vi kørte også til oberst W.H.F.A. Læssøes mindesten som står på en højderyg ved
Isted Sø. Oberst Læssøe observerede over mod Gryde Skov. Med sig havde han sin
adjudant og sin hornblæser. Nogle skud flængede stilheden og den danske oberst
styrtede af hesten med en slesvig-holstensk kugle i flæsket.
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Et rabalderslag
Så slaget på Isted Hede blev et rabalderslag. Det gjaldt om at sætte sig fast i Slesvig
og nedkæmpe oprørshæren, som blev ledet af general Willisen. Først rykkede general
Krogh frem mod Isted Hede fra nord med 2 divisioner, som havde delt sig i hver sin
fremrykkerakse. Planerne var at nå sammen der hvor man forventede at slesvigholstenerne var. Desværre holdt det ikke stik. Fjenden var længere mod nord end
forventet, og det gav en overgang store problemer. En tredje dansk styrke rykkede ind
i området fra sydvest. Men trods overraskelsesmomentet ved Øvre Stolk, så lykkedes
det danskerne at trænge oprørerne mod syd. Kampene startede kl. 02:00 om natten
den 25. juli 1850, og sluttede først kl. 19 om aftenen med en dansk sejr.
Danske oberst Krabbe havde en kampstilling ved Vedelspang. Et af hans 6pundsbatterier blev ledet af en kaptajn Dinesen. Han blev i øvrigt 35 år senere
bedstefar til den berømte Karen Blixen.
Frokost og mindehal
Nu kørte vi til en mindehal – Idstedt Gedächtnishalle - med et lille museum om
kampene i 1850. Vi var blevet meget klogere på historien ved kaptajn O.V. Pedersens
hjælp. Og det gav et særligt ekstra perspektiv at se effekterne på museet. Under højt
humør
holdt
vi
frokost
på
museet.
En
god
frokost
styrker
altid
foreningssammenholdet.

Fra frokosten på Isted-museet

Istedløven
Fra mindehallen i Isted kørte bussen til Flensborg. Her skulle vi hilse på Istedløven,
sejrsmonumentet for Istedslaget. Siden 2011 er løven igen anbragt på Flensborgs
gamle kirkegård. I vore dage er den mere et fællesmonument for både de danskere og
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tyskere, der faldt i slaget. ”Forenede i døden", som der står på en sten. Istedløven blev
i øvrigt virkeliggjort ved en landsindsamling i Danmark efter slaget. Den blev udført af
den berømte billedhugger H.W. Bissen, og den blev indviet på 12-årsdagen for slaget, i
1862. Løven fik kun lov at stå i 2 år på Flensborgs kirkegård, inden den i 1864 blev
slæbt som krigsbytte til Berlin. 1945 gav amerikanerne os løven tilbage, og den stod
ved Tøjhusmuseet i København indtil 2011. Efter en forespørgsel fra Flensborgs
bystyre, blev den bragt tilbage til Flensborg i 2011.

Istedløven på Flensburg Kirkegård

Nu er den placeret, så den kigger ned i retning mod Isted Hede. Tyskerne kalder den
ikke ”Istedløven", men ”Der Flensburger Löwe”. Hvad hulen laver den løve nede i vores
gamle fjendeland?
Ved hjemkomsten til Højstrup var alle fyldt med lovord over en fantastisk lærerig
udflugt. Ikke mindst takket være vores guide, kaptajn O.V. Pedersen.



Palle Christiansen
Kaptajn

Skydninger i august 2014
Efter at vi sidste år suverænt vandt landspokalen og 1. og 2. pladserne individuelt, må
vi konstatere, at vi har noget at leve op til i år!
Vi træner på Skallebølle på tirsdagene 5., 12. og 19. august – med
konkurrenceskydningen 26. august. Husk madpakke og service den sidste dag.
Formanden giver traditionen tro øl til maden.
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Sensommertur
Der planlægges på en sensommertur til Ebeltoft torsdag, den 4. september til
'Fregatten Jylland' og ”Glasmuseet Ebeltoft”. Nærmere tilgår.


Sydjyske kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com
Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776

Siden sidst
Kredsbestyrelsen har vænnet sig til at leve med få tilmeldinger til vore arrangementer,
men midt i ensomheden glæder vi os så over, at de, der kommer, har det hyggeligt og
morer sig godt.
Lysfesten på Haderslev Kaserne 4. maj og mindegudstjenesten i Domkirken
blev ingen undtagelse. Lysfesten fik godt vejr (men koldt – til gengæld var der varm
suppe i officersforeningen bagefter). Hovedtalen blev holdt af Forsvarsministeren, og
både arrangementet på kasernepladsen og mindegudstjenesten var – som vanligt – en
fryd for øjne og ører.
Efter gudstjenesten gennemgik vort medlem, kaptajn Helge Moosmann, det
spændende garnisonsmuseum for den samlede skare (3). I erkendelse af, hvor få vi
var, inviterede oberst Hommel Nielsen med frue de fremmødte FOUAT-medlemmer på
privat frokost.
Tak for mad!


Et andet arrangement, som blev annonceret for længe siden, lokkede tre af kredsens
medlemmer (med damer) ud af busken. Det drejede sig om en bustur med Riis Rejser
til ”Porgy og Bess” på Operaen i København, 10. maj.
Det blev en strålende oplevelse for deltagerne; men kredsbestyrelsen er helt klar over,
at et sådant arrangement ligger uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer
kredsen normalt arbejder i.
Kommende arrangementer
Kredsbestyrelsen har ikke planlagt arrangementer i juni, juli og august.
På længere sigt forsøger vi at genoplive den årlige pistolskydning (september) og at
gennemføre et besøg på Sønderborg Slot.
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Kredsen har modtaget en invitation til at deltage i
Mindegudstjeneste i anledning af Genforeningen i 1920
i Tyrstrup Kirke torsdag, den 10. juli 2014.
Efter gudstjenesten er der en sammenkomst i Degneskolen (lige bag ved kirken), hvor
Peter Grønlykke vil fortælle om modsætninger og forsoning i forbindelse med
Sønderjyllands historie gennem de sidste 150 år.
Tilmelding kan ske direkte til menighedskoordinator Daniel Klestrup Bjærge, tlf. 74 56
23 16 eller mail: dkbj@km.dk senest d. 3. juli. (Opgiv tilhørsforhold til FOUAT ved

tilmelding).

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: Flyverløjtnant 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

Bowling
Bowlingholdet under FOUAT Nordjysk Kreds kæmpede om pokalen for forårssæsonen
2014. Tove Søndergaard gik af med sejren og blev således pokalmester. 7 deltagere
deltog i pokalkampen, der foregik den 14. marts i Bowlingcentret, Løvvangen.
Tove Søndergaard 384 points
Gunnar Albrechtsen 296 points
Mogens Gundersen 260 points
Leif Nygaard 258 points
Jes Reiner Pedersen 249 points
Villy Egebo 227 points
Kjeld Kjeldsen 226 points.
Ved afslutningen på bowling for forårssæsonen 2014 den 12. maj kunne
forretningsføreren overrække pokalen samt oplyse, at Tove Søndergaard med sine 384
points, havde opnået det højeste resultat, der er opnået i pokalkampe gennem årene.
Også for efterårssæsonen 2013 vandt Tove Søndergaard pokalen med 296 points.
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Bowling i efterårssæsonen 2014 starter mandag, den 11. august, hvor der er
reserveret tre baner. Der spilles hver mandag fra kl. 10:00–11:00. Henvendelse til KN
Leif Nygaard, tlf. 9817 6707.


Mindehøjtidelighed i Lundby Krat.
Traditionen tro afholdtes mindehøjtidelighed den 6. maj for Flight Officer Eric Lionel
Germain, der den 6. maj 1944 blev skudt ned over Gistrup. Højtideligheden var som de
foregående år en stemningsfuld højtidelighed i den grønne skov af lysegrønne bøge i
Lundby Krat. Siden 1946, hvor Gistrups borgere rejste mindestenen i taknemmelighed
for Eric L. Germain’s indsats, har der været holdt mindehøjtidelighed den 6. maj i
Lundby Krat, hvor mindestenen er rejst, hvor flyet faldt ned. Borgere i Gistrup stod for
mindehøjtideligheden indtil for få år siden, hvor Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland
overtog den.
I år var det 70 år siden begivenheden fandt sted, og på ca. samme tidspunkt på dagen
- kl. 19:20 – som angrebet på flyvepladserne Rødslet og Rørdal (sådan hed de
dengang) fandt sted, har der været afholdt mindehøjtidelighed ved mindestenen i
Lundby Krat.
Angrebet på flyvepladserne var et led i at holde de tyske fly samt forsvaret af deres
flyvepladser engageret forud for invasionen i Grækenland, Italien og ikke mindst i
Normandiet i Frankrig, der fandt sted den 6. juli 1944. Angrebet på flyvepladserne i
Aalborg blev gennemført af en eskadrille fra England. Germain’s fly var på vej tilbage
efter gennemført angreb. Tyske fly, der var kommet på vingerne optog forfølgelse af
ham, og det lykkedes dem at komme så tæt på, at de kunne skyde flyet i brand over
Gistrup. Eric L. Germain blev dræbt, og flyet styrtede ned i Lundby Krat. Tidligere var
angreb på flyvepladser foregået om natten, men den dag besluttedes det, at angreb
skulle forgå i dagslys for at opnå størst virkning.
CH for Hjemmeværndistriktet, oberstløjtnant Jan Johansen, bød velkommen. Derefter
fællessang "En lærke letted’". Oberstløjtnanten gav en klar og grundig beskrivelse af
begivenheden den 6. maj 1944. Han sluttede sin orientering med ordene: "Kun den har
ret til frihed, som har modet til at forsvare den".
Sogne- og feltpræst Henrik Busk Rasmussen holdt en derefter en god og stemningsfuld
andagt. Efter kransenedlægning spillede Paul Cook ”The last post", og
derefter 1 min. stilhed.
Arrangementet afsluttedes med fællesang ”Altid frejdig”, hvor Paul Cook spillede til.
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Valdemarsdag 15. juni
Traditionen tro afholder Danmarks-Samfundet Valdemarsdagsarrangement normalt den
15. juni. Da Valdemarsdag i år falder på en søndag, flyttes arrangementet til lørdag,
den 14. juni, Gammel Torv, Aalborg. Nærmere oplysninger om arrangementet vil tilgå
medlemmerne direkte. Foreningen stiller med fane og fanebærer/fanevagt.


Forårsudflugt
Der er planlagt en forårsudflugt i juni. Dels som et virksomhedsbesøg, dels ved besøg
ved mindestenene for nedstyrtede engelske flyvere i Tranum Klitplantage. Nærmere
om arrangementet vil tilgå medlemmerne direkte når alle aftaler er på plads.


Mindehøjtidelighed for træfningen ved Lundby
Den 3. juli er der mindehøjtidelighed for træfningen ved Lundby den 3. juli 1864.
Samtidig er der rollespil udført af medlemmer af Jyske Landsoldater,
Garderhusarregimentet og Lundby Fonden, der viser slagets gang med angreb på
Preussernes stilling i stendiget/volden i sydkanten af Lundby. Træfningen var den
sidste træfning i krigen 1864.
Når programmet for dagen er kendt vil nærmere tilgå.
Lundby-museet er åbent hver tirsdag kl. 19:00-21:00 indtil 1. oktober.


National flagdag for Danmarks udsendte.
Den 5. september 2O14 er der National Flagdag for Danmarks udsendte. Kl. 14:3014:45 er der kransenedlægning ved Soldatens Sten, Forsvarsmuseet, Skydebanevej,
ved oberst Christian Mollerup Schmidt.
Kl. 16:00 samles man på Gl. Torv i Aalborg, hvor der kl. 16:15-16:00 er parade på
mellemste repos. Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller. Tale af
garnisonskommandant, oberst Christian Mollerup Schmidt. Flaghejsning efterfulgt af et
minuts stilhed. Fællesang "Der er et yndigt land". Salut ved Aalborg Kanonlaug. Tale af
borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Underholdning ved Nordjyllands Musikkorps der
afsluttes med fællessang "Blæsten går frisk over Limfjordens vande".
Kl. 17:00-17:30 march gennem den indre by, og afsluttende kl. 17:30 med
gudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft Bro. Kl. 18:15–19:00 reception på
Rådhuset.
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Debatindlæg
Rusland har frit spil i sit interesseområde i Europa.
I forbindelse med Krim-krisen har især de nye NATO-lande tæt på Rusland og Ukraine
udtrykt glæde over den beskyttelse, der ligger i medlemskabet af NATO. Denne
beskyttelse er imidlertid en sandhed med kraftige modifikationer for så vidt angår de
europæiske NATO-lande.
Dette skyldes, at disse lande siden Murens fald har høstet fredsdividenden igen og igen
med det resultat, at de militære styrker i dag er utilstrækkelige til at kunne skræmme
Rusland og i øvrigt i et sådant forfald, at de europæiske styrker end ikke kunne løfte
opgaven mod de dårligt udrustede libyske styrker i 2011!
Ved indsatsen i Libyen var der desværre samtidigt kun et meget begrænset antal
europæiske nationer herunder Danmark, der aktivt og offensivt bidrog til etableringen
og opretholdelsen af den af FN besluttede No Fly-zone, men uden kraftig støtte fra USA
med de indledende angreb, efterretninger, våben og anden logistik herunder
lufttankning var denne ”europæiske operation” ikke lykkedes.
Alle NATO-landene stemte i øvrigt for indsatsen, men som anført deltog kun få nationer
aktivt. De nationer, der så til fra sidelinjen, ville formentlig gerne deltage, men de
kunne ikke. De militære evner var ikke længere til stede!
Erkendelsen er vel, at de europæiske nationer siden Murens fald desværre har
nedrustet så meget, at de ikke længere selvstændigt magter at gennemføre en
operation som den i Libyen og langt mindre en eventuel operation til beskyttelse af de
nye NATO-lande mod aggression fra Rusland.
Samtidig betaler USA nu næsten 75 % af NATO’s omkostninger til vor fælles sikkerhed
mod 50 % under Den kolde Krig, mens kun fire NATO-lande havde forsvarsudgifter i
2012 over de aftalte 2% af bruttonationalproduktet - nemlig USA, UK, Estland og
Grækenland.
Vi er således ved at miste evnen til at forsvare os selv i Europa!
Vi så allerede tegn på denne udvikling på Balkan i midten af 1990’erne, hvor Europa
skammeligt måtte bede USA om hjælp for at rydde op i sin egen baghave i bl.a.
Bosnien. USA med et voldsomt budgetunderskud kan ikke forventes fortsat at ville
støtte de europæiske nationer i et EU, der har en større og bedre økonomi, når de
vedvarende bidrager så lidt til egen forsvarsindsats.
En indsats i Europa mod en evt. aggression er altså i dag utænkelig uden deltagelse fra
USA - uanset hvor meget Frankrig og England samt EU måtte føre sig frem. Endvidere
taler EU’s energimæssige og handelsmæssige afhængighed af Rusland imod afgørende
sanktioner mod landet.
USA er samtidig næppe alvorligt interesseret i Krim-krisen, da landets
sikkerhedspolitiske
interesser
ligger
i
Mellemøsten
bl.a.
i
relation
til
atomforhandlingerne vedrørende Iran og i Syrien-konflikten, hvor Ruslands positive
deltagelse er helt nødvendig samt i Det fjerne Østen, hvortil USA er ved at forlægge sin
militære tyngde. Det amerikanske hangarskib, der stoppede op i Middelhavet, da
konflikten var på sit højeste, er da også allerede fortsat til sine flystøtteopgaver i
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Afghanistan fra Det arabiske Hav.
Der bliver formentlig derfor fortsat kun tale om symbolske sanktioner og
flydeployeringer til og øvelsesvirksomhed i NATO-landene tæt på Ukraine og Rusland,
mens Rusland fortsat vil have frit spil i sit interesseområde, som USA formentlig også
ville kræve det i relation til f.eks. konflikter i Centralamerika!
Jørgen Jelstrup
Oberst og ledelseskonsulent
Odense

Internettet
FOUAT’s web-adresse er: http://www.fouat.dk/
Andre interessante adresser:
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk.
Forsvarskommandoen: http://www2.forsvaret.dk. Her er henvisninger til Hærens
Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og
Forsvarets Materieltjeneste.
NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
DANIDA: http://um.dk/danida/




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 Formandskabets, 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. Skriv så vidt muligt med
skrifttypen Verdana 11 pt.
Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med
oplysning om, hvem ophavsretten tilhører.
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 197 (September-oktober 2014)
MEDDELELSER Nr. 198 (November-December 2014)
MEDDELELSER Nr. 199 (Januar-februar 2015)

DEADLINE
010814
011014
011214

UDSENDELSE
250814
251014
221214

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

Hvad
Valdemarsdag
Sommerudflugt
Mindehøjtidelighed
Mindegudstjeneste
Skydning
Bowling
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
National Flagdag
Skydning
Skydning
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost

Hvem
Nordjyske
Midt-og
Vestsjælland
Nordjyske
Sydjyske
Fyn
Nordjyske
Fyn
København
Fyn
Fyn
København
Fyn
Nordjyske
København
København
København
København
København
København
København
Fyn

Hvor



Gammel Torv, Ålborg
Vordingborg

140614

Lundby
Tyrstrup Kirke

030714
100714
050814
110814 – 10:00
120814
140814 – 09:00
190814
260814
280814 – 09:00
040914
050914 – 14:30
110914 – 09:00
250914 – 09:00
091014 – 19:00
211014 – 19:00
061114 – 19:00
201114 – 19:00
041214 – 12:00
121214 – 13:00

Løvvangens Bowling
Sjælsø Skydebaner K2

Sjælsø Skydebaner K2
Ebeltoft
Forsvarsmuseet
Sjælsø Skydebaner K2
Sjælsø Skydebaner K2
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke

Redaktionen afsluttet den 5. juni 2014
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150614 – 10:45

