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                    Landsformanden, generalmajor 

                     Jens Erik Frandsen 

 

Landsformandens jule- og nytårshilsen 

Med dette nummer indleder vi mit første hele år som Landsformand, og jeg vil gerne 

benytte lejligheden til kort at se tilbage på tiden fra Repræsentantskabsmødet på 

Højstrup i Odense den 23. april. 

Først og fremmest endnu en gang tak for den udviste tillid ved formandsvalget. Jeg 

udtrykte på Repræsentantskabsmødet mit ønske om at leve op til den herigennem 

viste tillid, hvilket jeg fortsat vil bestræbe mig på. 

 Vi har i formandsskabet løbende arbejdet videre med de på Odensemødet drøftede 

fremadrettede initiativer, bl.a. dels en udvidelse af vores hjemmeside med en mulighed 

for at etablere et link ”Fra Medlem til Medlem” og dels en udbredelse af kendskabet til 

foreningen. Vi er inden næste møde i Odense den 22. april klar med oplæg på disse 

områder, ligesom vi kommer til at drøfte foreningens økonomi og en evt. bredere rolle 

for MEDDELELSER. 

Som det fremgik af MEDDELELSER Nr. 196 sendte vi i anledning af vores protektor, 

Hans Kongelige Højhed Prinsegemalens 80 års fødselsdag en fødselsdagshilsen, som vi 

kort efter modtog et personligt takkekort for. 

Jeg har i årets løb særligt fulgt Københavnskredsens arbejde, men ud fra 

MEDDELELSER kan jeg se, at vi kan se tilbage på et 2014 med et godt og varieret 

kredsarbejde med aktiviteter, der afspejler de faktiske muligheder i kredsene. Det 

skyldes det solide, nødvendige decentrale arbejde, der gennemføres i kredsene og jeg 

vil gerne benytte denne lejlighed til at takke kredsbestyrelserne og medlemmerne 

herfor. Jeg vil samtidig opfordre alle medlemmer til lokalt at tage fat om potentielle 

nye medlemmer, så vi både decentralt og centralt gør, hvad vi kan for at få skaffet 

fornyet tilgang til foreningen – til gavn for os alle. 

Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familie en glædelig jul og et godt nytår.                                                                                                                                                                           

 
    Jens Frandsen 

                      Landsformand  
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2014  

 

STORSTRØMS KREDS  NORDJYSKE KREDS 

     

     

Se under Midt- og   Dyrker i stedet bowling.  

Vestsjællands Kreds     

   Skydningen ikke afholdt.  

FYNS KREDS  MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. 

Gert Riber Schultz 215  Kurt Hasselby Jensen 200 

Anders Frimuth 

Kristiansen 

214  Helle Jürgensen 194 

Leif Mosegaard 200  Søren J. Larsen 190 

Peder Mogensen 197  Erik Olsen 189 

Kjeld Frimuth Hansen 183  Mogens Røgind 187 

Total  
100

9 

 Total  960 

Antal skytter: 7 Vejr: sol, let 
skyet 

 Antal skytter:?? Vejr: Sol, vind 8 
m/s 

 

KØBENHAVNS KREDS  SYDJYSKE KREDS 

Erling Flebbe 214  Bøje Eskild Hansen  147 

Birger Hoff 209     

Per Damm 208     

Arne Hansen 206     

Søren A. Jensen 198     

Total 103

5 

 Total  

Antal skytter: 12 Vejr: Skyet, 

byger 

 Antal deltagere. 1 vejr ej oplyst. 

 
Præmiefordeling: 

 

OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 

Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 215 points. 
 

KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 
Erling Flebbe, Københavns Kreds, med 214 points.*) 
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KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 

Anders Frimuth Kristiansen, Fyns Kreds. med 214 points.*) 

 

MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 

Birger Hoff, Københavns Kreds, med 209 points. 
 

Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 

Københavns Kreds med 1035 points. 

 

*) Her er points-lighed, men Erling Flebbe vinder med 47 points på 25m mod Anders 

Frimuth Kristiansens 46 points. 

 
Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted ved 

repræsentantskabsmødet (årsmødet) i 2015. Sidste års vindere bedes drage omsorg 

for, at præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det 

mindste medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge 

tilfælde bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i velpudset/ajourført stand. 

 
Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2014 og ser 

frem til en god sæson i år 2015.   
 

GREGERS DJØRUP 

Skydeudvalgsformand 
Brydebakken 8 

3200 Helsinge. 

 3251 3333 

e-mail: gdjoerup@hotmail.com 


 

Takkekort fra Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foreningen modtog ovenstående takkekort fra foreningens protektor for 

opmærksomheden i anledning af hans 80 års fødselsdag. 
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Redigeringsfejl 

Ved en ombrydningsfejl i MEDDELELSER Nr. 197 og 198 er side 2 med 

indholdsfortegnelse og oplysninger om formandskab, skydeudvalgsformand, 

webredaktør og redaktion m.m. faldet ud. Fejlen vil blive korrigeret i de to 

numre, der er lagt på foreningens hjemmeside. 
 

Redaktionen beklager. 

 
 
 

 
 

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 

 
 

Fra bestyrelsen 

Der afholdes bestyrelsesmøde næste gang tirsdag, den 20. januar 2015. Emner, som 

medlemmerne mener bør medtages til behandling på mødet, bedes meddelt formanden 

eller øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke senere end den 6. januar. 

Kredsen afholder generalforsamling torsdag, den 19. februar 2015 kl. 19:00 i 

Gamle Varmecentral i overensstemmelse med FOUAT vedtægter. 

 På valg til bestyrelsen i 2015 er: 

Erling Flebbe, formand, villig til genvalg 

Keld Meier Olsen, kasserer, villig til genvalg. 

Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg. 
Ove Nordly, bestyrelsesmedlem, viger gerne pladsen, hvis der er andre 

interesserede – er ellers villig til genvalg. 

Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, villig til genvalg 

Jørgen Dam, skydeleder, villig til genvalg. 

 

Eventuelle forslag til dagsorden eller bemærkninger til generalforsamlingen bedes 

meddelt formanden ikke senere end den 6. februar. 

Efter generalforsamlingen vil der være det sædvanlige traktement i Hestestalden i 

lighed med en ordinær foredragsaften. 
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Flagdagen på Kastellet 

Flagdagen blev festligholdt lørdag, den 5. september. Det forhold at det var en lørdag 

og at vejret var rigtig flot med højt solskin gjorde nok, at der var flere deltagere til 

arrangementet i 2014 end året før. Formanden fra Københavnskredsen og foreningens 

webredaktør, Jørgen Houlberg Nielsen, havde igen fornøjelsen af at overvære 

arrangement, som nævnt sammen med mange andre. Vi overværede 

kransenedlæggelsen og hørte ikke (gentager hørte ikke) folketingets formand, Mogens 

Lykketofts tale, altså vi, der stod oppe på volden over Norgesporten. Arrangørerne 

havde sat højtalere og mikrofon op, men åbenbart ikke tjekket, om man nu kunne 

høre, hvad der blev sagt på de mere ydmyge pladser. Jeg antager at tilhørerne nede 

på pladsen godt kunne følge med? Jørgen gjorde efterfølgende arrangørerne 

opmærksom på, at man med fordel kunne gøre som året før og dermed give tilhørerne 

på ”sidelinjen” mulighed for at høre hovedtalerens budskab. 

Erling Flebbe 




Om gule ærter – Ak ja… 

FOUAT går – blandt dem, der kender os – som værende en af mange 

traditionsbærende foreninger, der har tilknytning til Forsvaret. Og hvad er vel mere 

traditionelt end, at man hen under jul i festligt lag indtager en gang gule ærter? En ret 

mad, der formentlig har rødder langt tilbage i dansk kogekunst og madtradition. Men 

Københavnskredsen skulle for første gang i foreningens nu 123 årige lange historie 

ikke trakteres med denne herlige ret i forbindelse med årets Stiftelsesfest. Nej, for som 

det blev oplyst fra Kantinen i Kastellet: ”Det laver vi ikke mere! I kan få de varme 

retter, der findes på vores menu, og ikke andre!” Og de retter, der dér er nævnt har 

intet med gule ærter at skaffe. Jeg gjorde naturligvis visse anstrengelser for at overtale 

kantinebestyreren til – på trods af nævnte begrænsninger – at tilberede en gang gule 

ærter til os, men forgæves. Min tanke var, at det da for pokker ikke burde være den 

store udfordring for køkkenuddannet personale at følge en simpel opskrift og fremtrylle 

en gang ærtesuppe? Men lige lidt hjalp det, for svaret var: ”Nu skal kunderne vænne 

sig til nyt, anderledes og sundt mad.” End ikke et spørgsmål, der gik på, hvordan 

sidste led i firmaets navn ”Forenede Service” skulle læses; altså om man kunne bede 

firmaet om den service, der lå i at få tillavet en ret mad, som vi havde tradition for at 

få serveret? Nej, det var en misforståelse. Det er jo til at le og græde over. Egentlig 

burde man jo have ondt af de stakkels mennesker i kantinen, der dels ikke ser sig i 

stand til at tilberede varm mad efter en opskrift, der dels har så få (eller ingen) 

frihedsgrader. Det havde da efter min opfattelse været ulig flottere hvis 

kantinebestyreren kunne have sagt: ”Skidt pyt! Vi her på stedet yder service til vore 

kunder og ser bort fra formaliteterne. Så hvis I i FOUAT gerne vil have gule ærter, så 

skal vi da nok lave dem til jer.” Man kunne jo få den tanke, at Forenede Service slet 
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ikke er interesseret i at have en forening som os som kunde? Herre Gud, vi lægger jo 

også kun godt 50.000,- kr. i kassen om året, og den slags håndører tæller vel ikke 

rigtigt i det store regnskab? Nu ser vi hvordan det hele spænder af, måske det går 

endda. Det bemærkes, at dette indlæg er skrevet inden selve stiftelsesfesten. For de af 

medlemmerne, som ikke har kunnet være med, vil der være en tilbagemelding at finde 

i næste nummer af MEDDELELSER. 

Erling Flebbe 




Nytårsgudtjeneste 

Husk at der er Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken søndag, den 4. januar 2015 kl. 

14:00. Arrangør er Folk & Sikkerhed. Der vil være et mindre traktement i Gamle 

Varmecentral efter gudstjenesten. 


Kontingent 2015 

 

Kontingentet for 2015 er fastsat til kr. 150. Kontingentet bedes indbetalt inden udgangen af 

januar 2015 på kredsens bankkonto: Reg.nr. 1551  konto nr. 1127 7322. 
                                                                                                                                                                

Keld Meier Olsen 




Foredragssæson 2014-II 

Fra foredragssæson 2014-II bringes her resuméer af to foredrag: 

 

Mag. art. Rune Holmeå Iversen holdt den 9. oktober foredrag om Hæren 1614 – 

2014 — 400 års danmarkshistorie. Han lagde i sit foredrag ud med at fortælle, at 

han til dagligt arbejder ved Tøjhusmuseet, og at hans eneste professionelle tilknytning 

til Hæren er den værnepligt, han i sin tid aftjente ved Dragonregimentet.  

Rune brugte en del tid på at forklare om bogen ”Hæren 1614-2014 – 400 års 

danmarkshistorie” og dens tilblivelse. Han er medforfatter til bogen sammen med 

seniorforsker, ph.d. Jens Ole Christensen. Det havde til at begynde med været lidt af et 

kapløb med tiden, fordi man indledningsvis ikke havde haft rådige midler. Da de kom 

til veje, var der reelt 11 måneder til at udarbejde bogen. 
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Mag.art. Rune Holmeå Iversen 

 

Den kører i to spor, et der følger alle illustrationerne og et der følger den narrative 

fortælling. Der er i valget af billeder søgt – i den udstrækning, det har været muligt – 

at tilvejebringe billeder med ”øjenvidnefremstillinger”. Der er generelt ikke billeder af 

regenter og feltherrer, med undtagelse af Christian IV, som jo grundlagde Hæren, 

Frederik VI, der var den sidste enevældige konge, og som i udpræget grad viste 

interesse for Hærens forhold, ligesom han reorganiserede og moderniserede den. 

Forsvarsminister, tidligere konseilspræsident, J.C. Christensen er vist grundet sin rolle 

som hovedmand i forsvarsforliget i 1909 og dermed reformator i forbindelse med 

forberedelserne til 1. Verdenskrig. Statsminister H.C. Hansen skabte sikkerhedspolitisk 

konsensus, og under hvis ledelse Danmark gennemgik den største militære opbygning, 

hovedsagelig baseret på det amerikanske våbenhjælpsprogram. Ellers er parolen 

m.h.t. personer ”ingen nævnt, ingen glemt”.  

Tiden op til 1945 fylder ca. den første halvdel af bogen og den resterende periode den 

anden halvdel. Der er søgt en balance mellem det formidlende og det akademiske. 

Såvel Frikorps Danmark og mytterierne i 1953 er nævnt. Rune pegede på den 

udvikling, der er sket over de seneste år med soldatens kampudrustning ved at nævne, 

at man udmærket kan sammenligne en soldats udrustning i 1864 med soldatens i 

1964, men man kan ikke sammenligne soldatens udrustning i 1964 med den, der gøres 

brug af i 2014. I sidstnævnte tilfælde er der sket et kvantespring af hidtil usete 

dimensioner. Bogen er renset for anekdoter. Man har haft et enormt billedmateriale at 

vælge ud fra. Det blev nævnt, at man gerne ville have gjort brug af nogle nutidige 

billeder fra Jægerkorpsets aktiviteter under internationale operationer, men 



- 10 - 

 

Jægerkorpset svarede aldrig på forfatternes henvendelse. Så for ikke at skabe en ny 

”Jægerbogskrise” havde forfatterne derfor afstået fra at gøre brug disse billeder. 

Om selve emnet forklarede Rune, at man i Danmark i middelalderen, altså tiden før 

1614 havde gjort brug af ”landeværn”, hvor man pr. herred eller tilsvarende var pålagt 

at stille med mandskab eller skib. Senere blev dette ændret til riddere med hest og 

udrustning samtidigt med, at kongen hyrede lejesoldater. Lejesoldater var imidlertid 

dyre at have til rådighed. Christian IV forordnede derfor værnepligten indført. Der blev 

givet en grundig gennemgang af alle svenskekrigene strækkende sig fra Kalmarkrigen i 

1611 til og med det sidste egentlige forsøg på at tilbageerobre Skåne i 1710. I relation 

til ærkefjenden Sverige omtaltes også den dansk-norske militær indtrængen i Sverige i 

1788, som var forårsaget af en alliance med Rusland.  

Så fulgte Napoleonskrigene, hvor Danmark forholdt sig neutral – også efter 1801 – og 

først allierede sig med Napoleon i 1807 efter Københavns bombardement og flådens 

ran. Slaget ved Bornhøved i december 1813 omtaltes, hvor danske enheder gik 

ubesejrede ud af den sidste træfning med svenskerne. 

 

Første Slesvigske krig blev ridset op. Den endte militært med slaget på Isted Hede i 

1850. Derefter blev der lagt låg på tvistighederne efter russisk pres, og 

hertugdømmernes status fortsatte med at være uafklaret. Anden Slesvigske krig blev 

kort berørt; den endte som bekendt med dansk nederlag til Prøjsen og Østrig. Den 

danske hær måtte herefter indordne sig i skyggen af den prøjsiske, senere tyske hær. 

For Danmark blev følgerne af den fransk-tyske krig i 1970/71, at man blev isoleret.  

 

I perioden efter 1864 ser man for første gang læger og sanitetsenheder tilknyttet 

Hæren. Forsvarsloven af 1909 møntedes ud i en nyordning af Hæren, som kom til at 

bestå af 4 infanteridivisioner.  Under 1. Verdenskrig følte man det nødvendigt at 

mobilisere sikringsstyrken på over 60.000 mand, hvilket var en kolossal belastning for 

en lille nation med blot 2½ million indbyggere. Efter 1. Verdenskrig indhøstede 

politikerne ”fredsdividenden”. Man fik anskaffet fly til Hærens Flyvetropper i 1930, fly 

der blot 10 år senere var håbløst forældede. Rune berettede at besættelsen af 

Danmark var et led i den tyske besættelse af Norge. Hæren fik lov til at ”leve videre” 

gennem de første besættelsesår indtil 29. august 1943, hvor Hæren blev overfaldet af 

tyskerne, og der blev kæmpet mange steder rundt om i landet, men slutresultatet var 

Hærens opløsning. De der var i Hæren, og som ikke blev opsnappet af tyskerne, valgte 

enten at gå under jorden og melde sig hos frihedskæmperne, gik i allieret tjeneste eller 

drog til Sverige, hvor de meldt sig til Brigaden. Efter besættelsen deltog Danmark på 

britisk foranledning i besættelsen af Tyskland. Den danske Brigade i Tyskland var en 

dyr foreteelse, men man indhøstede værdifulde erfaringer om operationer, logistik 

m.v., som Hæren kunne bygge videre på i det følgende.  

 

NATO kom til i 1949 og i 1950’erne fulgte den politiske konsensus omkring Forsvaret, 

og man var vidne til en ikke hidtil set oprustning af Hæren, som hovedsagelig havde 

rod i den amerikanske våbenhjælp. Snart fulgte de første kvinder i Hæren i form af 

Lottekorpset, som ganske vist formelt var tilknyttet Hjemmeværnet. I samme periode 

foregik der et stort anlagt kasernebyggeri, bl.a. med udflytning til provinsen. Hæren 

kom til at råde over midler til aflevering af atomvåben, idet man kom i besiddelse af 

NIKE jord til luftraketter og Honest John jord til jord raketter. Blot var det et problem, 

at Hæren ikke var egnet til at kæmpe på en A-kampplads. I de følgende år begyndte 
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en pansring af Hæren. Man fik pansrede mandskabsvogne og artilleripjecer blev 

selvkørende og var samtidigt pansrede. Men pansringen gik i stå med 

våbenhjælpsprogrammets afslutning i begyndelsen af 1960’erne. I midten af 1950’erne 

blev Vesttyskland medlem af NATO; dermed var Danmark ikke så alene på det nordlige 

”frontafsnit” som hidtil. Hen over 1960’erne mindskede vægtningen af A-våben og i 

1970’erne startede en storstilet planlægning og indøvelse af allierede forstærkninger til 

det danske område. I samme periode begyndte man at opstille stående styrker, som 

var bemandet med stampersonel.  

 

I 1990’erne var Hæren bygget op til at kunne varetage det nationale forsvar og tillige 

deltage i internationale operationer. Hærens deltagelse i kampagnen i det tidligere 

Jugoslavien begyndende i 90’erne blev kort berørt. I 2004 blev mobiliseringshæren 

nedlagt uden erstatning. Værnepligtsislættet i Hæren blev beskåret voldsomt hen over 

nullerne. I samme periode gik man målrettet efter at skaffe materiel til Hærens 

internationale operationer. I 2001 deltog danske specialstyrker i krigen i Afghanistan. 

Irak krigen skilte vandene rent politisk og under kampagnen i Irak så man for første 

gang Hæren involveret i såvel bekæmpelse af en fjende samtidigt med at man deltog i 

genopbygningen af det samfund, hvor man førte krig. I de seneste år af nullerne 

fokuserede Hæren på beskyttelse af personellet imod virkningerne af vejsidebomber o. 

lign. Der blev redegjort kort for Hærens deltagelse i kampene i Afghanistan gennem 

det første næsten 1½ årti af dette århundrede. Hæren er i 2014 dimensioneret således, 

at man vil være i stand til at udsende og understøtte en bataljon, der er engageret i en 

international operation et eller andet sted på kloden. 

 

Fik jeg sagt, at Rune Holmeå Iversen havde tjek på historikken? I spørgeperioden 

efterfølgende viste han, at han i den grad havde styr på hele Gralsfortællingen over 

samtlige 400 år. Flot foredrag. 
Erling Flebbe 








Tirsdag den 21. oktober holdt brigadegeneral (pens.), seniorforsker Michael 

Clemmesen foredrag om ”Danmark og 1. Verdenskrig”. 

 

Foredragsholderen indledte med at forklare, at formålet med foredraget var at gøre 

rede for, hvorfor Danmark ikke blev involveret i krigen. Starten på historien skulle 

imidlertid hentes lidt tilbage i tiden, nemlig 1892. På daværende tidspunkt verserede 

det korrekte rygte i København, at - angiveligt luftet af den franskfødte Prinsesse Marie 

af Orléans, der var gift med Prins Valdemar - arbejdede på at få Danmark knyttet den 

nye alliance mellem Rusland og England. Den tyske gesandt rapporterede hjem, og den 

nye stabschef i den tyske marines overkommando, Alfred von Tirpitz, fik foranstaltet, 

at man fra den tyske hær og flådes side samme sommer sendte agenter til Danmark 

for at rekognoscere omkring Københavns befæstning. Tyskerne konkluderede, at byens 

næsten færdigbyggede befæstning krævede hele den danske hær. Så hvis Tyskland i 

givet fald skulle angribe Danmark, måtte dette ske inden en eventuelt dansk 

mobilisering og samlingen af hæren til København.  
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Brigadegeneral, seniorforsker Michael Clemmesen 

 

I perioden 1896-98 udarbejdede den tyske hær og flåde en samordnet angrebsplan 

mod Danmark. Den gik ud på at blokere overgangen i Storebælt og Kattegat med en 

flåde, som skulle forhindre jyderne i at nå til København, en anden flåde med samme 

formål for lolland-falstringernes vedkommende skulle deployeres i Smålandshavet. 

 

Endvidere skulle der foretages landgang i Køge med henblik på at spærre jernbanen 

ved Roskilde, for derved at hindre sjællandske værnepligtige i at nå hovedstaden. 

Samtidig ville man foretage landsætning ved Dragør og hurtigt rykke frem til 

Christianborg. Alfred Graf von Schlieffens modstand voksede imidlertid snart, for i 

tilfælde af at englænderne skulle gå ind i krigen, ville den tyske hær have op mod 

60.000 mand stående på Sjælland, der ikke ville kunne drages hjem til Tyskland og 

anvendes på Vest- eller Østfronter. Da marinen ved krisen i vinteren 1905 krævede en 

plan for den tyske hærs besættelse af Danmark, fik Schlieffen kejseren til at beslutte, 

som han ønskede, at Danmark skulle behandles og betragtes som neutralt, indtil det 

reelt gik ind i krigen på fjendens side. 

 

Den nye danske venstreregering under J. C. Christensen var uden at vide dette enig 

med Schliffen, og i 1906 lod han i al hemmelighed sin departementschef L.C.F. Lütken 

tage kontakt med den nye generalstabschef, Helmuth von Moltke d.y. Lütkens melding 

til tyskerne var, at Danmark ikke ville gå sammen med Tysklands fjender. 

 

I 1909 fik man en ny forsvarsordning i Danmark. En følge heraf var, at der overførtes 

fire fodfolksregimenter fra Jylland og Fyn til Sjælland, hvor de dannede en ny, stærk 

division, der skulle placeres i nye garnisoner i den vest- og sydsjællandske provins. I 

den periode var det danske officerskorps’ føringsevner til at overse. Årsagen var, at 

man så at sige næsten udelukkende beskæftigede sig med rekrutuddannelse, og 

rekruttiden var på den tid begrænset til 5 måneder. 
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I 1910 forberedte generalstaben med gennemførelsen af den nye hærlov et krigsspil, 

der øvede, hvordan hæren på Sjælland skulle anvendes nogle måneder efter 

mobilisering, hvor enhederne var blevet feltøvede. Man lod de to københavnske 

divisioner besætte området mellem Køge-Roskilde, så man kunne hjælpe den 

kommende 3. Division tilbage til fæstningen. Det viser, at den danske generalstab i 

realiteten tænkte på samme måde som den tyske hærledelse.  

 

Ved krigens start i 1914 gjorde kejser Wilhelm sin bror prins Heinrich af Prøjsen til 

øverstkommanderende for Østersøflåden. Han var nervøs for, at den britiske flåde ville 

trænge ind i Østersøen, og minerede Langelandsbælt da krigen mod England startede. 

På samme tid overleverede den tyske gesandt i København brev, hvori man bad 

Danmark om at minere Storebælt mod begge sider. Den danske flådechef var enig i 

dette, for – som han sagde – hvis man gjorde som tyskerne bad om, ville man undgå 

at komme i farezonen.  

 

Fra dansk side kom kongen til – over for englænderne – at give det udseende af, at de 

miner, der blev lagt i Storebælt straks var kontrollerede. Det gav englænderne det 

fejlagtige indtryk, at de meget nemt ville kunne sejle over minefelterne, uden at deres 

skibe ville lide overlast. 

 

I eftersommeren 1914 var man vidne til det tyske overfald på Belgien og dermed også 

de voldsomme tyske bombardementer af Belgiske fæstningsværker med tungt 

belejringsskyts. I Danmark var der megen uenighed om, hvordan man skulle forholde 

sig til disse erfaringer. Men der skete indtil videre ikke noget, fordi man forventede 

ikke, at Tyskland ville medtage det svært transportable skyts ved et angreb på 

Sjælland, og i foråret 1915 var hæren så øvet, at den kunne optræde som planlagt i 

1910.  

 

Samme år opstod der krise i den danske hær. Årsagen var, at man manglede 

ammunition. For at kunne skaffe midler til det, så kongen sig nødsaget til at acceptere 

at reducere sikringsstyrken. Clemmesen erindrede om, at en sikringsstyrke på 60.000 

mand var en betragtelig byrde for et lille land med en befolkning på små 3 millioner 

mennesker. Reduktionen betød, at de københavnske divisioner måtte trækkes tilbage 

til fæstningen for at sikre denne, og passet mellem Køge og Roskilde måtte blottes. Nu 

besluttede man derfor at anlægge en feltbefæstet stilling her og begrundede denne 

med, at man således kunne bombardementssikre hovedstaden. Hen over vinteren 

1915/16 gik man i gang med at etablere Tunestillingen. 

 

Det var på den tid opfattelsen, at søkrigen mellem Tyskland og England ville blive 

afgjort ved ét stort slag i Nordsøen. I efteråret 1914 og i sensommeren 1915 lykkedes 

det engelske undervandsbåde at slippe ind igennem Øresund og trænge ind i 

Østersøen. Bådene havde held til at sænke flere tyske flåde- og handelsfartøjer. Fra 

dansk og svensk side accepterede man diskret det tyske ønske om at hindre 

forstærkningen af den engelske flotille, og Sundet blev ved stiltiende koordineret tysk-

dansk-svensk minering lukket i Drogden og Flinterenden. Samtidig opbyggede den 

tyske flåde i stærk blokeringsstyrke syd for minefelterne. En bivirkning var, at de 

danske undervandsbåde nu ikke længere kunne nå ned i Køge og Fakse Bugter og 

hjælpe hæren med invasionsforsvaret.  
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Den nye trussel mod flanken af Tunestillingen fremkaldte sommerpanik fra maj til 

september 1916. Den blev forstærket, da hærens indkøbsofficer i London, ritmester 

Frederik Moltke, midt i juni rapporterede, at briterne ville forsøge at trænge ind i 

Østersøen i løbet af sommeren. Moltke – der selv var ballonskipper – havde stærke 

interesser i anvendelse balloner i militært øjemed. Moltke var ikke akkrediteret, men 

fik ved den derværende gesandt (ambassadør) Henrik Grevenkop-Castenskiolds 

mellemkomst adgang til nøglepersoner i det britiske forsvar. Netop på den tid begyndte 

man i England, som følge af tyske bombardementer fra zeppelinere, at etablere et 

kanonluftforsvar rundt om London. Moltke fik adgang til at se disse planer. Og på 

samme tid skete der det, at netop en af disse planer blev væk. Fra britisk side var man 

godt bekendt med, at Moltkes bror var ansat ved den danske ambassade i Berlin, og 

mente at Moltkes kone ofte besøgte svogeren. Så man havde en mistanke til Moltke og 

ville kompromittere ham, så man kunne få ham ud af landet. Hans dansktalende 

britiske flådekontaktofficer Frank Stagg misinformerede Frederik Moltke og fortalte 

ham, at resultatet af den netop overståede flådebatalje mellem den britiske og den 

tyske flåde (det, der senere blev kendt som Søslaget ved Jylland) var faldet ud til 

briternes fordel, og at den britiske flåde derefter ville begive sig ind i Østersøen for at 

udnytte den tyske svaghed. Informationen var falsk og skulle tjene til afsløring af 

Moltke som en spion, ved at han under samtalen med Stagg søgte oplysninger, som 

ikke var offentligt tilgængelige. Moltkes rapport om den snarlige britiske operation blev 

forstærket af hans gesandt, hvilket forværrede panikken i hæren, og selv flåden blev 

urolig.  Den kommanderende admiral, viceadmiral Kofoed-Hansen og udenrigsminister 

Eric Scavenius var enige om den tyskvenlige neutralitetslinje, og Kofoed-Hansen 

overbeviste nu udenrigsministeren om, at situationen var truende. Scavenius plejede 

et godt venskab med den tyske gesandt og gav melding og opfattelse videre.   

 

Der var ikke tyske planer mod Danmark i perioden mellem vinter 1905 til efteråret 

1916, men meldingen fra London via Kofoed-Hansen betød, at man nu igen 

udarbejdede angrebsplaner. Disse blev konsolideret og udvidet i foråret 1917, da der 

verserede rygter om, at Norge ville gå ind i krigen på de allieredes side og at USA 

havde ønsker om at etablere flådebaser i Norge. 

 

Den øgede risiko for en tysk invasion fik nu den danske regering til at stille alle 

yderligere forsvarsforberedelser i bero for at mindske muligheden for et forsvar af 

landet, der kunne ødelægge dette. Den radikale forsvarsminister P. Munch kunne ikke 

se, at dette øgede risikoen for invasion ved at understrege det tyske behov for at løse 

opgaven selv.   

 

I efteråret 1917 blev August Tuxen ny overgeneral, og han satte gang i ny planlægning 

af stillingerne vest for København, der havde til formål at hindre 

belejringsbombardement af bymidten og skabe mulighed for et længerevarende forsvar 

af byen. 

 

Tysk kontraefterretningstjeneste var med den danske regerings bemyndigelse aktiv i 

København. De fik bl.a. udvirket, at Erik With, der var chef for den danske 

efterretningstjeneste, blev fjernet fra sin stilling ved sin udnævnelse til oberstløjtnant 

og placeret som lejrkommandant bag Tunestillingen. 
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I maj 1918 blev Scavenius, Munch og tyskerne enige om, at den danske generalstab 

skulle renses for tyskfjendtlige officerer. Det skulle ske ved, at militærattachéen i 

Berlin, oberst Edgar Castonier skulle være den nye danske generalstabschef ved den 

rokade, der skete, da Tuxen blev pensioneret og hans stabschef Ellis Wolff var blevet 

overgeneral.  

 

Indtil sommeren 1916 havde tyskerne ikke muligheder for at stille tropper til rådighed 

til krigsforberedelser mod Danmark. Endvidere var holdningen hos tyskerne den, at 

man ikke ville føre krig mod Danmark, medmindre danskerne ville gå i krig med 

Tyskland, eller englænderne ville gå i land i Danmark. Derefter var det tilfældigheder 

og svineheld, der holdt landet ude af krigen. 

 

Et særdeles glimrende foredrag med mange anderledes og interessante oplysninger om 

dansk forsvars forhold før og under 1. Verdenskrig. 

 


Foredragssæson 2015-I 

Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i 

Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i 

midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst og at man skal ringe 

på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. Tilmelding til foredragene bedes foretaget til 

formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 


Torsdag den 8. januar 2015 foredrager forfatter Claus Ehlers om ”Amager i Krig og 

Fred.” Claus Ehlers har skrevet en bog om samme emne, som blev udgivet sammen 

med et værk om Dragørfortets 100 års jubilæum. Udgivelsen skete den dag fortets 

jubilæum blev fejret, søndag den 28. september. Claus Ehlers, der er en rigtig god 

fortæller, er ”amarkaner” om en hals. Han har levet hele sin over 70 årige tilværelse på 

øen og har et dybt og indgående kendskab til alt hvad der har med øens historie at 

skaffe.  


Torsdag den 22. januar 2015 foredrager chargé d’affaires ved den amerikanske 

ambassade (eller Deputy Chief of Mission, som det hedder på amerikansk), Karl E. 

Stoltz om afslutningen af den amerikanske borgerkrig. Det er som bekendt 150 år 

siden at den amerikanske borgerkrig blev bragt til en afslutning, datoen var den 9. 

april 1865. General Robert E. Lee, chefen for “the Army of Northern Virginia” 

anmodede nævnte dato om et møde med generalløjtnant Ulysses S. Grant for at 

meddele sydstatshærens overgivelse. Chargé d’affaires Karl Stoltz vil komme ind på, 

hvad dette kom til at betyde for det amerikanske samfund helt umiddelbart og på 

længere sigt. Karl Stoltz har lært sig at tale en lille smule dansk, men foredraget 

holdes på engelsk og eventuelle tekster, der vil blive vist, vil være på engelsk. 
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Torsdag den 5. februar 2015 foredrager kontorchef (pens.) Lars E. Bærentzen om 

”Den græske borgerkrig.” Dette har ikke noget med oldtidskundskab at gøre, der er 

tale om en beretning om den borgerkrig, der udspandt sig i Grækenland i slutningen af 

og umiddelbart efter 2. verdenskrig. De kæmpende var på den ene side de græske 

kommunister, som forsøgte at overtage styret i landet og på den anden side 

royalisterne, der blev støttet af Storbritannien og USA. Borgerkrigen kom til at foregå i 

første omgang umiddelbart efter den nazistiske besættelse i Grækenland hørte op 

omkring årsskiftet 1944/45, og igen fra 1946 frem til 1949. Stridighederne hører til 

blandt glemte konflikter, men den fik afgørende betydning for Grækenlands placering i 

forhold til det senere ”Jerntæppe.” Nogle medlemmer vil bemærke sig, at Lars. E. 

Bærentzen faktisk har foredraget for kredsen tidligere. Det skete, da han for små to år 

siden bidrog med et rigtig udmærket foredrag om ”Det britiske efterretningsgrundlag 

under Den anden Verdenskrig.” 


Som forvarsel gøres opmærksom på, at der er foredrag igen torsdag den 12. marts 

2015, hvor kredsens mangeårige medlem og medlem af bestyrelsen, Ingrid Daege, vil 

foredrage om ”Min grumme fortid.” Nærmere herom i næste udgave af MEDDELELSER. 

 

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 

 

 

Dødsfald 

Major Erkki Kalevi Trige afgik ved døden den 1. oktober 2014. 

Som navnet antyder, var Erkki "finnebarn". Han var født i Tammerfors den 12. juni 
1935 og voksede op i Danmark under og efter krigsårene hos familien Trige. Han var 

meget engageret i at udbrede kendskabet til finnebørnene og deres skæbne og i at 

skabe kontakter til overlevende familier i Finland. Han var en glimrende 

foredragsholder, som kunne formidle sin store viden om den finske deltagelse i krigene 

mod Sovjetunionen i 40´erne. 

Erkki, der gik på pension som 52-årig i 1987, var et kendt og skattet medlem, ikke blot 

af "Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste" (FOUAT), men også af 

"Torsdagsklubben" ved Sjællandske Livregiment samt flere civile foreninger i Slagelse. 

Han gjorde tjeneste som kompagnichef ved Falsterske Fodregiment i 60´erne og var 
senere til tjeneste ved Østre Landsdelskommando. Efter sin pensionering blev han 

medlem af Hjemmeværnet - med grad af korporal - den eneste militære grad under 

major, som han aldrig havde haft i Hæren. 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns42@gmail.com
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Erkki Kalevi Thrige, chef for 2/I/FAFR, vil også leve videre i følgende historie fra 

efterårsøvelsen i 1966: 

Kompagni Trige blev sidst på eftermiddagen afgivet til I 

Panserbataljon/Gardehusarregimentet, som dengang ikke selv havde infanteri og 

bestod af 3 eller 4 kampvogneskadroner. Når tusmørket nærmede sig blev de trukket 
ud af kampen. Så fik de udleveret nogle dumme infanterister, som med fire delinger 

skulle dække bataljonens 6 kilometer brede front, mens husarerne sov de uskyldiges 

søvn til næste dag. I løbet af aftenen blev infanteristerne angrebet af fjendtlige 

kamppatruljer. Intensiteten voksede henimod midnat. Kaptajn Trige meldte naturligvis 

løbende til bataljonen. Omkring midnat nærmede det sig et kritisk punkt. Trige meldte 

troligt og korrekt, hvorefter en meget hoven gardehusaroberstløjtnant greb mikrofonen 

og svarede: ”Min gode kaptajn. Her taler oberstløjtnant LM. De skal ikke være bange. 
Husk, at vi er bag dem!”. Erkki Trige svarede lynhurtigt: ”Hr. oberstløjtnant. Jeg har 

kun været bange én gang i mit liv. Det var dengang jeg fik hår under armene. Jeg 

troede, at det ville brede sig over hele kroppen!” 

Signalprocedurer var ret primitive dengang. 

Erkki vil blive husket for sit store engagement og sit altid sprudlende humør. 

Æret være Erkkis minde. 

Hans Jürgen Jürgensen 

         Oberstløjtnant, kredsformand 

                                                                                                                     


GENERALFORSAMLING  

Torsdag, den 5. marts 2015, kl. 19:30 på Skovsøgård.  

DAGSORDEN 

0. Valg af dirigent 

1. Formandens beretning for året 2014 

Foreningsåret 2014 har på mange måder været et turbulent år – både internt og 

eksternt. Vores lille fredelige og fredselskende forening har måttet se sig konfronteret 

med flere og hurtigt skiftende udenrigsscenarier. Det kan vi ikke lide. Vi ved bedre end 

de fleste, at krig ikke er en ønskværdig tilstand. Slet ikke i vores nærområde. Der er så 

meget, som kan gå så gruelig galt. Demagoger, både fra øst og vest, har haft alt for 

meget gang i krigsretorikken. Det er gået hårdt ud over en række af vore 

virksomheder, som har måttet æde betydelige økonomiske tab. Det er noget, som 

rammer os alle. Det partnerskab, som NATO og Rusland havde etableret, har lidt et 

alvorligt knæk, som det vil tage lang tid at overvinde. Men det er bydende nødvendigt 

at få genskabt det. Der er rigeligt med andre trusler. Vi må ikke give efter for 

vanetænkningen. Rusland er ikke USSR. Vi har med afsky måttet være vidner til 

Islamisk Stats rædselsregime i store dele af Mellemøsten. Konfrontationen mellem 

Israel og Hamas har fyldt meget i medierne og bidraget til den generelle usikkerhed. 

Alt dette – for nu blot at nævne de mest signifikante hændelser – skal så spejles i, at 

2014 også er 100-året for 1. verdenskrigs begyndelse. Den krig som ødelagde ”verden 
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som vi (de dengang levende) kender den”. En unødvendig krig, forårsaget af et antal 

fanatiske og inkompetente beslutningstagere og pressens ofte uhyrlige fjendebilleder. 

Det er samtidig 75-året for 2. verdenskrigs start.  En videreførelse af 1. verdenskrig 

efter 20 års ildpause og et oprør mod Versailles-diktatets urimeligheder. Det er dem, vi 

stadig døjer med i Mellemøsten og for ikke så længe siden på Balkan. Rædslerne blev 

bare mangedoblet. Der er ikke meget nyt under solen. Desværre. 

Internt har der også hersket lidt ufred. Vi havde iværksat et ærligt ment forsøg på at 

optage de resterende medlemmer fra Storstrøms Kreds. Det lykkedes faktisk i 

betydeligt omfang. Men én ting er at være medlem og betale kontingent. En anden og 

mere vigtig er at deltage med sin person. Det er kun sket i minimalt omfang. Vi måtte 

erkende, at det ikke var muligt, at ”lave noget sammen”. Afstanden var for stor.  Fra 

begge sider. Så det er historie nu. Vi er glade for de medlemmer, som vælger at 

fortsætte i FOUAT Midt- og Vestsjællands Kreds, for det er dét den er. Det kan og vil vi 

ikke ændre. Jeg lover, at jeg aldrig vil bringe emnet på bane igen. End of story. 

Vi må også se i øjnene, at vore fremtidige kolleger i hæren og hjemmeværnets ”faste 

stok” vil være af en anden slags end os selv. Det vil heldigvis tage en vis tid, inden de 

for alvor kommer på ”markedet”.  Jeg gætter på 7-8 år. De færreste af os vil komme til 

at møde dem i det virkelige liv. Men de vil være af et andet ”bryg” end os. Allerede i 

dag har de fleste af os svært ved at følge med i, hvad der foregår i Forsvaret. Hvad 

opgaven er. Hvad det består af. Hvad de mange teknologiske fornyelser siden 

årtusindskiftet egentlig indebærer. Sproglige nyskabelser, som vi ikke forstår. Hvordan 

det bruges – og mange andre emner. Vore forsøg på at få en tilfredsstillende forklaring 

i form af foredragsrækken ”Nationens tilstand” har været skuffende. I de fleste tilfælde 

har vi fået ”en sang fra de varme lande”. Men vi vil fortsætte. Det er vi nødt til. Der må 

jo være nogen, som ved noget og tør fortælle om det. Det kunne være en relevant 

opgave for vores formandskab at søge oplysning om og udbrede viden til kredsene. Det 

vil jeg lægge op til på næste repræsentantskabsmøde. Jeg er sikker på, at vores 

landsformand både vil og kan gøre det for os, som i tid og netværk er lidt ”langt fra det 

virkelige liv”. Man kunne – det er bare et løsagtigt forslag – måske forestille sig, at der 

i ”MEDDELELSER” kom en indledning: ”Orientering fra Formandsskabet” før vi startede 

på de enkelte kredses indlæg, som jo alle er lidt ”hjemmestrikkede” og ikke bidrager til 

en mere overordnet vidensforøgelse. 

Jeg tror, at vi skal lægge os foreningens formålsparagraf, pind 2 og 3 på sinde: 

- at vedligeholde kontakt og kendskab til Forsvaret 

- at give oplysning om historiske og aktuelle forhold med relation til Forsvaret samt at 

virke for forsvarets interesse 

Vi må forholde os kritisk og udfordrende i forhold til det, der foregår, og give vores 

mening til kende. Vi er godt nok ved at være gamle, men vi er ikke dumme, og vi ved 

stadig meget som kan være til nytte for et forsvar. 

Medlemstal: pr. 31.10.2014: 65, men det vil nok blive reduceret noget inden 

generalforsamlingen. 
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Økonomi: Et lille overskud igen i år, men lavere end sidst 

Partnere: Lige som de foregående år vil jeg gerne rette en varm tak til vore 

samarbejdspartnere i Hjemmeværnet. En særlig stor tak til overkonstabel Peter Larsen 

for en meget flot service i forbindelse med sommerens skydninger. 

Gennemførte aktiviteter 

Vi har også i år planlagt og forsøgt at gennemføre de aktivitetstyper, som vi plejer. 

Generalforsamling, skydning, sommerudflugt og foredrag/besøg. De fleste aktiviteter 

har været omtalt i tidligere numre af ”MEDDELELSER”. 

Generalforsamling den 4. marts 2014. En lidt usædvanlig generalforsamling, som – 

i valg af bestyrelsesmedlemmer – afspejlede forsøget på at integrere medlemmer fra 

Storstrømskredsen. Herunder blev Jørn Arne Nielsen valgt som næstformand og Poul 

Erik Knudsen som bestyrelsesmedlem. I tiden efter valget viste det sig en ”en 

gemytternes uoverensstemmelse” som medførte, at de to bestyrelsesmedlemmer 

fratrådte. Mogens Røgind overtog hvervet som næstformand. 

Foredrag om Sikringsstyrken - Den 10. april holdt undertegnede og Knud Bruun 

Rasmussen foredrag om Sikringsstyrken under 1.verdenskrig for en veloplagt og 

spørgelysten forsamling. Det blev en rigtig god aften. 

Sommerens skydninger blev gennemført på udmærket vis på Bredetved banen 

under Holgers ledelse. Det gik rigtig fint – lige indtil præmieskydningen den 24. 

august. Så knækkede filmen: Vi havde bare været rigtig gode på den sidste 

træningsskydning om torsdagen og var meget forventningsfulde, her søndag 

formiddag. Vejret var dejligt, men solen stod lavt på himlen mod øst. Det trykkede 

træfningen for os alle, så træfferne fortrinsvis lå klokken 7 – 9. Det vinder man ikke 

mesterskaber med. Hvis der er nogen, som ved hvor man kan skaffe en sodelampe 

eller en sodespray, så er vi købere – også selv om prisen er høj!  Den efterfølgende 

skydefrokost i Boeslunde hos Anne og Holger Janns blev alligevel hyggelig og munter – 

som den plejer. Man skal ikke lade sig kue. 

Valdemarsdag 15.juni på Museumscenter Vordingborg. 

Besøg på Panzermuseum East i Fladholte den 4. september var en supergod 

oplevelse for 9 af os + et medlem af Københavnskredsen med bopæl på Samsø.  

Foredrag om deltagelse i krigen i 1864 - Den 2. oktober berettede Helge Nielsen 

om sin oldefars meriter som menig soldat i Kompagni Stockfleht under krigen i 1864. 

Et uhyre interessant og meget detaljeret foredrag, som havde tiltrukket sig en pæn 

tilhørerskare. 

Foredrag om forholdet mellem Ukraine og Rusland - Den 4. november fortalte 

kommandør Poul Grooss om det komplicerede forhold mellem Ukraine og Rusland, som 

går langt tilbage i tid. I foråret 2014 er en ny konflikt dukket op, som vækker 

ængstelse og har store omkostninger for mange Europæiske lande. På en time 

lykkedes det Poul Grooss på overbevisende måde at give os baggrundene – og der er 

rigtig mange. Det blev fulgt op af en god spørgeperiode, som naturligvis måtte handle 
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om nutiden og den nære fremtid. Gode spørgsmål og dejligt klare svar. Det kan næppe 

gøres bedre. Glædeligt var det også, at vi her – ved årets sidste og mest aktuelle emne 

havde et meget flot fremmøde på hele 20. Det svarer til 30 %. 

Sammenfatning. Jeg synes faktisk, at vi har præsenteret medlemmerne for relevante 

og aktuelle foredrag, som burde medvirke til, at vi alle forstår vores verden lidt bedre. 

2. Kredsens virksomhed i det kommende år 

Pkt. flyttes til efter pkt. 4., da det ligger mere naturligt i forlængelse af orientering om 

medlemstal og økonomi: (Hvad ved vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi? Det er 

ren Ledelsestaktik.) 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (ved kasserer Søren Nør) 

4. Fastsættelse af medlemskontingent (ved formanden) 

Uændret for 2015, kr. 100,00.  Men i horisonten lurer en øget betaling til 

formandskabets omkostninger (repræsentantskabsmøde, transport m.v.). Kredsene 

har ”kørt på frihjul” i en årrække, fordi formandsskabet havde ”penge på bogen”. De er 

nu på vej til at slippe op. Vi må derfor påregne, at kontingentet må hæves til 150,00 

kr. pr. år fra 1. april 2016. Det vender vi tilbage til næste år – hvis det bliver 

nødvendigt. 

2. Kredsens virksomhed i det kommende år (ved formanden) 

Vi vil holde fast i vores aktivitetsmodel. Den kan vi overkomme, både i tid og i 

økonomi. Men på venlig opfordring vil vi da gerne forsøge med et par nyskabelser. 

a. Efter generalforsamlingen lægger vi ud den 16. april med et foredrag om 

”Slagelsekompagniet” ved Holger Janns. Vi vil gerne fortælle medlemmerne, hvordan 

et hjemmeværnskompagni opstod (chef, hvervning), blev uddannet og udviklet. Hvilke 

opgaver det kan (kunne) løse og hvilke ikke etc. Vi har valgt netop dét kompagni, fordi 

mange af vore medlemmer er ”vokset op” i det. 

b. Så kommer sommerens skydninger og præmieskydningsfrokost, må vi håbe. 

c. Der skal også være en sommerudflugt, og der er forskellige muligheder, som vi 

undersøger. Men det skal være i vores eget område og have en rimelig varighed – og 

ikke være for meget ”bunkers- og borge” har vi hørt. 

d. Efterårets foredrag. ”Mellemøsten” ser ud til at være et uopslideligt emne, som 

desværre har en indvirkning på vores hverdag. Det vil vi tage op i efteråret. Desuden 

et foredrag om ”hjemlige” emner – hvis der ellers er nogen der ved noget og vil sige 

noget? Sporene fra 2014 skræmmer. Og måske et tredje foredrag før vi lukker for 

2015. 

5. Valg til Bestyrelsen 

Hans Jürgen Jürgensen, formand, valgt for 2014 og 2015: Ikke på valg 
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Mogens Røgind, næstformand,   På valg, villig til genvalg  

Holger Janns, forretningsfører, valgt for 2014 og 2015 Ikke på valg 

Søren Nør, kasserer,     På valg, villig til genvalg 

Søren Jørgen Larsen, bestyrelsesmedlem, 2014-2015 Ikke på valg 

Tommy N.Andersen. suppleant,   På valg, villig til genvalg 

Tommy, L.R.J.Pedersen. revisor, 2014-2015,   Ikke på valg 

6. Behandling af forslag fra repræsentantskabet  

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen (p.t. ingen) 

8. Behandling af andre forslag (p.t. ingen) 

9. Eventuelt 

Tak til dirigenten. Derefter borddækningspause, for den forlorne skildpadde skal 

naturligvis ikke mangle. 

TILMELDING TIL HOLGER JANNS ikke senere end den 28.2.2015. 

Hans Jürgen Jürgensen  
                                                                                                          Kredsformand                                                                                                                                                                       

 

NB: Kontingentbetaling 

Vi har valgt at slette et lille antal restanter fra medlemslisten her i november 2014. Det 

er ikke rimeligt, at kassereren skal bruge tid og penge på at rykke gentagne gange. 

Husk, at årskontingentet skal betales ved årets begyndelse. Kontingent for 2015 skal 

betales i januar. Men man må gerne betale forud allerede i år. 

Registreringsnummer og Kontonummer er de sædvanlige: 3511 – 3511 71 39 19. Husk 

at opgive dit navn og ”Kontingent 2015”, så din indbetaling kan blive korrekt 

registreret. 

Med venlig jule- og vinterhilsen til alle. Vi ses i marts. 

Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand 

 

Historiske dage i november 2014 (skrevet den11. november 2014) 

Det er den 11. november i dag. Årsdagen for Våbenstilstandens indgåelse 1918. Det er 

også 2 dage efter den 9. november 2014. Den dag, der i 1989 – ved DDR´s uventede 

åbning af Berlinmuren - indledte Warszawapagtens og USSR’s sammenbrud. Begge er 

elementer af den samme forfærdelige historie. Det er der da al mulig grund til at 



- 22 - 

 

mindes. Med stor glæde. Med stor taknemlighed. Hvor var vi heldige. Hvor var vi 

lykkelige, for at Ragnarok blev aflyst.  

Min personlige erindring om den 9. november 1989 er denne: Som chef for III/Jydske 

Dragonregiment, med base i Oksbøl, havde jeg afsluttet klargøringen til den halvårlige 

rekognoscering ved zonegrænsen nær ved Lübeck. Nede ved ”zonegrænsen”. III/JDR 

var ”bagstopper” for brigadens tre infanteribataljoner og en tysk bataljon, som lå i 

fronten. Hvert år måtte vi justere vore forsvarsplaner, for der blev hele tiden bygget 

huse, veje, supermarkeder, møbelforretninger, som ændrede vore fremrykkeveje, 

kampstillinger og skudfelter. Det måtte vi tage højde for. Men vi var klar, den fredag 

eftermiddag. I løbet af weekenden skulle vore artilleriofficerer og vore egne 

reserveofficerer møde ind, så vi alle – sammen – kunne køre til Lübeck. Det glædede vi 

os til, for vi skulle arbejde sammen med vore gode danske og tyske kolleger i nogle 

dage. Det var altid en positiv oplevelse, og der kom gode resultater ud af det.  

Men sådan skulle det ikke blive i 1989. For fredag eftermiddag indløb der en 

fjernskriverordre fra Vestre Landsdelskommando i Aarhus: ”Stop-Stop-Stop. 

Rekognoscering er aflyst. Alle kaserner i og om Lübeck er fyldt med flygtninge fra DDR. 

Nærmere ordre følger”. (Ordlyden er måske ikke helt præcis, men det var indholdet).  

Vi – min lille ”faste stab” og jeg – var forbløffede. Målløse. Det kan da ikke passe? Men 

det gjorde det. Og hvor var det vidunderligt. Jeg tror, at vi drak en enkelt øl, inden vi 

drog hjem til vore koner og kærester og holdt en glad weekend.  

                                                                      Hans Jürgen Jürgensen,  
Kredsformand Midt- og Vestsjælland 

 

 

 

 
 

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 
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Året 2014 er gået, og det er tid til at gøre status. 

Det har været et godt år med fint fremmøde til alle arrangementer – undtagen 

skydning. 

Også landsmødet på Højstrup klarede vi fint. 

Nu kender vi resultaterne vedrørende landsskydningen i år, men for vort 

vedkommende var det knap så godt! Det er lidt uforståeligt med kollektivt dårligere 

resultater. Vejret kan vi ikke bruge som undskyldning – men vi manglede skytter, som 

plejer at være til stede! Heldigvis var andre kredse heller ikke på toppen, så vi 

opnåede alligevel individuelt at vinde skydningen ved SSG Gert Schultz og hente 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:kfrim@hotmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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3.præmien ved PL Anders Frimuth Kristiansen. Godt gået! Saltet i såret er, at vi ikke 

genvandt holdpokalen, hvor Københavns Kreds slog os klart. 

Vi har været medsponsor til fejringen af Hærens 400 års fødselsdag på FYN og har haft 

et fint samarbejde med HISAM. 

Bestyrelsen har på sit møde den 4. november vedtaget følgende årsplan for 2015: 

Torsdag, den 5. marts  Generalforsamling på Dannevirke 
Onsdag, den 22. april  Repræsentantskabsmøde på Højstrup 

Torsdag, den 28. maj   Forårstur 

Tirsdagene 4., 11., 18. august Skydning (kun 3 baner) 

Tirsdag, den 25. august Landsskydning (Kun 3 baner) 

Torsdag, den 10. september Sensommertur 

Fredag, den 11. december Julefrokost på Dannevirke 

 

Det er tillige tiden at takke bestyrelsen for fint fremmøde til vores 5 møder og for godt 

samarbejde!  

 

 

 

 

 

Alle i foreningen inkl. pårørende ønskes glædelig jul og godt nytår og vel mødt i 2015. 

Mange hilsener fra formanden. 

 

 

 

Fyn fejrede Hærens 400 års fødselsdag på værdig vis: 

 

Med kanonsalutter og et 

musikbrag i koncerthuset  

 

Af kaptajn Palle Christiansen, FOUAT FYN. 

 

Fyn har været helt fremme i støvlerne, når det gjaldt om at fejre Hærens fødselsdag. 

Med salutkanoner i Eventyrhaven, særudstillinger af uniformer i Historiens Hus, 

rådhusreception og et brag af en koncert i Odense Koncerthus. For musik skulle der til, 

anderledes kunne det ikke være. For to meget berømte komponister startede som 

militærmusikere på Fyn: Carl Nielsen og H.C. Lumbye. 
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Salutkommandør Ole Olsen 

 

 

 

 

 

 

Byggelystne Christian den 4. 

Historisk set så var Fyn en aktiv spiller i 1614 for Christian den 4.’s planer om at bygge 

en national hær. Den gode konge byggede mange pragtfulde bygninger, f.eks. Børsen, 

Rundetårn, Rosenborg osv. Men han lagde også grundstenen til Hæren i 1614. For han 

havde brug for en national hær for at få soldater til Europas krige. 18 kompagnier blev 

opstillet. 9 i Jylland, 7 i Skåne, Halland og Blekinge, 1 på Sjælland, og et på Fyn. 

Kongens fynske karle, 200 i alt, blev kaldt “Fyenske Compagnie af Jydske 

Landregimenter. Heraf udvikledes senere Fynske Livregiment. Historien op til vore 

dage er så dygtigt beskrevet af mange andre. 

 

Fyn fejrede Hæren 

Det var et farverigt og ikke helt lydløst skue, da Hæren blev fejret med salutkanoner i 

Odenses Eventyrhave. Og krudtet blev holdt tørt og forsvarsviljen varm.  
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Nyborg Fæstnings Saluteringslaug i arbejde… 

 

 

6 mand fra Nyborg Fæstnings Saluteringslaug plus en salutkommandør var mødt op 

iført flotte, røde uniformsjakker og sorte, højpuldede filthatte. De var bevæbnede med 

gamle forladegeværer. Salutkanonen var en danskproduceret 3-pundskanon model 

1766. Malet i den historisk korrekte perlegrå farve. 

 

Først geværsalutterne. Det tager ca. 1 minut at lade et forladegevær. Krudtet skal 

hældes ned gennem løbet. Salutkommandør Ole Olsen fra Nyborg kommanderede: Er 

alle klar? Læg an! Fyr! Bum. Herefter stod alle indhyllede i grå krudtrøg. Processen 

blev gentaget 3 gange 

 

Til kanonen! 

De 6 soldater stillede sig på deres poster omkring kanonen. Nu gjaldt det salutten for 

Hæren. 150 gram finkrudt blev hældt i kanonløbet. Fæstningslauget havde valgt at 

skyde “Dansk Løsen”. Det betyder 3 kanonsalutter. Bum, skud gået. Altså ikke et 

skarpt. De gode fæstningssoldater fra Nyborg, blev endnu en gang indhyllede i røg. 

Efter første skud, skulle kanonløbet viskes rent med en våd svaber for at slukke 

eventuelle gnister fra det foregående skud, inden næste krudtladning blev hældt i. 

Bragene kunne høres i store dele af Odenses centrum denne lørdag. 

 

Særudstilling i Historiens Hus 

Fyns Militærhistoriske Samling, forkortet HISAM Fyn, er en meget aktiv forening. Den 

startede i 1983 på Odense Kaserne og har nu sine faciliteter på Kragsbjerggården i 

Odense. Gode kræfter med formand, major Johannes Lollesgaard, kaptajn O.V. 

Pedersen og andre sørgede for at vise en særudstilling i Historiens Hus, nabo til 

Odense Domkirke. Historiens Hus rummer til hverdag Lokalhistorisk Bibliotek og 

arkivalier for Fyns Stift. I anlednings af Hærens fødselsdag kunne borgerne komme og 
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se en særudstilling med uniformer. I tidsmæssig rækkefølge kunne man følge hærens 

uniformer gennem 400 år. Præsenteret på voksdukker. Først en garderhøj karl fra 

Fyenske Compagnie, iført en ildrød uniformsjakke og bevæbnet med en lang lanse - en 

såkaldt piké fra nationalhærens første år.  

 

 
 

Ved siden af en barsk udseende major af Fynske Dragoner. Der var dragoner på 

Odenses Rytterkaserne indtil 1911. Næste uniform var den sorte fra perioden omkring 

1864. Tidslinjen gik videre til khakiuniform M/44 og op til vore dages uniformer fra 

missionerne på Balkan, Irak og Afghanistan. Der var også udstilling af historiske våben. 

En god særudstilling leveret af HISAM Fyn. 

 

På selve fødselsdagen, den 17. november blev der holdt en flot reception i rådhussalen 

i Odense for særligt indbudte. 

 

En flot musikalsk hilsen 

Søndag, den 16. november er nok den mest ultimative fejring af Hæren. Odense 

koncerthus var fyldt til sidste plads, da Fynske Livregiments Musikkorps/Musikkorps 

Fyns genforenede orkester leverede et brag af en koncert. Ildsjælen og tidligere leder 

af korpset igennem 20 år, dirigent Erik Hammerbak fik samlet 40 af de tidligere 

musikere for en enkelt dags koncert. I de forløbne 17 år er musikerne blev spredt ud 

over hele landet. Erik havde en navneliste på 58 at gå ud fra, og startede fra en ende 

af. Nu sad 40 af dem samlet i Odense koncertsal. Respekt for den indsats. 



- 27 - 

 

 

Den gamle fane blev ført ind 

Dirigent Erik Hammerbak kom på podiet. Kronprinsens parademarch fra 1753, satte 

gang i adrenalinen hos publikum. Herefter blev Fynske Livregiments gamle fane fra 

1962 ført ind af en 2-mands fanekommando ledsaget af en fejende “Montgomery 

March”. Veloplagte Jesper Lundgaard var aftenens konferencier og solosanger ved flere 

musiknumre. Erik Hammerbak og orkestret, trådte ind i deres gamle, vante roller fra 

rådhuskoncerternes tid. 

 
Musikkorpset genforenet for en enkelt dag 

 

Programmet fortsatte med Carl Nielsens ouverture til “Helios”. Vi blev viklet ind i 

smukke, svævende toner, mixet med messingmusik, der lød som kanonskud. Herefter 

talte oberst Flemming Agerskov på Totalforsvarets vegne. 

 

Atter blev vi båret videre på musikkens vinger med sange fra “Farinelli”. Komponisten 

H.C. Lumbye var militærmusiker ved Fynske Lette Dragoner, og han havde skrevet det 

næste stykke: “Dronning Louises vals”. En hyldest til kong Christian den 9.’s hustru. 

 

Vi skulle heller ikke mangle “Den Danske Hærs Honnørmarch". Mine fødder marcherede 

hele vejen med gennem musikken. Mit Schwung og hurtig messing så lyder den 

næsten som underlægningsmusik til en film om D-dag. 

 

I can do better 

Irving Berlin leverede musikken til en musikalsk “duel” mellem solisterne Per Hyttel og 

Anders M. Christensen. Det var meget morsomt. Vi fik naturligvis også lejlighed til at 

høre Carl Nielsens berømte “Maskerade”. 

 

Odenses borgmester, Anker Boye, holdt herefter en tale, hvor han blandt andet sagde 

om Odenses tid som garnisonsby: Så mange har givet så meget til Odense. Det er 

værd at være sammen om i dag, og tilføjede: Vi ville så gerne have haft, at I blev lidt 

længere i byen. Inden pausen bragede “Regimentsadjudantens Galop”. 
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Næste afdeling startede med “Bohemian Rhapsody”. I et tankesyn ser man de 

bøhmiske bjerge for sig - med noter af Blassmusik. Jesper Lundgaard sang meget 

smukt: “She”, den I kender med Charles Aznavour. Så fik vi et Leo Matthiesen-medley 

og Mills Brothers. Hele vejen gennem mindernes gade. “Perhaps love” af John Denver 

blev sunget af Jesper Lundgaard og Martin Cholewa fra orkestret. Da 

slutnummeret “Fast i Nød” blev fremført, kunne en gammel infanterist knibe en tåre af 

stolthed. Vores gamle fynske regimentsmarch. 

 

Joh, Fyn har fejret Hæren på værdig vis! Til veteranerne blev der et overskud på 

50.000 kroner, fortæller Klaus Veltzé fra HISAM Fyn. 

 



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, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia. 
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776 

 

Kommende arrangementer 
 

Kredsen afholder ordinær generalforsamling i officersmessen på Ryes Kaserne, 

Fredericia onsdag, den 4. marts 2015, kl. 10:30. 

 

Dagsorden i.h.t. foreningens vedtægter med den ændring, at forslag fra medlemmerne 

til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, hvis de er modtaget senest 
onsdag, den 15. februar. 

 

Program: 10:00–10:30 Ankomst, velkomst og formiddagskaffe 

 10:30–11:45 Generalforsamling i officersmessens konferencelokale. 

                                      (Damerne hygger sig i dagligstuerne under fortsat          

kaffedrikning.) 

 
Så skal vi prøve noget, der er helt anderledes: 

 

I Danmark hersker fred, og derfor kan vi sammen med vore damer efter 

generalforsamlingen nyde en lækker frokostbuffet og hygge os ved kaffen. 

 

Ude i verden, derimod, går det voldsomt til. Vi ser det i TV, hører om det i radioen og 
læser i avisen; men – i modsætning til da vi var i tjeneste, og turede verden rundt bl.a. 

i FN-tjeneste – har vi ikke direkte kontakt med de, der er personligt berørt af 

begivenhederne. Dog, vi har dem lige rundt om hjørnet: Bülows Kaserne i Fredericia 

tjener i dag som asylcenter bl.a. for mennesker, der er flygtet fra udrensningerne i 

Syrien, og nu venter på danskernes afgørelse af deres videre fremtid. 

 
Fredericia har engageret sig i at skabe det, flygtningene i høj grad ønsker sig: Kontakt 

med mennesker i det lokale samfund. Kommune, skoler, bibliotek, sportsklubber … alle 

mulige er i gang. Hvorfor ikke også FOUAT’s medlemmer? 

mailto:kvalp@live.dk
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Det er det, bestyrelsen har gang i. Vore planer er kun på tegnebrættet, men vi har 

foreløbig konstateret, at mange af asylansøgerne er fornuftige mennesker, der taler 

udmærket engelsk, og at den danske centerleder finder ideen god. 

 
Formentlig ender vi med noget i retning af ”en flygtning pr. bord ved frokosten og 

bagefter i dagligstuerne.” Så kan I høre nyt fra den barske verden omkring os, og de 

kan af jer lære, hvad begrebet ”hygge” går ud på. 

 

Endelig dagsorden, kuvertpris for arrangementet (forventet kr. 125 pr. person) og 

tilmeldingsfrist vil blive meddelt i februar nummeret af MEDDELELSER. 

 


Besøg på Samsø 

 

Bestyrelsen arbejder – sammen med vort nye medlem, Finn Asmussen, der bor på 
Samsø – på et besøg på denne smukke, men for mange ukendte ø, to hverdage ca. 

midt i maj. De medlemmer, der kan nås pr. mail, er blevet anmodet om et 

forhåndstilsagn, de øvrige vil modtage anmodningen sammen med nærværende 

nummer af MEDDELELSER. 

 

Kuvertprisen bliver (ikke over) kr. 2.000 pr. deltager. I skrivende stund har 7 
(medlemmer/ægtefæller) sagt ja; men vi skal op på mindst 16. Fem (medlemmer) har 

svaret nej, og 39 medlemmer har ikke givet lyd fra sig. 

 


Besøg i Sydslesvig 

 

Endelig arbejder bestyrelsen ud fra medlemmernes ønsker på et besøg i Sydslesvig 

(herunder A.P. Møller Gymnasiet i Slesvig). 
 


Glædelig jul og godt nytår 

 
Hermed ønskes kredsens medlemmer en Glædelig Jul og et 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 

 
 

 

 

 
 

mailto:fagerlund@surfmail.dk
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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 

 

 

Mindehøjtidelighed Aalestrup Kirkegård. 

Den 1. november – Allehelgensdag – afholdt FOUAT Nordjysk Kreds mindehøjtidelighed 

på Aalestrup Kirkegård for at mindes 14 flyvere, der blev skudt ned den 30. august 

1944. 600 engelske bombemaskiner deltog, og målet var den tyske krigsindustri i 

Nordtyskland og Polen, bl.a. over Königsberg og Stettin.  10 maskiner blev skudt ned 

under togtet over Jylland, heraf tre over området over Lovns Bredning. Under 

indflyvning over Jylland i lav højde over Nørre Vorupør blev de engelske fly opdaget, og 

jagere fra flyvepladserne Karup og Aalborg blev sendt op imod dem for at søge at gøre 

mest mulig skade på armadaen af tungt lastede maskiner.  

Det kom til heftige luftkampe.  Vest for Aalestrup blev en fire motorers Lancaster med 

en syv mand besætning ramt og styrtede brændende til jorden. De syv mand blev så 

svært forbrændt, at deres jordiske rester kunne være i en enkelt kiste. Kisten blev 

bragt til Aalestrup kirkegård sammen med en kiste indeholdende en polak, som var 

besætningsmedlem på en anden Lancaster. Denne maskine med polsk besætning - 

blev ramt af tyske jageres ild over Gedsted, og styrtede ned i Lovns Bredning. Også 

her var der syv mands besætning, men piloten reddede livet. Han var den eneste i 

besætningen, der bar redningsvest. Han gemte sig i Aalestrup Kirke, og blev af 

modstandsbevægelsen kørt i ambulance til Frederikshavn og derfra sejlet til Sverige.  

De dræbte polakker drev i land i de følgende dage. Den sidste fandt man dog først i juli 

1945 i vragrester af flyet, der blev bjærget ind til Hvalpsund. 

De polske flyveres identitetsmærker var intakte, og derfor bar de trækors, som 

tyskerne satte på gravene de polske navne, mens er andet  kors fortalte: ”Hier ruhen 8 

unbekannte Englischen Soldaten”. Trækorsene, der blev erstattet af gravstene og et 

smukt sandstensmonument den 6. maj 1946, opbevares på kirkens loft, hvor man kan 

se dem. Midler til monumentet blev tilvejebragt gennem en indsamling blandt 

beboerne i Aalestrup og Østerbølle kirkedistrikter. 

Den ottende begravede polak på Aalestrup kirkegård var en pilot – N. J. Evans – der 

blev skudt ned over Risgårde Bredning den 4. oktober 1944, og blev begravet to dage 

senere, medens han kammerater blev begravet i Strandby og Skive. 

FOUAT deltog med fane båret af Leif Nygaard. En blomsterbuket blev lagt af Verner 

Busse, medens Frans Strehle stod æresvagt ved mindestenen. 

 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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Fra mindehøjtideligheden på Aalestrup Kirkegård 

 

Siden 1974 har FOUAT Nordjyske Kreds afholdt mindehøjtidelighed på Aalestrup 

kirkegård på Allehelgensdag.  

Den 30. august havde den polske ambassade besøgt Aalestrup kirkegård. Også i 

tidligere år har ambassaden deltaget i mindehøjtideligheden på Allerhelgensdag, men i 

år 2014 fandt ambassaden det rigtigst at besøge kirkegården den 30. august på 70-års 

dagen for nedskydningen. 


Bowling 

Den 24. november afholdtes pokalkamp i Bowling.  7 deltagere deltog.  Vinder blev 

Tove Søndergaard, der igen med stort point slog de andre deltagere. Tove 

Søndergaard opnåede i alt 301 point. Lige som det forgående år blev Tove Søndergård 

en klar vinder. 

Øvrige deltagere opnåede følgende points: Jes Reiner Pedersen 245 p., Leif Nygaard 

235 p., Gunnar Albrechtsen 235 p., Villy Egebo 210 p., Mogens Gundersen 205 p., og 

Kjeld Kjeldsen 162 p. 

Pokalen overrækkes Tove Søndergaard ved julefrokosten den 15. december 2014.  

Bowlingen genoptages mandag, den 12. januar 2015, kl. 10:00. Pokalkamp 

mandag, den 13. april 2015, og afslutning og uddeling af pokal mandag, den11. 

maj 2015. 
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Militær Nytårsgudstjeneste 

Budolfi kirke og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland afholder traditionen tro  

Nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke torsdag, den 8. januar 2015, kl. 19:30. 

Efter gudstjeneste er alle velkommen i Budolfi kirkes krypt, hvor Hjemmeværnet er 

vært ved kaffen. 

Interesserede mødes på DUUS kl. 18:00, hvor FOUAT Nordjyske Kreds er vært ved en 

drink, og hvor man kan ønske hinanden GODT NYTÅR. I god tid bevæger vi os til 

kirken. 


Generalforsamling      

        

FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag, den 4. marts 2015 i 

Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg. 

Der mødes kl. 18:00, hvorefter formanden byder velkommen. Medlemmer af FOUAT 

samles i Laugstuen til generalforsamling, medens pårørende forbliver i opholdstuen. 

18:15–18:55          Generalforsamling 

1.  Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling. 

2.  Valg af dirigent. 

3.  Beretning ved formanden. 

4.  Virksomheden det kommende år. 

5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.  

6.  Fastlæggelse af kontingent for næste år. 

7.  Valg.   

a.  Valg af formand – kun ulige år. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

      På valg er KN Per Ehrhorn og MJ Mogens Danielsen. 

      PL Lars Nielsen, KN Leif Nygaard og MJ Kjeld Kjeldsen 

      er ikke på valg. 
c. Valg af suppleant. På valg er KN Jes Reiner Pedersen. 

d.  Valg af revisor. KN Verner Busse er ikke på valg. 

      Valg af revisorsuppleant. PL Gert Larsen er på valg. 

e.  Valg af fanebærere: Nuværende er PL Lars Nielsen. KN Leif  

Nygaard, KN Jes Reiner Pedersen og formanden Franz 

Strehle er suppleanter. 

8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være            
formanden i hænde senest tirsdag, den 17. februar 2015. 

9. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 

10. Eventuelt.   

19:00–20:00 Middag 
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20:00  Foredrag. 

Formanden har kontaktet tidligere generallæge Svend Trier og fået tilsagn om, at 

han vil holde et foredrag om sit virke som stabs- og generallæge samt hans tjeneste 

ved afvikling af den tyske besættelse af Hanstholm. Svend Trier måtte flygte til Sverige 

og indgik i Den danske Brigade. Ved hjemkomsten efter befrielsen blev han beordret til 

tjeneste ved ”Fæstning/støttepunkt Hanstholm”, hvor han fulgte den tyske 

kommandant i to måneder under afvikling af de tyske stillinger. At Svend Trier blev 

beordret til tjeneste i Hanstholm skyldes bl.a. hans kenskab til tyske forhold og det 

tyske sprog.        

Under foredraget vil der blive serveret kaffe. 

Tilmelding: Til forretningsføreren SENEST mandag, den 23. februar 2015. Pris for 

middag og kaffe kr. 100 pr. person.  
 

Bowling 

 

For sæson 2015: Start 12. januar kl. 10:00. Pokalkamp mandag, den 13. april,  

afslutning og uddeling af pokal mandag, den 11. maj.  

 

 

 

Mindeplakette – Victoria Cross 
 

Remembrance Sunday 9. november 2014 i København 

Remembrance Sunday var i år en hel del anderledes end de forrige år med 

nedlæggelse af kranse ved mindestatuerne i Churchillparken og mindegudstjenesten i 

St. Alban’s Kirke. I år afsløredes en mindeplakette, hvor Storbritannien viste 
taknemmelighed over for to mænd, der udviste umådelig tapperhed over for fjenden i 

første verdenskrig. Disse ekstraordinære mænd blev belønnet med Victoriakorset, 

Storbritanniens højeste udmærkelse, for deres tapre handling gennem krigen. 

Thomas Dinesen og Percy Howard Hansen 

For at markere dette lagde den Britiske Ambassadør en krans på plaketten.                                    

Der er i alt 175 mænd fra 11 nationer, som er blevet belønnet med Victoriakorset. 
Herefter var der som sædvanlig kranselægning på Bispebjerg Kirkegård for flyvere fra 

2. verdenskrig. 

Percy Howard Hansen 

Percy Howard Hansen, der var født den 26. oktober 1890 i Durban, Sydafrika, var 

dansk statsborger og gjorde tjeneste i den engelske hær under 1. verdenskrig, i 

mellemkrigsperioden og i 2. verdenskrig. Han var bl.a. tilknyttet The Lincolnshire 

Regiment, 6. Battalion, hvor han startede sin karriere i 1911. Soldatertjenesten blev 
afsluttet i 1949, hvor Hansen havde rang af brigadegeneral. 

http://da.wikipedia.org/wiki/26._oktober
http://da.wikipedia.org/wiki/1890
http://da.wikipedia.org/wiki/Durban
http://da.wikipedia.org/wiki/Sydafrika
http://da.wikipedia.org/wiki/1._verdenskrig
http://da.wikipedia.org/wiki/2._verdenskrig
http://da.wikipedia.org/wiki/1911
http://da.wikipedia.org/wiki/1949
http://da.wikipedia.org/wiki/Brigadegeneral
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Hansen blev højt dekoreret og blandt andet blev han tildelt VC (Victoria Cross), DSO 

(Distinguished Service Order), MC (Military Cross) og Croix de Guerre. 

Hansen gjorde sig fortjent til sit Victoria Cross i Slaget ved Gallipoli den 9. august 1915 

med følgende begrundelse: 

”Kaptajn Hansens bataljon blev tvunget til at trække sig tilbage fra deres stillinger på grund af intens varme 
forårsaget af brand i noget krat. Nødvendigvis måtte nogle sårede efterlades. 

Efter tilbagetrækningen sprang kaptajn Hansen og tre eller fire frivillige flere gange fremad i det åbne og 
brændende krat under kraftig beskydning, 250 til 350 meter, og reddede seks sårede fra en uundgåelig død i 
flammerne.” 

I årene 1924-1937 gjorde Percy Howard Hansen tjeneste som stabsofficer, hvorefter 

han var øverstkommanderende for The Lincolnshire Regiment, 2. Battalion i perioden 

1937-1939. Udnævnt til oberst i 1939, hvor han blev overført til stabstjeneste. Var 

medlem af SHAEF fra 1943 og deltog blandt andet i missioner til Norge i afslutningen af 

2. verdenskrig. 

Percy Howard Hansen døde den 12. februar 1951 og er begravet på Garnisons 
Kirkegård i København. 

 

Mindeplakette for Thomas Dinesen og Percy Howard Hansen 

Thomas Fasti Dinesen  

Thomas Fasti Dinesen, der var født den 9. august 1892 på Rungstedlund, Rungsted, 

var en dansk forfatter, soldat og civilingeniør, søn af Wilhelm Dinesen og bror til Karen 

Blixen.  

Thomas Dinesen deltog i 1. verdenskrig som frivillig. Som soldat var han tilknyttet et 

canadisk regiment (Quebec Regiment – Royal Highlanders of Canada). Han blev som 

http://da.wikipedia.org/wiki/Victoria_Cross
http://da.wikipedia.org/wiki/Distinguished_Service_Order
http://da.wikipedia.org/wiki/Military_Cross
http://da.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Guerre
http://da.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Gallipoli
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http://da.wikipedia.org/wiki/1937
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http://da.wikipedia.org/wiki/1937
http://da.wikipedia.org/wiki/1939
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http://da.wikipedia.org/wiki/1939
http://da.wikipedia.org/wiki/SHAEF
http://da.wikipedia.org/wiki/1943
http://da.wikipedia.org/wiki/Norge
http://da.wikipedia.org/wiki/12._februar
http://da.wikipedia.org/wiki/1951
http://da.wikipedia.org/wiki/Garnisons_Kirkeg%C3%A5rd
http://da.wikipedia.org/wiki/Garnisons_Kirkeg%C3%A5rd
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http://da.wikipedia.org/wiki/Rungstedlund
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http://da.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dinesen
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menig sendt til vestfronten i Frankrig. Her blev han tildelt det engelske Victoriakors den 

12. august 1918 ved Parvillers for tapperhed med følgende begrundelse: 

”Menig Dinesen udviste under 10 timers nærkamp usædvanlig tapperhed, som resulterede i erobring af ca. 
1,6 km af stærkt befæstede, fjendtlige skyttegrave. Fem på hinanden følgende gange stormede han ensom 
fremad og satte fjendtlige våben ud af aktion. Med bajonet og håndgranater gjorde han det af med 12 
fjendtlige soldater. Hans vedvarende tapperhed var til stor inspiration for hans kammerater under en kritisk 
fase af denne aktion.” 

Han blev også dekoreret med den fornemme franske orden Croix de Guerre og blev 
senere udnævnt til løjtnant. 

Thomas Dinesen rejste meget i bl.a. USA, Rusland og Kenya, hvorfra oplevelser blev 

brugt i hans forfatterskab. 

Thomas Fasti Dinesen døde den 10. marts 1979 i Vejle og ligger begravet på Hørsholm 

Kirkegård.  

                                                                       Franz Strehle 

Kredsformand Nordjyske Kreds 

 

 

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 samt - når pladsen 

tillader det - at optage indlæg fra enkeltpersoner. Efter redaktørens skøn og valg optages 

tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer.  

 
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens 

ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands 

tilladelse. 

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. 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 200 (Marts-april 2015) 010215 220215 

MEDDELELSER Nr. 201 (Maj-juni 2015) 010415 220415 

MEDDELELSER Nr. 202 (Juli-august 2015) 010615 220615 

MEDDELELSER Nr. 203 (September-oktober 2015) 010815 220815 
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Overblik - FOUAT’s kalender 
 

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Se endvidere kalenderen til venstre på 

FOUATs hjemmeside www.fouat.dk 

 

Hvad Hvem Hvor 

Foredrag København Kastellet 080115 – 19:00 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Budolfi Kirke 080115 – 19:30 

Bowling Nordjyske Løvvangens Bowling 120115 – 10:00 

    

Foredrag København Kastellet 220115 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 050215 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 190215 – 19:00 

Generalforsamling Sydjyske Ryes Kaserne 040315 – 10:30 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 050315 – 18:00 

Generalforsamling Midt- og 

Vestsjælland 

Skovsøgård 
050315 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 120315 – 19:00 

Klipfiskfrokost København Kastellet 190315 – 12:00 

Bowling Nordjyske Løvvangens Bowling 130415 – 10:00 

Foredrag Midt- og 

Vestsjælland 

Skovsøgård 
160415 – 19:30 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 210415 – 19:30 

Repræsentant-

skabsmøde 

Formandskabet Odense/HHD FYN 

Højstrup 
220415 – 10:00 

Bowling Nordjyske Løvvangens Bowling 110515 – 10:00 

Forårstur Fyn HHD FYN Højstrup 280515 – 07:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 040815 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 110815 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 180815 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 250815 – 16:00 

Sensommertur Fyn HHD FYN Højstrup 100915 – 07:30 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 160915 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 081015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 221015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 051115 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 191115 – 19:00 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 251115 – 19:30 

Stiftelsesfest København Kastellet 101215 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 111215 – 13:00 
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