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Repræsentantskabsmøde
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
onsdag, den 22. april 2015, kl. 10:00 i Odense
Dagsorden for foreningens repræsentantskabsmøde:
Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet.
1. Formandens beretning, herunder orientering om og drøftelse af
- møder med HOD og HPRD vedr. bl.a. hvervning af medlemmer
- FOUAT arkivalier.
2. Foreningens virke i det kommende år herunder orientering om og
drøftelse af
- tilretning af WEB-side med bl.a. ny side, chat forum og
”medlem til medlem”-punkt
- FOUAT 125 års jubilæum 2016
- ansøgning om tilskud fra FKO.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af bidrag til foreningen fra 2016, herunder betaling
for medlemsbladet.
5. Valg.
Der skal ikke foretages valg, men formandskabet foreslår
kommandør Annemette Ruth udpeget som ny forretningsfører
med virkning fra dette repræsentantskabsmøde.
6. Behandling af forslag fra formandskabet.
Drøftelse af et besøg af landsledelsen årligt ved alle kredse.
Drøftelse af tilknytning til Danske Soldaterforeningers Landsråd.
Drøftelse af at MEDDELELSER fremadrettet alene udsendes
digitalt.
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
Drøftelse af indlæg i MEDDELELSER og på FOUAT hjemmeside.
Punktet er foranlediget af et kredsforslag om, at FOUAT
landsledelse udlægger ”Nationens tilstand” og evt. også fra tid til
anden kommer med en egentlig ”lederartikel” i MEDDELELSER.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
9. Eventuelt.
Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt
til formandskabet senest 27. marts 2015.
Fynskredsen er arrangør af repræsentantskabsmødet 2015.
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Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V
(Højstrup)
Tilmelding: Til egen kreds senest fredag, den 10. april
Transport: Ved egen foranstaltning.
Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård 09:30/15:15
Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik
Petersen (mail hjv.erik@yahoo.dk eller telefon 40 32 91 09).
Kredstilmeldingerne skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag,
den 14. april.
Økonomi:
Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning,
men der ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra
forretningsføreren, der afregner samlet.
Program:
10:00 – 10:30
10:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup - Ankomst/Kaffe
Repræsentantskabsmøde.
Overrækkelse af skydepræmier
Frokost
Repræsentantskabsmøde, fortsat
Kaffe/Afslutning

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

Kontingent 2015
Kassereren erindrer om, at kontingentet på kr. 150,- skal indbetales på kredsens
konto: Reg.nr. 1551 konto nr. 1127 7322.


Foredragssæson 2014-II
Krig og politik i 1864
Torsdag, den 6. november 2014 holdt major og forskningsbibliotekar Knud
Rasmussen foredrag med titlen ”Krig og politik i 1864”. Knud Rasmussen indledte
med at slå fast, at den dansk-tyske krig i 1864 ikke var en total krig, og at
krigsforbrydelser, hvis sådanne overhovedet blev begået, var få og små. Krigen var en
katastrofe for Danmark, som selv var den egentlige årsag til krigens opståen, idet
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regeringen i strid med Londonaftalerne af 1852 besluttede sig for at indlemme Slesvig i
Danmark og derved ”skille” Slesvig og Holsten. Den danske regering var overbevist om
at ville modtage støtte fra England, Sverige og især Rusland, hvilket viste sig at være
fejlagtigt. Ministerpræsident Otto von Bismarck ønskede at samle de tyske
forbundsstater i et samlet Stortyskland under preussisk ledelse, hvortil en konflikt med
Danmark kunne være en fremmende foranstaltning. Desuden ønskede Bismarck at
oprette en stærk flåde, som skulle kunne operere i såvel Nordsøen som i Østersøen.
Flåden skulle have base i Kiel og en Kielerkanal skulle muliggøre deployering af flåden
imellem operationsområderne. Dette fordrede selvsagt en indlemmelse af dansk
territorium.

Major, forskningsbibliotekar Knud Rasmussen

”Dannevirkestillingen” antoges for at besidde en betydelig modstandskraft, og det var
forventningen, at fjenden først ville angribe, når han var helt forberedt til et afgørende
angreb, hvilket ville give tid til en dansk mobilisering. Denne blev indledt den 1.
oktober 1863 og ville kunne være tilendebragt i slutningen af marts 1864.
Krigsministeriet under Christian Carl Lundbye havde givet det direktiv, at hæren ikke
måtte binde sig for hårdt til Dannevirke, men skulle frigøre sig i tide og overgå til
flankestillingerne Dybbøl og Fredericia og desuden trække en væsentlig styrke højt op i
Jylland, som efter forstærkning skulle overgå til en offensiv imod de spredte fjendtlige
styrker.
De tyske styrker under generalløjtnant (senere generalfeltmarskal) Helmuth Karl
Bernhard von Moltke planlagde at tilintetgøre de danske styrker ved Dannevirke ved et
flankeangreb over den tilfrosne Slien og falde danskerne i ryggen eller, såfremt
danskerne trak sig tilbage, ved kamp på åben mark inden Flensborg.
Dannevirke var stærkt forsømt, og de planlagte oversvømmelser, der skulle sikre
flankerne, var på grund af den langvarige strenge frost ingen hindring, da isen kunne

-5-

passeres af fjenden. Den danske øverstkommanderende generalløjtnant Christian de
Meza beordrede stillingerne, tilkørselsveje og indkvarteringsfaciliteter udbygget.
Den 31. januar 1864 meldte to preussiske officerer sig ved de Mezas hovedkvarter med
et høfligt formuleret ultimatum fra den preussiske øverstkommanderende
generalfeltmarskal Friedrich von Wrangel. De Meza afviste ultimatummet. Kong
Christian IX og konseilspræsident (statsminister) Ditlev Gothard Monrad ankom til den
danske overkommando den 1. februar, hvor de blev orienteret om Dannevirkes
utilstrækkelighed af generalløjtnant Cai Hegermann-Lindencrone, chef for 4. Division
og senere for Nørrejyske Korps.
Den 2. februar angreb 1. Preussiske Armekorps skanserne ved Mysunde i stærk tåge,
men blev slået tilbage. Preusserne rykkede derefter videre mod nordøst og satte over
Slien den 6. februar ved hjælp af medbragte pontonbroer.
Østrigerne havde i mellemtiden angrebet Dannevirkes forpoststillinger den 3. februar,
men blev slået tilbage efter heftige kampe med danskerne. Myten tilsiger, at danskerne
rømmede Dannevirke uden kamp, men dette er ikke sandt. Danskerne kæmpede i 3
dage i stillingerne. Kongen og Monrad besøgte nogle af skanserne under en pause i
kamphandlingerne, Monrad med paraply og galocher.
Kongens adjudant udtalte frygt for, at De Meza havde misforstået sin instruks og
ønskede, at Monrad skulle beordre tilbagetrækning fra Dannevirke ved en af Kongen
kontrasigneret ordre derom. Monrad afslog fornuftigvis med en bemærkning om, at
Overkommandoens beslutningsfrihed måtte forblive intakt. Monrad udtrykte også til de
Mezas stabschef, oberst Heinrich von Kauffmann, at han havde fuld tillid til
Overkommandoen, at han var sikker på, at den ville handle efter øjeblikkets sande
krav, og at regeringen i alle tilfælde ville vise trofasthed overfor Overkommandoen.
De Meza afholdt et krigsråd om aftenen den 4. februar for at drøfte situationen
generelt og især en tilbagetrækning fra Dannevirke. Efter først at have inspiceret nogle
af de danske stillinger i centrum besluttede de Meza at rømme stillingerne, en
beslutning som krigsministeren Lundbye var utilfreds med, og som han udtrykte sin
misbilligelse af i et telegram. Monrad derimod bifaldt beslutningen, indtil Lundbye ved
et ministermøde i København truede med at træde tilbage, hvorefter Monrad skiftede
til den diametralt modsatte holdning. Så meget om Monrads integritet. De Meza
fratoges kommandoen og erstattedes midlertidigt af generalløjtnant Mathias von
Lüttichau, indtil general Georg Gerlach endelig indsattes den 27. februar.
Efter rømningen af Dannevirke den 5. februar 1864 trak 4. Division sig under ekstreme
vejrforhold successivt op igennem Jylland, hvor kamphandlinger udspillede sig ved
Vejle med østrigerne den 8.-9. marts, hvorefter styrken trak sig videre op i Jylland,
hvor den blev overført til Mors over Sallingsund. Østrigerne blev nervøse for at være
udsat for en krigslist ligesom under Treårskrigen, hvorfor de trak sig sydpå igen til
Vejle. 4. Division bevæger sig også imod Vejle, hvor der planlagdes et angreb på
østrigerne den. 12. april.
I mellemtiden blev de danske stillinger ved Dybbøl truet af en preussisk opmarch, hvor
der var anlagt artilleristillinger på Broagerland fra den 10. marts. Der er 2 vedholdende
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myter fra Slaget ved Dybbøl. Den ene er, at de danske forladerifler var de tyske
bagladegeværer underlegne. Forskellen på effektiviteten af de to riffeltyper var ikke
særlig stor og var ikke afgørende for kamphandlingernes udfald. Den anden vedrører
artilleriet, hvor det vedholdende påstås, at de danske kanoner var utidssvarende. Fakta
er, at 70 % af det danske feltartilleri var riflet skyts, og således fuldt tidssvarende. Men
det er rigtigt, at det preussiske artilleri stadigvæk var overlegent.
Stormen på Dybbøl fandt sted den 18. april 1864 med store danske tab til følge, mens
de tyske tab var mindre men stadig betydelige. Der blev udvist stort heltemod fra de
danske styrker imod en betydelig overmagt. Overkommandoen havde indset det
umulige i situationen og havde udbedt sig lov til tilbagetrækning til Als inden den
preussiske storm, men dette nægtedes af Monrad.
Fæstningen Fredericia var fuldt kampberedt og velforsynet. Derfor var det desto mere
uforståeligt, at Lundbye den 23. april gav ordre til rømning deraf. Kommandanten af
Fredericia generalmajor Niels Christian Lundings medarbejder, oberst C.E. Reich, blev
sendt til København for at gå i audiens hos Monrad, hvorefter Lundbye endelig blev
afskediget som krigsminister. Efter Dybbøls fald blev de danske styrker trukket over på
Als, hvortil de preussiske styrker sejlede over under beskydning fra det danske
panserskib Rolf Krake. Rolf Krake havde dog ordre til at fortsætte til Kegnæs for at
sikre evakueringen af de danske styrker dér, hvorfor preusserne efterfølgende kunne
fortsætte overførslen af tropper. Efter hårde kampe ved landsbyen Kær fortsatte de
overlevende danske soldater til Kegnæs-halvøen, hvor de blev ladt i fred af preusserne.
Ved den efterfølgende Londonkonference 25.april til 25. juni 1864 blev Danmark tilbudt
en fredsslutning, hvor den fremtidige dansk-tyske grænse ville ligge stort set, hvor den
ligger i dag. Dette ville Monrad dog ikke acceptere, hvorfor Bismarck besluttede at tage
hele Slesvig op til Kongeåen, hvor grænsen derfor lå indtil 1920.
Den dansk-tyske krig var for Danmark en ulykkelig krig, som skyldtes politisk overmod
og uforstand. Kommandoforholdene var uhensigtsmæssige og uklare, til dels som følge
af det nyligt indførte demokrati, hvor Monrad slet ikke var sin stilling voksen, og hvor
krigsminister Lundbye, som opfattede sig selv som overgeneral snarere end
konstitutionel minister, intervenerede i operationerne fra sit elfenbenstårn i
København. Den øverstkommanderende overgeneral havde modtaget uklare og delvis
selvmodsigende direktiver, og han afskedigedes efter at være trådt i karakter og have
truffet de nødvendige og korrekte beslutninger.
Jens Sannom


Torsdag, den 20. november 2014 holdt den norske ambassadør til Danmark,
Ingvard Havnen, foredrag om adskillelsen af Norge og Danmark i 1814 og de
historiske og nutidige relationer mellem vore to lande.
Ambassadør Havnen er uddannet i statsvidenskab og historie ved Oslo Universitet. Han
har været journalist og sportskommentator ved norsk radio og TV. Han blev derefter
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pressetalsmand for Udenrigsministeriet, norsk ambassadør i Canada, leder af
Statsministeriets Internationale Afdeling og ambassadør i Danmark fra 2012.
Ambassadøren indledte med at konstatere, at mange nordmænd har haft deres gang
på Kastellet både før og efter 1814. 1814 var et skelsættende år for Norge og
Danmark. For Danmark betød Kielerfreden begyndelsen af udviklingen fra regional
stormagt til småstat efter krigen i 1864. For Norge betød det en efter datidens forhold
yderst liberal og fremsynet grundlov vedtaget på Eidsvoll 17. maj 1814.
Der var selvsagt lagt op til den helt store fejring af jubilæet i Norge, men længe var
Danmark noget tøvende. Weekend Avisen bragte en artikel med overskriften: “Ja, vi
glemte dette Landet”. Den satte gang i aktiviteterne og Folketingets formand, Mogens
Lykketoft, og næstformand, Bertel Haarder, satte sig i spidsen, så grundlovsjubilæet
også blev fejret i Danmark. Det skete bl.a. med festforestilling i Operaen, og med Den
Kgl. Livgarde i spidsen for 17. maj-processionen i København, flådebesøg,
kranselæggelse ved Kong Christian Frederiks (senere Christian 8.) grav i Roskilde
Domkirke og mange foredrag, artikler og bøger.

Ambassadør Ingvard Havnen

Norge og Danmark havde fælles konge i 434 år, og der var tætte forbindelser mellem
de to lande. De mange år satte stort præg på Norge på mange områder, herunder
kulturelt og sprogligt. Den mest læste avis i Norge før 1814 var Fyns Stiftstidende, og
30 % af Berlingske Tidendes oplag gik til Norge. Unionen har ofte i Norge været omtalt
som 400-års natten, men nyere forskning sætter spørgsmål ved rigtigheden af dette.
Thomas Kingo omtalte landene som tvillingerigerne.
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I 1770 boede 40.000 nordmænd i Danmark, og nordmænd udgjorde 10 % af
Københavns indbyggere. Når den danske konge skulle finde loyale soldater, vendte han
sig til den danske provins og til Norge. I en periode i 1780 var 80 % af Den kgl.
Livgardes soldater fra Norge. Måske fordi nordmænd dengang var højere end
danskere, og soldatertjeneste var næsten den eneste udvej for en fattig bondeknøs fra
Norge til at komme ud i verden. I en periode var 75 % af flådens personel norske,
blandt dem Peter Wessel og Ivar Huitfeldt. Berømte hærførere som Olaf Rye, Hans
Helgesen og Friderich Schleppegrell var norske. De følte sig efter 1814 bundet af deres
ed til Kong Christian Frederik og kæmpede i 1. Slesvigske Krig.
I begyndelsen af 1800-tallet var den dansk-norske flåde den femtestørste i verden og
til bekymring for England. Det ophørte med englændernes bombardement i 1807 og
flådens ran. Den eneste logiske mulighed var herefter alliance med Napoleon.
Napoleons nederlag i folkeslaget ved Leipzig i 1813 var også Danmark-Norges
nederlag.
Ved Kielerfreden i januar 1814 afstod den danske konge Norge til den svenske konge.
Det var vigtigt her, at Norge blev anerkendt som et land. Kongens statholder i Norge,
Arveprins Christian Frederik, samlede 16. februar de norske stormænd med henblik på
at blive hyldet som Norges konge. De norske stormænd afviste Kieler-traktaten, men
ønskede en grundlov, og at kongen derefter skulle vælges af folket. Den 17. maj 1814
blev den nye grundlov vedtaget på Eidsvoll og Christian Frederik valgt til Norges
konge.
Det blev afvist af stormagterne og Sverige. I september 1814 måtte Christian Frederik
afgive kronen, ellers ville der blive krig med Sverige - en krig som Norge ikke havde
nogen chancer for at vinde. Der var dog mange nationale, der var beredt til krig.
Grundloven blev brugt som forhandlingsplatform, og den svenske konge måtte
anerkende grundloven, da han blev valgt til Norges konge.
De tætte forbindelser til Danmark fortsatte dog. 1814 var en politisk, men ikke en
kulturel skilsmisse. København - Nordens Paris - vedblev at være kulturelt centrum for
Norge indtil begyndelsen af 1900-tallet. Gyldendals Forlag udgav Bjørnson, Ibsen,
Hamsun m.fl. - de norske forfattere dominerede den fælles kultur. Københavns
Universitet var fortsat stedet, hvor nordmændene søgte uddannelse. Selv i dag er der
2.600 norske studerende i Danmark, og norske forfattere som Jo Nesbø og Karl Ove
Knausgård læses flittigt.
Selv om vi ynder at drille hinanden og danske aviser taler om norske fjeldaber i
forbindelse med landskampe - hvor nordmændene så bringer samtalen ind på danske
resultater i vintersport, er forholdet tæt.
Ja, måske tættere end nogen sinde før. Der er mange bilaterale møder, hvor ministre
udveksler erfaringer og fælles formøder og udvalgsmøder forud for internationale
forhandlinger. Norge har søgt erfaringer om den danske kommunalreform, om
kræftbehandling på danske sygehuse og om integrationspolitik og klimapolitikken. Som
bekendt er Norge ikke medlem af EU, men bliver bundet af mange vedtagelser i EU.
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Som medlemsland af EU er Danmark en god lyttepost og kanal for Norge og Danmark
deler generøst informationer.
200-års jubilæet har bidraget til øget viden og samarbejde og styrket båndene mellem
landene.



Lars Fynbo

Stiftelsesfest
Torsdag, den 4. december 2014 afholdt Københavnskredsen stiftelsesfest for FOUAT i
anledning af foreningens 123. års dag. Som det er blevet sædvane nu, lagde kredsen
på FOUAT’s vegne for fjerde år i træk en krans ved Monumentet for Danmarks
Internationale Indsats efter 1948.

Fra kranselægningen ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948

Efter kranselægningen var der rettet an med buffet i spisestuen på første sal i
Kastellets Nordre Magasin. Formanden, oberst Erling Flebbe, måtte beklage, at der ikke
længere var muligt at få serveret de traditionelle gule ærter på denne festdag. Man
måtte tage til takke med den anrettede buffet, som skulle gøre det ud for en
julefrokost. Det var i grunden slet ikke så galt, for med en buffet – der som en
sidebemærkning i dette tilfælde var ganske udmærket – blev der mulighed for at
garnere eftermiddagen med diverse indslag med større eller mindre tilknytning til
julen, uden at man kom til at gøre afbræk i spisningen.
Her skal kun fremhæves oberstløjtnant Carl Ibh, som dels reciterede afsnittet om
”Kong Haralds Julegilde i Jelling” fra bogen ”Røde Orm,” der er skrevet af Frans G.
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Bengtsson. En rigtig pragtfuld historie om, hvordan et overdådigt julemåltid kunne
være tænkt arrangeret ved kongens højbord en gang i vikingetiden, og som
oberstløjtnanten på mesterlig vis magtede at fortælle, så alle følte sig hensat til
fordums tider.
Dels reciterede Ibh en anden julehistorie, nemlig ”Hans Peters jul,” der er skrevet af
Ernst Johansen, og som er en parodi på de mange juleeventyr, som blev formidlet i
hæftet ”Ved Julelampens Skær”. ”Hans Peters jul” handler om en familie på landet, for
hvem alt går galt op til juleaften. Der var masser af gæld, ingen udsigt til penge, selv
gåsen blev stjålet af den røde ræv; som nævnt var alt og alle imod Hans Peters
stakkels familie, så end ikke skyggen af noget, der med lidt god vilje kunne forveksles
med lidt julestemning, var til at få øje på. Men der var en happy ending af helt
uforlignelig karat. Familien blev reddet på selve juleaften, miraklet indtraf ved det, at
storebroderen til Hans Peter vendte hjem fra Amerika med en kuffert fuld af penge.
Det formelig væltede ned med appelsiner i familiens turban, selv Mikkel Ræv kom
smuttende forbi og leverede den gås tilbage, som den havde ranet ganske kort før jul.
Således – med drys af oberstløjtnant Ibhs julehistorier og andre medlemmers
anekdoter om forskellige tildragelser – faldt julehyggen over de 35 fremmødte,
feststemte kredsmedlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at årets stiftelsesfest var
et ganske hyggeligt arrangement, som rundede årets aktiviteter af på passende vis.
Erling Flebbe


Besøg ved De Kongelige Stalde …
Københavnskredsen af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark
(HPRD) havde haft den venlighed at udstrække en indbydelse til et besøg ved De

Guldkareten vises frem…
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Kongelige Stalde den 9. december 2014 om aftenen til også at gælde FOUAT
Københavnskreds. Der var 11 medlemmer, der havde reflekteret på indbydelsen,
hvoraf 6 havde taget deres hustuer/samlevere med, altså var vi repræsenteret ved 17
fremmødte.
Det var en overordentlig vellykket aften med en levende og engageret staldmester,
som orienterede om forholdene ved staldene, hestene, kareter, ridehal med mere. Der
var rundvisning i alle faciliteterne, og aftenen afsluttedes med æbleskiver og glögg i
nogle af staldenes samlingsstuer på første sal. FOUAT København har overbragt en tak
til formanden for HPRD Københavnskreds for en hyggelig og vellykket aften og sender
de venligste tanker til de ansatte ved De kongelige Stalde.
Erling Flebbe


Foredragssæson 2015-I
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl.
Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris à
kr. 150,-. Tilmelding til foredragene bedes venligst fortaget til formanden i god tid og
senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00.
Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, eller på 2. etage.



Torsdag, den 8. januar 2015 holdt forfatter Claus Ehlers foredrag om ”Amager i
krig og fred”.
Claus Ehlers indledte med at fortælle, at foredraget ville tage udgangspunkt i hans
nyligt (2014) udgivne bog ”Amager i krig og fred”. Han fortalte derefter, at han var
født i Kastrup og har boet hele sit liv på Amager, i øvrigt i alle fire kommuner. Ehlers
har også været 2. viceborgmester i Dragør.
Ehlers fortalte også om de bøger, han havde skrevet, bl.a. ”Amager - den lysegrønne
ø”. Han viste det kort over Amager, som han havde udarbejdet i 2004, og som blev
anledningen til, at han året efter blev udråbt til årets Amar’kaner. Med henvisning til
bogen nævnte Ehlers nogle af de mærkedage, der havde været i 2014 bl.a. 200 året
for tabet af Norge, 150 året for krigen i 1864, 110 året for den japansk - russiske krig,
100 året for første verdenskrigs udbrud, 75 året for anden verdenskrigs udbrud, 70
året for invasionen i Normandiet og 25 året for Berlinmurens fald.
Forfatteren startede tilbage i tiden, nemlig i 1521 hvor Christian II overdrog Amager til
24 hollandske bondefamilier. Claus Ehlers viste os prospektet af residensstaden
København, der viser et billede af en travl by og havnen med alle flådens aktiviteter –
alt sammen set fra Amager. Det er et stik efter et maleri, som senere er gået tabt og
er udarbejdet i 1611. Af sceneriet fremgår, at Amager på den tid var landbrugsland og
ikke meget andet.
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Men der skulle ske ændringer, for Christian IV besluttede i 1618 at rejse
Christianshavn. Først blev voldene anlagt, dernæst befæstningen, og til sidst blev selve
byen etableret i to etaper, nemlig oven og neden vandet. Til at finansiere dette byggeri
blev der udskrevet skat i hele landet. I 1639 fik Christianshavn status som købstad;
den eneste købstad der har været på Amager.

Forfatteren Claus Ehlers – med Amager for og bag…

Frederik II – Christian IV’s far – gik i 1563 krig mod svenskerne, en krig som først
sluttede syv år senere uden nogen egentlig afgørelse. Christian IV fulgte i 1611 op med
fjendtligheder mod Sverige og startede det, der senere blev kendt som Kalmarkrigen,
hvor svenskerne måtte overgive sig 1613. I 1643 var der på ny væbnet konflikt, idet
kongen engagerede sig i den såkaldte Torstenssonkrig, fordi han mente, at svenskerne
havde fået for stor indflydelse i Nordtyskland. Det var i den forbindelse, at Christian IV
på Kolberger Heide blev såret og mistede højre øje. Krigen sluttede i 1645 med dansk
nederlag. Krigene havde været bekostelige, så selv om der kom penge i statskassen
via Øresundstolden, endte Danmark nærmest som et fallitbo, og kongens valgsprog
”Regna Firmat Pietas” (Fromhed Styrker Rigerne) blev i folkemunde ændret til ”Riget
Fattes Penge”.
Frederik III havde i 1649 indgået en forbundstraktat med Nederlandene, som indebar
gensidig forpligtelse til at yde militær støtte. Den svenske konge, Karl 10. Gustav, var
på den tid involveret med hele sin hær i en krig i Polen, hvilket Frederik III anså som
en gunstig lejlighed til tage revanche. Så den 1. juni 1657 erklærede han krig mod
Sverige. Dette kom nærmest som en gave til Karl Gustav. Han sluttede hurtigt fred
med polakkerne og drog mod Jylland. Her indtog han allerede i oktober samme år
Fredericia og besatte derefter det meste af Jylland. I vinteren 1658 var bælterne
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frosset til, så i januar gik svenskerne over Lillebælt og erobrede Fyn. Herfra gik man i
februar videre over isen fra Langeland til Lolland. Den 9. februar blev Vordingborg
indtaget. Danmark var slet ikke forberedt på dette; den svenske magtudfoldelse var
overvældende, og allerede den 26. februar 1658 blev der indgået en fredstraktat i
Roskilde. Her måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge, størstedelen af Norge
samt Bornholm og Hven.
Den svenske konge opholdt sig imidlertid fortsat i landet og opbyggede en flåde i Kiel.
Her lod han sig indskibe med sine tropper og gik i land i Korsør i august 1658. Han
nåede København den 11. august og kunne fra Valby Bakke konstatere, at i
forterrænnet foran byens volde var husene brændt ned, et tegn på at danskerne denne
gang agtede at forsvare sig. Karl Gustav besluttede sig til at belejre og udsulte byen.
Han havde ikke taget i regning, at bønderne på Amager kunne forsyne byen med
fødevarer, hvorfor udsultningen ikke lykkedes.
Karl Gustav satte en styrke i land i Dragør for at afskære forsyningerne til København.
Heller ikke det lykkedes, fordi et udfald fra Christianshavn godt hjulpet på vej af
amagerbønderne drev svenskerne på flugt. Dette intermezzo er gået over i historien
som ”Harejagten på Amager”. I oktober samme år lykkedes det for en hollandsk flåde
at komme København til undsætning med proviant og ammunition. Natten mellem 10.
og 11. februar 1959 forsøgte svenskerne at storme byen, hvilket mislykkedes. Den
endelige fredsaftale blev indgået i 1660.
Claus Ehlers fortalte videre om skanserne på Saltholm, der blev bygget under den
japansk - russiske krig 1904 - 1905. Krigsminister Madsen (ham med Madsen
rekylgeværet) fik opført to skanser på øen, som værn imod, at en af stormagterne
skulle besætte øen, for derved at forhindre den russiske flåde i at passere ud gennem
Øresund. Men da både Tyskland og England kunne se en fordel i at blive fri for den
russiske østersøflåde, skete der ikke videre. Men minister Madsen havde overskredet
bevillingerne, hvilket resulterede i, at regeringen måtte gå af. Skanserne er formentlig
de eneste befæstninger, der er blevet opført i Europa i anledning af denne krig.
Forfatteren nævnte også Ballonparken på Islands Brygge, der blev anlagt i 1872.
Ballonerne skulle anvendes til artilleriobservationer. Oprindeligt havde man fyldt de
store balloner med brint og tømt dem igen efter brug, men det var en besværlig og
bekostelig omgang. Derfor byggede man en stor hangar til luftskibene, så de ikke
længere skulle fyldes og tømmes for brint. Den blev anvendt indtil 1937. Hangaren
eksisterer stadig, men nu som ridehal.
I perioden 1910 - 14 blev der bygget et antal forter bl.a. Dragørfort og Kongelundsfort
i forbindelse med Københavns befæstning. De eksisterer fortsat, men nu ikke længere
som forter.
Ehlers fortalte videre om inddæmningen af Amager, den vestlig del af øen, der havde
to formål, dels – i første omgang – at skabe beskæftigelse til mange mennesker, dels –
under besættelsen – at sikre at danske arbejdere ikke blev tvangsudskrevet til at
arbejde i Tyskland. Projektet startede i 1939 og varede frem til 1944; det blev nævnt,
at det laveste område inde for inddæmningen ligger 2 - 3 m under havets overflade.
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Ved afslutningen af besættelsen i 1945 efterlod tyskerne ca. 200 fly på Amager i og
omkring Kastrup. Disse blev efterfølgende ødelagt af englænderne, og resterne blev
efterladt på en ”Flykirkegård” ved Dragør.
I 1946 blev der oprettet en flygtningelejr på Kløvermarken, hvor der blev interneret ca.
20.000 af de mange tyske flygtninge, der kom til Danmark.
Foredraget sluttede med en række afklarende spørgsmål, især fra de af tilhørerne – og
det var mange – der havde en eller anden tilknytning til Amager.
Det var en spændende og oplysende aften for de mange, der var mødt op.
Kaj Larsen


Inden for nævnte foredragssæson har Københavnskredsen i januar gennemført et
foredragsarrangement. Den 22. januar, havde vi fornøjelsen af at overvære en
gennemgang af den amerikanske borgerkrig frem til dennes afslutning i april 1865,
altså for 150 år siden. Foredragsholder var Head of Mission (på dansk
næstkommanderende) ved den herværende amerikanske ambassade, Mr. Karl Stoltz.
Inden deadline for dette nummer er der mulighed for at omtale, at kontorchef (pens.)
Lars E. Bærentzen den 5. februar vil holde et foredrag om ”Den græske borgerkrig
1944-49”.
Resumé af de to nævnte foredrag bringes i næste nummer af MEDDELELSER.
Torsdag, den 12. marts holder et af kredsens mangeårige medlemmer,
premierløjtnant Ingrid Daege et foredrag med titlen ”Min grumme fortid.” Under
foredraget vil Ingrid berette om sine oplevelser i Tyskland i perioden op til og under 2.
verdenskrig. Hovedvægten i hendes foredrag dækker en beretning om de rædsler, sult,
nød, strabadser og nærmest umenneskelige lidelser, hun måtte stå igennem under
flugten for russerne fra Østprøjsen til Rendsborg. Hun måtte i forbindelse med sin flugt
trække i uniform som tysk soldat, som medførte, at hun kom i russisk fangenskab.
Ingrid har tidligere for flere år siden holdt samme foredrag. Men da der er kommet
mange nye medlemmer til, vover vi at gennemføre en reprise. Det bør nævnes, at
Ingrid Daege har skrevet en bog med samme titel som dette foredrag. Det er min
vurdering, at netop dette særdeles interessante foredrag er meget egnet til at gøre en
speciel aften ud af det, hvorfor medlemmerne opfordres til at invitere hustru/samlever
med.
Erling Flebbe


Pistolskydning - forår 2015
Så er der igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger. Skydningerne vil fortsat
finde sted på skydebanen på Høvelte Kaserne.
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Alle skydninger er planlagt til at finde sted på følgende datoer:
Torsdage den 9. april - 23. april - 7. maj - 21.maj og den 4. juni
Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00–11:00, og skytterne samles på
parkeringspladsen ved hovedporten til Kasernen kl. 08:50.
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter, og nye skytter er meget velkomne.
Det er både spændende og hyggeligt at deltage i disse skydninger.
Nærmere 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.


Torsdag, den 19. marts kl. 12:00 afholdes den traditionelle klipfiskfrokost i
Hestestalden i Kastellet til en kuvertpris á kr. 200,-. Tilmelding bedes foretaget til
formanden ikke senere end den 10. marts kl. 12:00.
Den opmærksomme læser vil erindre, at der i nr. 195 af MEDDELELSER (maj-juni
2014) var en meget positiv omtale af årets Klipfiskfrokost. Det blev faktisk lidt af en
positiv oplevelse på mange måder. Bestyrelsen arbejder nu på at gentage succesen.
Kantinen har lovet at stå for at den kulinariske del; vi ser derfor frem til en fin og
veltillavet omgang klipfisk. Den øvrige garnering – altså lidt underholdning – står
medlemmerne for. Kom og vær med! Det var ganske hyggeligt sidste år, og vi er
opsatte på, at det skal komme til at gentage sig også i år.


Københavnskredsens bestyrelse har besluttet, at årets forårs-/eller sommerudflugt
kommer til at gå til Mosede Fort. Datoen er fastsat til onsdag, den 27. maj. Nærmere
om nøjagtig tid, sted for fremmøde og pris for deltagelse i arrangementet kommer 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
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Kære medlemmer
Velkommen i det Herrens År 2015. Det er snart længe siden, vi har talt sammen, og
meget glemmes henover et årsskifte. Man skifter jo kalender bl.a. Så derfor lige denne
lille "reminder":
1. Generalforsamling tirsdag, den 3. marts kl. 19:30 på Hjemmeværnscenter
Slagelse, Skovsøvej 10, 4200 Slagelse. Husk tilmelding senest 28. februar.
2. Foredrag om "Slagelsekompagniet" torsdag, den 16. april kl. 19:30 på
Skovsøgård. Tilmelding 10. april.
Venlig hilsen
Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand

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


Dødsfald

Vor tidligere forretningsfører, kaptajn Erik Lykke Pedersen, er desværre afgået ved
døden primo februar efter længere tids sygdom. Bisættelsen har fundet sted, når
bladet udkommer.
Æret være hans minde.
Kjeld Frimuth
Formand


FOUAT FYN afholder generalforsamling torsdag, den 5. marts, kl. 18:00 på
Dannevirke Soldaterhjem.
Speciel indbydelse tilsendes hvert medlem.
Efter generalforsamlingen er der – sammen med evt. ledsager – spisning af
wienerschnitzel med tilbehør.


Tirsdag, den 21. april 2015, kl. 19:30 kan man deltage i HISAM’s foredrag på
Soldaterhjemmet Dannevirke. Emnet er Afghanistan efter krigen ved kaptajn
Christina Jo Larsen.
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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

Siden sidst
Kredsen har ikke afholdt arrangementer i december-januar; men der er desværre sket
det, at bestyrelsens planer om et arrangement med asylansøgere fra flygtningecenteret på Bülows Kaserne har lidt skibbrud. Centerets ledelse vurderede – formentlig
med rette - at en frokost med medlemmer af FOUAT med damer er for fremmedartet
et projekt at byde et menneske, der netop er sluppet ud af krigshelvedet i Syrien.
Dertil kom, at mange af asylansøgerne næppe ville være trygge ved at komme ind på
en kaserne med uniformeret personel.
Det strålende tilbud fra vort medlem, Finn Asmussen, om en guidet tur til Samsø slog
heller ikke an. Kun otte medlemmer (inkl. damer) meldte sig, og dermed kunne
arrangementet ikke hænge sammen økonomisk.
Kommende arrangementer
Kredsen afholder ordinær generalforsamling i Officersmessen på Ryes Kaserne,
Fredericia onsdag, den 4. marts 2015 kl. 10:30 (møde kl. 10:00).
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
10:30-11:30: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale.
(Damerne hygger sig i dagligstuerne under fortsat
kaffedrikning.)
11:30-13:00: Frokost (buffet)
13:00-14:30: Foredrag i konferencelokalet
14:30-16:00: I dagligstuerne: Spørgsmål til foredragsholderen (fortsat) eftermiddagskaffe – afslutning.

Kuvertpris for forplejningen er kr. 125,- pr. person.
Tilmelding: Snarest og senest 17. februar til forretningsføreren
Til eftermiddagens arrangement har vi fundet en foredragsholder med et emne, der er
hyperaktuelt: Oberst S.B. Bojesen, Garnisonskommandant i Haderslev, eneste
danske hærofficer, der har gennemgået russisk generalstabskursus, forsvarsattaché
ved den Kongelige Danske Ambassade i Moskva 2003-08, taler og besvarer spørgsmål
over emnet:
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Rusland kan ikke forstås med forstanden – hvorfor (re)agerer Putin, som han
gør?


Tur til Sydslesvig med besøg på A.P. Møller Skolen i Slesvig.
Bestyrelsen arbejder fortsat med idéen, men aftalerne er endnu ikke faldet på plads. Vi
sigter på maj måned og forventer at kunne præsentere programmet til
generalforsamlingen.

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

Nytårsgudstjeneste
Traditionen tro afholdt Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland Nytårsgudstjeneste den 8.
januar i Budolfi Kirke (Aalborg Stifts Domkirke). Budolfi kirke – opkaldt efter den
engelske helgen St. Botholphus – blev indviet som domkirke den 29. september 1554,
da det nydannede Aalborg Stift (bispesædet) blev flyttet fra Børglum Kloster og Kirke
til Aalborg efter reformationen. Før tiden som bispesæde i Børglum var bispesædet i
Vestervig. Den store kirke dér og dengang også et kloster er kendt som Sct. Thøgers
kirke.
Budolfi Kirke var en af Aalborg Bys mange kirker, hvoraf flere gennem årene er
nedrevet. I 1899 blev opført et sakristi på nordsiden af kirken. Og i 1942-43 blev
kirken forlænget med 14 m. Tilbygningen omfattede kor med korbue, alter og i
kælderen under tilbygningen blev indrettet en krypt. På sydsiden af tilbygningen blev
oprettet en kapelbygning.
På taget midtskibs af kirken ses et bronzekors, der
markerer tilbygningens længde mod øst. Nu er Budolfi Kirke værdig til at bære navnet
domkirke.
Budolfi Kirke er opbygget med et midterskib, to sideskibe, våbenhus og et tårnrum i
slutningen af 1300-tallet i gotisk stil i munkesten. Tårnet og spiret på tårnet blev opført
i 1779. Siden har spiret stået som Aalborg bys vartegn. Kirkens længde er 56 m,
bredde 22 m ekskl. sidebygninger. Højde i midterskibet 11,5 m og i sideskibene 6,5 m.
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På tårnets sydside findes et solur, der fortæller, at kirken ikke ligger øst/vest, men 10
grader mod syd. Tårnet 28 m, spiret 35,5 m, i alt 63,5 m
Traditionen med en Nytårsgudstjeneste blev indført af daværende Hjemmeværnsregion
I, der senere indgik i Totalforsvarsregion I/Nord. Ved Totalforsvarsregionens flytning til
Skive kaserne overtog hjemmeværnsdistriktet opgaven.
Ved ankomst til kirken blev man mødt af hjemmeværnsfolk med fakler omkring kirken,
der i vintermørket lyste op og bød velkommen. Vel bænket i kirken blev - under
præludium af domorganist Margrethe Østergaard - 45-50 faner ført ind i kirken, FOUAT
Nordjysk Kreds fane var selvfølgelig også med. Indgangsbønnen blev læst af en
sergent i hjemmeværnet, der også senere læste udgangsbønnen. Flere salmer blev
sunget varieret med Flyvestation Aalborgs Brass Band, der spillede flere numre.
Soldatens bøn blev læst af en menig i hjemmeværnet.

Generalmajor Jørgen Høll holdt Nytårsprædikenen

Altertjenesten blev varetaget af domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
Nytårsprædikenen
blev
Specialkommandoen.

holdt

af

generalmajor

Jørgen

Høll,

chef

for

Gudstjenesten sluttede med at Flyvestation Aalborgs Brass Band spillede for til ”Dejlig
er Jorden”, hvorefter fanerne blev ført ud under postludium. Fanerne dannede derefter
faneborg uden for kirken, hvorefter deltagerne forlod kirken. En smuk og højtidelig
tradition.
Efter gudstjenesten indbød Hjemmeværnsdistriktet til sammenkomst i kirken krypt.
Også her dannede hjemmeværnsfolk med fakler vej til kryptens nedgang, og en stor
del af deltagerne fulgte invitationen, og der blev mulighed for at hilse på hverandre og
ønske ”Godt Nytår.”
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Mindehøjtidelighed, Almen Kirkegaard
Traditionen tro afholdes mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård, Aalborg torsdag,
den 9. april 2015 kl. 09:00 ved kornet Frode Vesterbys grav. Der mødes direkte ved
graven. Her vil formanden for Slesvigs Fodregiments Soldaterforening lede
mindehøjtideligheden og kranselægningen. Efter mindehøjtideligheden vil der være en
sammenkomst på Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Nærmere vil tilgå.


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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generalforsamling
Valg af dirigent.
Beretning ved formanden - se neden for.
Virksomheden det kommende år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014.
Fastlæggelse af kontingent for næste år.
Valg.
a. Valg af formand.
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 til bestyrelsen. På valg er KN Jes Reiner Pedersen.
d. Valg af revisor. KN Verner Busse er ikke på valg.
Valg af revisorsuppleant. På valg er PL Gert Larsen.
e. Valg af fanebærer: Nuværende er PL Lars Nielsen.
Suppleanter: KN Jes Reiner Pedersen, KN Leif Nygaard, og
formanden Franz Strehle.

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være
formanden i hænde senest tirsdag, den 17. februar 2015.
8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
9. Eventuelt.
19:00–20:00

Middag

20:00

Foredrag.

Tidligere generallæge Svend Trier 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
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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
kendskab 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. 110 pr. person. Drikkevarer for egen regning.
-

O-

Punkter til dagsordenens pkt. 2 - Formandens beretning
Jan.
6.
9.
Feb.
2.
Mar.
10.
20.
26.
27.
Apr.
9.
23.
Maj
6.
12.
17.
29.
Jun.
13.
15.
Jul.
7.
18.
26.
Aug.
11.
27.
28.
30.

Bowlingsæsonen starter.
Militær Nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke.
Nytårsfrokost i De samvirkende Soldaterforeninger Aalborg.
Møde på Aalborg Kaserner om brug af faciliteter.
Repræsentantskabsmøde i De Samvirkende Soldaterforeninger Aalborg.
Generalforsamling FOUAT Nordjyske Kreds.
Besøg ved Jægerkorpset.
Kranselægning på kornet Frode Munch Vesterbys grav på
Almenkirkegården.
Folk og Forsvars morgenkaffe på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.
FOUAT repræsentantskabsmøde i Odense.
Mindehøjtidelighed og andagt ved den engelske flyver Erik L.Germain
Besøg på Lundby museet.
Bowlingholdets afslutning for forårssæsonen - Pokalvinder Tove
Søndergaard.
Foreningen oplevede ”Et sildeeventyr” på Torvecaféen i Nibe.
Forårstur til Berlin og åbent hus på Garnison Jütenbog.
Forårsudflugt til Migatronic i Fjerritslev.
Besøg ved Mindeparken for engelske flyvere, på Rødhusvej og Udholmvej.
Valdemarsdag, arrangør Danmarks-Samfundet.
Mindehøjtidelighed og kranselægning - 150 års dagen for slaget ved
Lundby.
Dronning Margrethe II’s besøg i Aalborg.
Modtaget takkebrev fra oberst Christian M. Schmidt for deltagelsen i
Dronningebesøget.
Bowlingholdet starter efterårssæsonen.
Efterårsudflugt til Hvidsten Kro.
Foredrag om våbennedkastning i Danmark ved Søren Flensted.
Parade på Havnefronten for modtagelse af ISAF hold 17.
Udsendt invitation til mindehøjtideligheden i Klitmøller.
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Sep.
3.
5.
6.
12.
27.
Okt.
16.
Nov.
1.
8.
9.
11.
24.
Dec.
24.

Foredrag ved De Blå Baretter i Randers - foredragsholder Palle Norit,
Frømandskorpset.
National Flagdag for Danmarks udsendte – kranselægning, parade,
gudstjeneste og reception.
De samvirkende Soldaterforeningers jubilæum.
Åbent hus på Aalborg Kaserner.
FN Foreningens formand, Svend Bisgaards bisættelse.
Mindehøjtidelighed på 75 årsdagen for den første allierede soldat, der
under 2. Verdenskrig blev begravet i Danmark, RAF SG Richard S. Pitts.
Formandsmøde i De Samvirkende Soldaterforeninger.
Mindehøjtidelighed i Ålestrup på 70 års dagen for nedskydningen af
engelske og polske flyvere.
Mindehøjtidelighed i Mindelunden i København.
Remembrance Sunday i København - inviteret af Den Engelske Ambassade.
Afsløring af mindeplakette for to Victoriakorsmodtagere, Thomas Dinesen
og Percy Howard Hansen.
Foredrag om Theresienstadt ved den 85 årige KZ fange Sally Fischermann inviteret af Foreningen af Israels Venner.
Bowlingturneringen afsluttet med pokalkamp.
Kranselægning på den engelske flyver Arthur Dale’s grav.
Besøg og morgenkaffe på Veteranhjemmet inviteret af Forsvarsbrødrene.
Kranselægning i Mindelunden på Almen Kirkegården i Aalborg.
Franz Strehle

Bøger
Ny bog
Den 30. januar 2015 udkom bogen ”God soldat og helt menneske – at (over-)leve
i to verdener” skrevet af psykolog Jens Hansen og tidligere frømand Kim
Østergaard. (AmikiGroup.dk, kr. 200,-)
Bogen, der er lavet på baggrund af en række interviews af tidligere og nuværende
udsendte, belyser de problemer, som kan følge af en udsendelse - nemlig
problematikken om at komme "hjem" igen og forlade sit "krigersind". Det kan fortsat
være aktivt pga. udsendelsen, hvor soldaten har været konstant under pres. Det kan
være svært at skifte mellem de to verdener (krig og fred).
En del af indtægterne fra bogen går til at støtte veteranarbejdet.”
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Anmeldelse
Bent Jensen: ”Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945-1991”
Gyldendal, 1.512 sider, 2 bind.
I marts i år udkom professor Bent Jensens bog ”Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i
Danmark 1945-1991” som resultat en forskningsindsats gennemført i perioden 200710 af Center for Koldkrigsforskning, som Bent Jensen var leder af. Centret blev
oprettet ved en folketingsbevilling i 2006 og havde til opgave at udføre "en fri og bred
forsknings- og formidlingsindsats vedrørende Danmark under Den Kolde Krig." Især
skulle der fokuseres på de kulturelle aspekter, så som meningsdannelse, kulturel
påvirkning og kulturkamp.
I 2005 publicerede Dansk Institut for Internationale Studiers (DIIS) en rapport om
Danmark under den kolde krig, som fremkaldte en del kritik bl.a. rettet imod
vurderingerne af den militære trussel mod Danmark og betydningen af
fodnotepolitikken i 1980'erne. På den baggrund besluttede et flertal i Folketinget
bestående af V, K og DF, at der burde laves yderligere undersøgelser.
Af de 1.512 sider udgør 1.263 sider den egentlige tekst, mens resten er forord,
indholdsfortegnelse, begrebs- og forkortelsesoversigter, noter til de enkelte kapitler,
kilde- og litteraturoplysninger, illustrationsfortegnelse samt navne- og stedregister.
Jeg vil særligt hæfte mig ved tre områder, som har gjort stærkt indtryk på mig:




Beskrivelserne af den indre trussel,
Bedømmelsen af Danmarks militære forsvar og
Beskrivelsen af det alvorlige skred i Danmarks sikkerhedspolitik fra sidst i
1970’erne.

Den indre trussel
Som almindelig borger har man nok haft et indtryk af, at der var kræfter, som
arbejdede for at undergrave befolkningens tillid til det politiske system og den
forsvarspolitik, som et flertal i Folketinget havde vedtaget. Selv om bogen ikke finder,
at disse kræfter på noget tidspunkt opnåede bred tilslutning i befolkningen, er det
overraskende at blive præsenteret for det omfattende og systematiske arbejde, der
blev orkestreret og i vid udstrækning finansieret fra Moskva og udført navnlig af
Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) direkte eller gennem talrige frontorganisationer
og af andre venstrefløjspartier.
Organisationer som Fredens Tilhængere, Kvinder for fred, Danmarks Demokratiske
Kvindeforbund, Venskabsforeningen Danmark-Sovjetunionen, Demokratisk Ungdoms
Verdensforbund,
Lærere
for
Fred,
Landskampagnen
Stop
Atomvåben,
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, World Federation of Democratic Youth,
World Federation of Trade Unions, Women’s International Democratic Federation,
Journalister for Fred, Fagbevægelsen for Fred og Socialdemokrater mod Atomvåben og
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Militarisme – alle med tilsyneladende hæderværdige formål, men de var altså udtænkt
og iscenesat for at svække dansk forsvar og fremme Sovjetunionens interesser.
Med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud
organisationers virksomhed; pengekassen var tom!

ophørte

mange

af

disse

Oprørende er naturligvis også den detaljerede gennemgang af de mange danske
politikere, videnskabsfolk, journalister, embedsmænd og kulturpersonligheder, der gik
Sovjetunionens ærinde og tilsidesatte den almindelige loyalitetsforpligtelse over for det
samfund, de var en del af. Det drejer sig ikke om disse personers indlysende ret til at
være kritiske over for samfundssystem og magthavere, men om disse elementers
bevidste, skadegørende handling over for samfundets institutioner og aktive bistand til
Sovjetunionen og dets allierede. Det skete gennem direkte spionage eller bistand
hertil, gennem agent- og påvirkningsvirksomhed og gennem aktiv virksomhed i de
tidligere nævnte frontorganisationer.
Bogen er af flere kritiseret for at sætte fokus på netop den lange række af
enkeltpersoner, som har spillet fremtrædende roller i dette arbejde. Men det er måske
netop et af værkets vigtigste budskaber: At foreholde enkeltpersoner deres personlige
ansvar. At tale om ansvar for regeringer, ministerier, styrelser, virksomheder,
organisationer og andre kollektive organer giver ikke megen mening: Det er altid
individuelle og konkrete personer, der i disse kollektive enheder handler eller undlader
at handle, og det er dér ansvaret skal placeres. Det sker i bogen på samme
overbevisende måde, som Bent Jensen i sin bog ”Stalinismens fascination og danske
venstreintellektuelle” fra 1984 drog en stor personkreds til ansvar for deres
uhæderlighed og løgnagtighed i omgangen og samarbejdet med Sovjetunionen.
Danmarks militære forsvar
For den, der har haft fast tilknytning til forsvaret rummer bogens gennemgang af
dansk forsvar næppe så mange nyheder. Opsummeringen af udviklingen fra ophøret af
den amerikanske våbenhjælp midt i 1950’erne til 1989 demonstrerer den systematiske
deroute, dansk forsvar var udsat for i denne periode, og er måske mere overraskende
for den brede offentlighed. Opstilling af en økonomisk målsætning, der aldrig blev
realiseret – uanset regering - løfter til alliancepartnerne i NATO, der aldrig blev opfyldt
og udsultning af de militære kapaciteter, der konsekvent fandt sted på trods af
advarsler fra alliancen og fra skiftende desillusionerede forsvarschefer.
I betragtning af at Danmarks forsvar i en krise- eller krigssituation stod og faldt med
tilførsel af allierede styrker, finder bogen det uforståeligt, at politikerne ignorerede det
faktum, at såvel USA som Storbritannien, der skulle levere forstærkningerne,
tilkendegav at de ikke så sig i stand hertil, når det danske forsvar ikke selv kunne løse
de basale opgaver.
Evalueringen af dansk forsvar i NATO’s årlige rapporter er nedslående læsning – år
efter år. Om Hæren hed det f.eks. i 1976, at ”dækningsstyrken kun havde en
begrænset kampevne, og at adskillige enheder reelt var ikke-eksisterende. Hele
dækningsstyrken (Jyske Division med tre brigader og de to sjællandske brigader)
udgjorde kun et samlet omfang på 31 % af krigsstyrken, og inklusive
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suppleringsenheder kom man op på 50 %, mens den resterende halvdel skulle dannes
af mobiliseringsreserver.” Hertil føjes, at uddannelsesstandarden var forringet på grund
af nedsat værnepligtstid, der manglede midler til køb af kampvogne og pansrede
mandskabsvogne til brigaderne og til luftværnssystemer. Hærens panserforsvar
betegnedes som utilstrækkeligt. Om situationen i Søværnet og Flyvevåbnet forelå
tilsvarende konstateringer.
I 1987 konstaterede NATO-rapporten: For få fly til sikring af havne og anlæg,
utilstrækkelig sikring af modtageområder og evne til at bekæmpe landsatte styrker, for
få kampvogne og for lidt feltartilleri samt utilstrækkelige ammunitionsbeholdninger.
Lammende bedømmelser, der dog ikke medførte reelle ændringer på de kritiserede
punkter, som naturligt forværrede relationerne til NATO-partnerne. Forfatteren peger
på, at Danmark i realiteten blev reddet af gong-gongen, nemlig Sovjetunionens
sammenbrud og Warszawapagtens opløsning.
Dansk sikkerhedspolitik fra sidst i 1970’erne
Bogens mest markante afsnit handler om den ændring, der skete i dansk
sikkerhedspolitik fra midten af 1970’erne. Her skildres detaljeret skredet i
Socialdemokratiets politik på forsvars- og sikkerhedsområdet som den vigtigste
drivkraft i denne udvikling. Fra at være indehaver af hovedrollen i etablering af en ny
forsvarspolitik baseret på NATO-medlemskab i 1949 og i de følgende ca. 30 år relativt
loyalt at leve op til alliancens krav, skete der en foruroligende ændring.
Årsager hertil ser forfatteren i 1968-kulturrevolutionen, Vietnambevægelsen og den
nye venstrefløj, som skabte en splittelse mellem den etablerede socialdemokratiske
ledelse og den nye generation af unge USA-kritiske socialdemokrater. Hovedpunkterne
drejede sig
om
NATO’s
atomstrategi,
Norden som atomvåbenfri zone,
dobbeltbeslutningen, allierede skibes anløb af danske havne og forstærkningspolitikken
(udenlandske tropper på dansk område).
Efter regeringsskiftet i 1982 forstærkedes Socialdemokratiets USA-fjendtlige holdning
samtidig med, at man anlagde større imødekommenhed over for Sovjetunionen – altså
en 180o vending. Forfatteren retter her en skarp kritik af de enkelte, navngivne
politikere, som drev denne udvikling gennem fodnotepolitikken, der selvsagt gjorde
forholdene til NATO-partnerne og især USA meget anstrengte.


Bogen er skrevet i et let læseligt sprog – og nemmere læst end man skulle tro om et
sådant mammutværk. Hvert kapitel er pædagogisk forsynet med en kort indledning,
der beskriver temaet for kapitlets analyse. Derefter udrulles de faktuelle oplysninger,
og der etableres en række synspunkter med vurderinger og tilhørende argumentation.
I kapitlets slutning sammenfattes indholdet i en kort konklusion. Da indholdet i de
enkelte kapitler undertiden griber ind i hinanden, kan en vis overlapning forekomme,
og det forklarer for en del bogens omfang. Men det bevirker til gengæld, at man kan
vælge at læse de kapitler, som særligt interesserer, og alligevel være godt dækket ind.
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Ikke uventet har bogen påkaldt sig en del kritik – ikke mindst fra faghistorikere af
forskellig politisk observans. For interesserede kan kritikken nemt findes på internettet.
At den forskningsmæssige indsats ikke har været problemfri, fremgår af de utallige
gange, hvor forfatteren fra Statsministeriet og PET har fået afslag på at benytte
konkrete dokumenter eller fået meddelelse om, at dokumenter er bortkommet – uagtet
at de tidligere har været tilgængelige for forfatteren.
Denne anmelder kan varmt anbefale bogen som et vigtigt bidrag til forståelse af en
turbulent periode i dansk forsvars- og udenrigspolitiks historie.
Bjarne Skov Jensen
Kaptajn (R), Cand.jur.

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.

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER
MEDDELELSER
MEDDELELSER
MEDDELELSER

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

201
202
203
204

(Maj-juni 2015)
(Juli-august 2015)
(September-oktober 2015)
(November-december 2015)
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DEADLINE

UDSENDELSE

010415
010615
010815
011015

220415
220615
220815
221015

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

Hvad
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Foredrag
Klipfiskfrokost
Skydning
Mindehøjtidelighed
Bowling
Foredrag
Foredrag
Repræsentantskabsmøde
Skydning
Skydning
Bowling
Skydning
Udflugt
Forårstur
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Skydning
Foredrag
Skydning
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost

Hvem
København
Sydjyske
Nordjyske
Fyn
Midt- og
Vestsjælland
København
København
København
Nordjyske
Nordjyske
Midt- og
Vestsjælland
Fyn/HISAM
Formandskabet
København
København
Nordjyske
København
København
Fyn
København
Fyn
Fyn
København
Fyn
Fyn
København
Fyn
København
Fyn/HISAM
København
København
København
København
København
Fyn/HISAM
København
Fyn

Hvor



Kastellet
Ryes Kaserne
Gildeborgen
Dannevirke
HJV-Center, Slagelse

190215
040315
040315
050315

Kastellet
Kastellet
Høvelte
Almen Kirkegård
Løvvangens Bowling
Skovsøgård

120315
190315
090415
090415
130415

Dannevirke
Odense/HHD FYN
Højstrup
Høvelte
Høvelte
Løvvangens Bowling
Høvelte
Mosede Fort
HHD FYN Højstrup
Høvelte
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Høvelte
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Høvelte
HHD FYN Højstrup
Høvelte
Dannevirke
Høvelte
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke
Kastellet
Dannevirke

210415 – 19:30

Redaktionen afsluttet den 8. februar 2015
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–
–
–
–

19:00
10:00
18:15
18:00

030315 – 19:30
–
–
–
–
–

19:00
12:00
08:50
09:00
10:00

160415 – 19:30

220415 – 10:00
230415
070515
110515
210515
270515
280515
040615
040815
110815
130815
180815
250815
270815
100915
100915
160915
240915
081015
221015
051115
191115
251115
101215
111215

–
–
–
–

08:50
08:50
10:00
08:50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08:00
08:50
16:00
16:00
08:50
16:00
16:00
08:50
07:30
08:50
19:30
08:50
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
12:00
13:00

