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Repræsentantskabsmøde 
 

FOUAT Repræsentantskab afholdt sit årlige møde onsdag den 22. april 2015 hos 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Det fulde referat fra mødet findes på FOUAT 

hjemmeside. Nedenfor er gengivet mødets væsentligste punkter. 

 

På formandens forslag blev oberstløjtnant Hans Vedholm, formand for Sydjyske Kreds valgt 

som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

 

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år, herunder medlemstal og 

hvervetiltag. 

Formanden indledte dagsordenspunktet med at mindes de medlemmer, der var afgået ved 

døden siden sidste repræsentantskabsmøde  

København  OB M. Rosenløv, 

Midt- og Vestsjælland                     J E.K. Trige, 

Fyn   KN E.L. Petersen og MJ N.T. Rasmussen og  

Nordjyske,   KN M.T. Mærsk. 

 

og bad forsamlingen om at ære deres minde ved 1 minuts stilhed. 

 

 
FOUAT formand generalmajor Jens Erik Frandsen aflægger beretning 

 

Formanden gik derefter over til den egentlige beretning og indledte med at redegøre for det 

fokusområde, som han opstillede på sidste års repræsentantskabsmøde: Udbredelse af 

kendskabet til foreningen med henblik på øget medlemshvervning. Udgangspunktet er et 

samlet medlemstal på ca. 330 medlemmer, fordelt på 120 i København, 60 i Midt- og 
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Vestsjælland, 15 i Midtjylland, 47 i Sydjylland, 35 i Nordjylland og 54 på Fyn.  

 

Landsledelsens har i det forløbne år fokuseret på at skabe kontakt gennem henvendelse til 

officerer på FMN Seniorseminarer, til samtlige Niveau III-chefer i de tre værn samt i 

Hjemmeværnet. Der har været drøftelser med HOD og HPRD om samvirke og orientering 

gennem disse organisationers blade. 

 

Det blev understreget, at alle i foreningen må bidrage til at gøre opmærksom på FOUAT’s 

eksistens, ligesom der skal gennemføres aktiviteter, der både fastholder eksisterende 

medlemmer og tiltrækker nye medlemmer. 

 

Det undersøges p.t., om der på Kastellet er mulighed for opbevaring af FOUAT arkivalier, 

som er under sanering.  

 

Formanden takkede afgående forretningsfører Erik Petersen for dennes virke gennem mere 

end 8 år. 

 

Kredsformændenes beretning om aktiviteter m.v. i egen kreds i det forløbne år 

De enkelte kredsformænd orienterede om kredsenes aktiviteter i det forløbne år. 

  

Her nævnte formanden for Sydjyske Kreds, oberstløjtnant Hans Vedholm, at det kan være 

svært at få medlemmerne til at møde op, idet udfordringen er, at der er mange andre 

foreninger i lokalområdet, som konkurrerer om medlemmerne. Kredsformanden havde rejst 

spørgsmålet om, hvorvidt der fortsat er grundlag for at have en Sydjysk Kreds i FOUAT. Dette 

var blevet drøftet, men der var ikke truffet nogen beslutning. Kredsformanden havde 

besluttet at give det en chance og havde derfor ladet sig genvælge. 

 

Skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden forestod derefter overrækkelsen af 

præmier til årets bedste skytter. 

 

OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Gert Riber Schultz fra Fyns Kreds med 215 point. 

KN Buchs’ mindeskål blev overrakt til Erling Flebbe fra Københavns Kreds med 214 point. 

KN Troels-Smiths mindepokal gik til Anders Frimuth Kristiansen fra Fyns Kreds med 214 

point. 

MJ Ulrichsens pokal tilfaldt Birger Hoff fra Københavns Kreds med 209 point. 

Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Københavns Kreds med 1035 point. 

 

Formanden gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte 

kommentarer til beretningerne. 
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Major Kjeld Frimuth modtager på vegne Anders Frimuth Kristiansen Kaptajn Buchs Mindepokal 

 

Formanden takkede for kredsenes bidrag. Han er klar over, at der er udfordringer ift. 

hvervning, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at fastholde fokus på dette område - 

både fra centralt og lokalt hold. Samvær med ligestillede kan andre foreninger også byde på, 

så hvad er det, der er særligt ved FOUAT? Han lovede, at formandskabet vil drøfte, om der er 

noget, vi kan hænge FOUAT’s egen identitet op på.  

  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Foreningens virke i det kommende år, herunder kommunikation via MEDDELELSER og 

Websiden  

Formanden oplyste, at det med skift af forretningsfører ikke længere er muligt for FOUAT at 

få støtte til trykning og udsendelse af MEDDELELSER. Det er derfor besluttet, at foreningen 

med den givne lejlighed vil overgå til digital fordeling af MEDDELELSER via vores 

hjemmeside. Det betyder, at MEDDELELSER fremover vil kunne læses eller udskrives fra 

FOUAT hjemmeside. 

 

I den forbindelse oplyste foreningens webredaktør, major Jørgen H. Nielsen, at der for tiden 

arbejdes med en ny hjemmeside, som forventes at blive introduceret i nærmeste fremtid. 

Der vil blive udsendt nærmere orientering om ændringerne i MEDDELELSER. 

 

Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 

Forretningsføreren fremlagde regnskabet, som er godkendt af revisoren. Årets resultat er et 

underskud på 6.103,08 kr. (indtægter 3.720,00 kr. og udgifter 9.823,08 kr.). Aktiverne 

udgjorde 32.343,98 kr. den 1. januar 2014 og 26.240,90 kr. den 31. december 2014.  

 

Repræsentantskabet godkendte énstemmigt regnskabet for 2014. 
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Fastsættelse af bidrag til foreningen  

Formandskabet har i en skrivelse til kredsformændene foreslået, at der i kalenderåret 2016 

indbetales 30 kr. pr. medlem til landskassen, idet formuen bevæger sig faretruende nedad. 

Dette vil betyde, at det nuværende niveau vil kunne fastholdes. 

 

Repræsentantskabet godkendte énstemmigt, at bidraget til foreningen fastsættes til 30 kr. 

pr. medlem i 2016.  

 

Introduktion af kommandør Annemette Ruth som ny forretningsfører.   

Formanden præsenterede Annemette Ruth, som afløser Erik Petersen som FOUAT 

forretningsfører.  

 
FOUAT nye forretningsfører kommandør Annemette Ruth 

 

Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. Tilknytning til Danske Soldaterforeningers Landsråd, herunder udgifter og muligt 

tilskud fra Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). 

 

Repræsentantskabet besluttede, at FOUAT ikke skal være medlem af Danske 

Soldaterforeningers Landsråd.  

 

b. Orientering om Værnsfælles Forsvarskommando 

Næstformanden gennemførte en anonymiseret briefing, som han havde 

overværet for en måneds tid siden.  

 

c. Formandskabet anbefalede, at der i anledning af FOUAT jubilæum i 2016 afholdes 

et arrangement på Kastellet den 8. december for foreningens medlemmer og en 

række inviterede eksterne gæster. 
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Ligeledes anbefaledes udarbejdelse af et jubilæumsskrift med deltagelse fra 

samtlige kredse. 

 

Repræsentantskabet godkendte de fremlagte forslag til fejring af FOUAT’s 125 års 

jubilæum. 

 

Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 

Næste Repræsentantskabsmøde afholdes onsdag den 13. april 2016 på Fyn. 

 

Formanden takkede derefter dirigenten for god mødeledelse, Fyns Kredsen for et godt 

arrangement og forsamlingen for gode indspark. 

 

 

MEDDELELSER - Ændringer 
 

Repræsentantskabsmødet besluttede på sit møde den 22. april d.å., at foreningens blad, 

MEDDELELSER, ikke længere skal udgives i en papirudgave. Med virkning fra 1. juni 2015 sker 

udgivelse alene på foreningens hjemmeside www.fouat.dk, hvor den normalt vil være 

tilgængelig senest den 15. i udgivelsesmåneden, jfr. bagsiden. 

Baggrunden for ændringen er flersidet: For det første har de fleste medlemmer i dag egen 

computer eller adgang til computer, hvorfra de kan kontakte FOUAT’s hjemmeside og finde 

frem til MEDDELELSER samtidig med, at de umiddelbart har adgang til alle øvrige oplysninger 

om foreningen, herunder også mulighed for at gå tilbage til tidligere numre af 

MEDDELELSER. Dernæst er omkostningsniveauet til trykning, praktisk håndtering og 

forsendelse af medlemsbladet nået et niveau, som er for belastende for foreningen. 

Hidtil har et mindre antal medlemmer af Københavns Kreds og Fyns Kreds, som ikke har 

adgang til computer, og som har fremsat ønske herom, fra forretningsføreren fået tilsendt et 

eksemplar af MEDDELELSER pr. post mod betaling af kr. 20,00 pr. nummer. Denne ordning 

vil fortsætte derved, at redaktøren vil fremstille og sende en kopi til de pågældende 

medlemmer, som sammen med kontingentet har forudbetalt for bladet for et kalenderår. 

Samtidig med den nævnte omlægning er det blevet besluttet at give MEDDELELSER en 

mindre ”ansigtsløftning”, således at publikationen virker mere moderne og indbydende. 

Dette søges bl.a. opnået ved øget anvendelse af farver, ændret opsætning og en ny 

skrifttype, Calibri 13 pt. 
 Redaktionen 

 

FOUAT 125 års jubilæumsskrift 
 

Næste år – dvs. den 9. december 2016 – vil det være 125 år siden at FOUAT blev stiftet. Det 

var, som det sikkert er mange bekendt, daværende løjtnant i Rytteriet, senere ritmester 

http://www.fouat.dk/
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Christian Petersen-Dan, der var initiativtager. 

Med den givne anledning blev det på repræsentantskabsmødet på Højstrup ved Odense den 

22. april bestemt, at der skal udarbejdes et jubilæumsskrift for foreningen. Der er nedsat en 

projektgruppe, der forestår løsningen af opgaven.  

Til almindelig oplysning kan her nævnes, hvem der er involveret: 

OB Erling B. Flebbe, Københavnskredsen, formand og sekretær, 

OL Hans Vedholm, Sydjyske Kreds, 

OB Michaël Svejgaard, Midtjyske Kreds, 

KN Palle Christiansen, Fyns Kreds, 

OL Hans Jürgen Jürgensen, Midt- og Vestsjællands Kreds og 

MJ, forskningsbibliotekar, Jørgen Larsen, Københavns Kreds.  

Nordjyske Kreds er ikke uinteresseret i deltagelse i opgaven, men for tiden ser man sig ikke i 

stand til at foretage en egentlig udpegning af medlem til projektgruppen. Sagen holdes 

varm, har Frantz Strehle oplyst den 28. maj. 

Projektgruppen modtager gerne materiale, som omhandler FOUAT, fra medlemmerne. Det 

kan være egentlig dokumentation eller anekdotiske rids over personer eller hændelser med 

tilknytning til FOUAT, som du mener, kunne være værd (eller morsomme) at få omtalt. 

I den forbindelse efterlyser vi gamle numre af FOUAT MEDDELELSER. Alle er bekendt med, at 

man kan finde gamle udgaver af MEDDELELSER fra og med nr. 137 september-oktober 2004 i 

elektronisk udgave på internettet på adressen http://wp.fouat.dk/meddelelser-arkiv/. Men 

skulle du ligge inde med tidligere numre af bladet, er vi interesseret i at låne dem til ind-

scanning med henblik på at få dem lagt op på internettet. Målet er at nå frem til en komplet 

liste. 

I FOUAT arkiv kan man allerede finde festskrifter for foreningens 10, 25, 50 og 100 års 

jubilæum. 

Vi stiler efter at have en råskitse til et skrift færdigt til fremlæggelse for 

Repræsentantskabsmødet i april næste år. 
Erling B. Flebbe 

 

OM AT GØRE REKLAME… 

 

FOUAT landsledelse har i løbet af det seneste års tid gjort sig umage med at udbrede 

kendskabet til foreningen. Det er lykkedes at få en annonce i HOD bladet og nu her for nylig 

har HPRD givet spalteplads til os i bladet RESERVEN. Der arbejdes videre med sagen. Mere 

herom senere. 

http://wp.fouat.dk/meddelelser-arkiv/
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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 
 

 

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:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:raae1@mail.tele.dk
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Foredragssæson 2015-II 

 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Normalt er stedet for 

foredraget i Gamle Varmecentral, denne gang med én undtagelse, den 19. november. Der 

vil være et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding 

bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og 

senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til 

Hestestalden henholdsvis på 2. etage.  

 

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal arbejdstids 

ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin – skal ringe på ved 

porten på den til formålet opstillede dørklokke. 

 

Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 

2015 på følgende datoer: Torsdagene, den 8. og 22. oktober, torsdagene, den 5. og 19. 

november (i Bageriet i Søndre Magasin) samt torsdag, den 10. december. 


 

…med fem patroner lad pistol — afprøv skydestilling — der må afgives fem gældende 

skud…. 

 

Disse avertissementer og skydeordren er kendt af alle officerer. Københavnskredsens 

skytter har gennem årets skydninger efterkommet skydelederens kommandoer på den lille, 

korte pistolbane inde på Høvelte Kaserne. Der er fortsat arbejder i gang med at indrette 

Sjælsøbanerne, så de kan overholde lovbestemte miljøkrav med hensyn til støj. 

Københavnskredsen håber på, at vi kan vende tilbage til Sjælsø faciliteterne i 2016. Om end 

det er lidt mere besværligt at gennemføre bl.a. landspræmieskydningerne på banen inde på 

Høvelte, så klemmer vi på og sørger for at komme igennem programmet på alternativ vis. 

Det ser ud til at skulle lykkes. Billederne 

nedenfor giver et indtryk af en god dag på 

skydebanen den 21. maj 2015. Vejrmæssigt 

en lidt kølig, men som det fremgår af 

billederne, dog skøn forårsdag. 

 

 

På billedet til højre ses skytterne i færd med 

at plastre skiver. Fra venstre mod højre: Ove 

Nordly, Henning Mortensen, Birger Hoff, 

Arne Schou-Jensen og Gregers Djørup. 
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På billedet til venstre ses skytterne på 

ventelinjen bag ved de overdækkede 

standpladser. Fra venstre mod højre: Jørgen 

Dam, Henning Mortensen, Ingrid Daege, Ove 

Nordly, Birger Hoff, Per Kristian Madsen, Arne 

Schou-Jensen og Per Damm. 
Erling Flebbe 






Forårs-/sommerekskursion til Mosede Fort 

 

Det var køligt og en smule blæsende denne forårsdag, den 27. maj, da Københavnskredsens 

deltagere i den årlige forårs-/sommerudflugt mødte op hos Britha og Bjarne Skov Jensen. 

De havde åbnet deres hjem for ekskursionsdeltagerne og bød på en forfriskning samt lidt 

mundgodt som en ”aperitif” til dagens program.  

 

Således vederkvæget bevægede de 31 deltagerne sig videre til Mosede Fort, hvor yderligere 

to deltagere stødte til, så den samlede trup kom op på hele 33. Dér var der mulighed for at 

besigtige og opleve stedet som museum. Formanden gav en kort indledning i fortets 

kasemat nummer 7, hvor der findes et terrænbord, der viser topografien over området 

mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt ved Mosede.  
 

Forklaringen gik på kort at redegøre for, hvilken rolle Mosede Fort og den tilstødende 

Tunestillingen spillede under 1. verdenskrig for dansk forsvars- og udenrigspolitik. Derefter 

var der fri manøvre for deltagerne, som derved fik mulighed for at besigtige de enkelte rum 

i fortets indre samt ydre konstruktion med tilstødende terræn. De udstillede effekter og 

forklarende interaktive elementer i Mosede Fort er ganske glimrende og omhandler ikke 

kun fortet som sådan, men er en forklaring om, hvordan danskerne og Danmark klarede sig  
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Ved indgangen til Mosede Batteri 

 

igennem perioden 1914 – 18, hvor verdenskrigen rasede uden om og dog kom så ganske 

tæt på.  
 

Efter de kulturelle indslag bevægede selskabet sig over i den tilstødende restaurant ved 

navn ”Fortet – Café og restaurant,” hvor der blev serveret en udmærket frokost. Alt i alt en 

hyggelig dag, hvor man fik lejlighed til at bese andre lokaliteter og – for nogles 

vedkommende – lære noget nyt om vort forsvars historie, ligesom man fik lejlighed til at 

tale med venner og bekendte eller udveksle memoirer om tiden siden sidst. 

 

 
Fra frokosten på ”Fortet” 
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Vi sender en venlig tanke til Britha og Bjarne for deres elskværdige traktement for 

ekskursionsdeltagerne og et ”well done” til ”Rekognoscerings- og forplejningssektionen”. 

 
Erling B. Flebbe 

 

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 
 

 

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 stolte lady Gurli Ikjær er gået bort - 86 år. 

Sjældent har man mødt en kvinde med sådan en lady-agtig udstråling – og alligevel helt 

nede på jorden. 

Hun var medlem af HJV lige fra starten og opnåede med tiden rang af kaptajn. At hun var 

gift med en major fra Fynske Livregiment, gjorde, at mange officerer havde stor glæde af at 

danse og konversere med denne kloge og særdeles smukke kvinde. Efter hendes mands alt 

for tidlige bortgang fortsatte hun med at deltage i mange forsvarsvenlige foreninger til stor 

glæde for disse. Gurli var et trofast medlem af FOUAT lige indtil slutningen. Hun efterlader 

sig en søn og datter.  

Æret være hendes minde med dyb respekt! 

Formanden 

FOUAT FYN 


 

FOUAT FYN på udflugt til ”Den kolde krig” 

Panzer Museum East – Tæt på den tidligere fjende 

Formanden for den fynske FOUAT-kreds, major Kjeld Frimuth, og 20 kredsmedlemmer har 

gjort et dristigt ”udfald” over Storebælt. Dato: Torsdag den 28. maj. Anledningen var 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns42@gmail.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: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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kredsens traditionelle forårstur. Alle deltagerne var veloplagte og glædede sig til de mange 

militærhistoriske oplevelser og til samværet med hinanden. 

”Landgang” ved Tuelsø 

Første sjællandske stop var ved Tuelsø nær Slagelse. Her blev der serveret stående 

rastepladskaffe med frisk, importeret fynsk brunsviger. Vores endelige mål var Panzer 

Museum East, som ikke lå ret langt fra Antvorskov kaserne. Dér hvor ”Suså-kosakkerne” har 

deres hjem.  Godt nok har museet, vi skulle besøge, et underligt mixet tysk/engelsk navn, 

Panzer Museum East. Men det viste sig at være en imponerende samling af 

militærkøretøjer, materiel og uniformer. Af den slags som de brugte på ”orange” side. Altså 

med fokus på vores daværende fjender. Vi kom faktisk på udflugt i en tidslomme, der 

handler om ”Den kolde krig”. Og vi fik hvad vi kom efter! Det imponerende museum åbnede 

i forsommeren 2014, og ejes af privatmanden Allan Pedersen. Hans private samling er nu 

museum. Her bor en lille del af WAPA’s mareridtagtige panserstyrker i landsbyen Fladholte, 

hvor de er forvandlede til nummererede museumsgenstande. 

Guidens begejstring smittede 

Vores guide, Tomasz, udstrålede en stor begejstring for de ting, som han viste os. Samtidig 

havde han en enorm viden helt ned til de mindste detaljer om østlandenes pansrede 

ståluhyrer. Vores rundtur startede i hal A, den såkaldte ”Panserhal”.  Han fortalte, at alle 

køretøjerne er så velholdte, at de er i stand til at køre ud af hallen ved egen motorkraft. 

Koncentreret ”guf” som lige er revet ud af vores gamle bog om panserkending.  

 
Klar til kamp… 

 
Denne parade i gedigent, valset stål som er i museums-kantonnement her. Tomasz: 

Køretøjerne har været i brug i 60’erne, 70’erne og 80’erne på fjendesiden. Dengang hvor 

Europas grænser ”stivnede”. Her i panserhallen er de opstillede i meget livagtige tableauer, 
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idet uniformerede voksdukker “bemandede" køretøjerne. Det gør hele museet meget 

autentisk. 

Centurion’s konkurrent 

Guiden Tomasz kom med så mange detaljer, at det bliver svært at referere det fuldt ud. Vi 

samledes om en 43 tons tung sovjetisk T-55 kampvogn. Den har en 125 mm kanon og 3 

mands besætning.  Under ”Den kolde krig” blev den sammen med T-72 kaldt vores egen 

Centurion’s modstander, hvis ”ballonen gik op”. 

T-55 var langt mere mobil end Centurion. WAPA’s taktik var at føre kampvogne frem i 

masseformation. 

En Dana VZOR er en selvkørende haubits, et multiakslet køretøj med lang kanon og 

mundingsbremse. En stor raketloader-lastbil fyldte godt i hallen. Raketterne kunne ikke 

affyres fra selv lastbilen, men de blev affyret mod højværdi-mål. De kæmpemæssige dæk på 

køretøjet har en kærne af gummi indeni, så de kan køre videre efter en eventuel 

punktering. Ved siden af stod en mobil radar. Andre: BTR 60 P, BRDM-2, OT-90 og BMP-1. 

Blandt de mange østeuropæiske køretøjer var der også det, som Tomasz kaldte ”en lille 

svensk frækkert”: En BV-206 Bandvagn amfibiekøretøj på gummibælter med anhænger. 

Meget mobil i heftigt sneføre. Fås også som bombekaster og som ambulancekøretøj. 

Raffineret feltkirurg køretøj 

Hal B. Her er et lidt andet tema, hvor fokus er lagt på krigens skadevirkninger.  Panzer 

Museum East viser her, at WAPA havde en meget høj standard med deres fremskudte 

kirurgi-enheder, som havde fuldt kirurgisk udstyr og narkose. De var i stand til at opstille 

disse felthospitalsvogne indenfor 1 kilometer fra fronten. Tomasz: Faktisk kunne man kalde 

det en raffineret form for MASH-enhed, som den fungerede i 1970’erne. Vi kunne stå på 

første parket og observere en ”blodig” operation i felthospitalet. Under ”Den kolde krig” lød 

sloganet: Hellere såre end dræbe. For det krævede flere ressourcer hos fjenden. 

 Studenterkørsel 

På lastbilfronten var der rigtig mange køretøjer. I lange rækker holdt de velholdte Bedford-

lastbiler, alle pyntede med flag. I vid udstrækning brugt til at køre studenterkørsel.  

Men her var også enkelteksemplarer af WAPA lastbiler, Tatra, Praga, Star og Gaz, blot for at 

nævne nogle enkelte. Jeg spurgte Tomasz, om han selv havde været soldat i 

pansertropperne. Men han havde været panserinfanterist ved Livgarden og 

Gardehusarerne. I øvrigt var han født i Warszawa. 
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Lastbilparken 

 

”Malyutka” missiler 

Vi skal besøge endnu en udstillingshal. Her viser første afdeling et BRDM-2 

opklaringskøretøj. Ved hækken har den fået monteret et anlæg, der kunne skyde 

metalstave i jorden, som kunne markere en renset sti for de bagvedkørende egne styrker. 

Overfor står en rigtig ondsindet krigskarl. En ”Malyutka” BRDM-29 P monteret med en 

affyringsrampe til 6 Sagger panserværnsmissiler. 

 DDR-afdeling 

Meget flot tableau omkring en DDR-propagandabus omgivet af Jugendpioniere og FDJ-

faner. Meget flot lavet.   

”Flugt fra det socialistiske 

paradis": En lille fiskerbåd, 

hvori der sidder en familie 

som forsøger at flygte til 

Danmark.  Ved at sejle i 

farvandet mellem Rügen og 

Gedser. Ofte til Gedser Rev 

fyrskib, for så var de i 

sikkerhed. 2.500 DDR-borgere 

forsøgte at flygte. Halvdelen 

af dem blev fanget igen. 50 

døde.   
                                                    Flugten mod Danmark… 
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I samme hal er der også en kommandostabsvogn samt et DDR-grænsevagtkøretøj samt en 

Stasi-agent. Sidstnævnte en meget livagtig kopi af en af de 200.000 Stasi-agenter, som var 

ansat i DDR under ”Den kolde krig”.  Denne afdeling var en udstilling over et system, som 

kvalte sig selv.  

     

 

 

 
 

 

 

                                                               Stasi-agent i standardudrustning… 

 

 

  

 

 

Café Bomben 

FOUAT FYN’s medlemmer samledes nu omkring de medbragte madkurve i Café Bomben. 

Der var højt humør ved bordene. Inden afgangen fra museet blev der lejlighed til at kigge 

indenfor i ”Biografen”. Denne befinder sig inden i et fly fast parkeret på gårdspladsen, et 

BAC 1-11, britisk kortdistancefly fra medio 1960’ene. Vi så sort-hvide sovjetiske 

propagandafilm.  

Panzer Museum East. Et unikt museum som tryllebinder sit publikum! 

 Sorø Klosterkirke 

Efter alle disse massive oplevelser med østpanserstyrkerne, skulle vi nu have lidt dansk 

kulturhistorie som dessert! Vi kørte til Sorø for at opleve klosterkirken ved Akademiet. 

Vores formand, major Kjeld Frimuth var en fremragende guide. Han fortalte os om de 

mange berømte kulturpersonligheder, som er blevet gravsat i Sorø Klosterkirke. Der er 

prominente ligsten i trængsel.  Bag ved koret dvæler biskop Absalon - i fuldt bispeskrud 

ligger han mejslet i limsten. Ved siden af Absalon findes sarkofager for kong Kristoffer den 2. 

og hans dronning, samt Valdemar Atterdag. Noget mere prominent fandt vi selveste Ludvig 
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Holbergs grav i tværskibet. Flottere end de andres gravmæler og indhegnet af et 

smedejernsgitter. Men han var jo også Akademiets mæcen. 

 
Ludvig Holbergs sarkofag 

 

På kirkegården ved klosterkirken så vi B.S. Ingemanns gravsten. Tænk, vi var lige kommet 
her i dag på hans 226 års ”fødselsdag”, den 28. maj. Tak til formanden for en interessant 
rundvisning. 

Herefter kørte vi hjem til Fyn. En masse oplevelser rigere. 

 Palle Christiansen 
                                                                                                                                                                     Kaptajn 

 

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 
 

 

Udflugt til Slesvig den 26. maj 
 

16 havde meldt sig til dette arrangement; men som sædvanligt var tilfredsheden omvendt 

proportional med antallet af deltagere.  

 

Pastor Christian Ulrik Terp havde lavet kaffe til os i Frederiksberg Kirkesals underjordiske 

forsamlingssal, og fortalte derefter levende i kirken om dens menighed og om det danske 

mindretal i almindelighed. Mon ikke de fleste af os går rundt med en fornemmelse af, at det 

dansk-tyske forhold er forbilledligt godt, og bør kunne danne forbillede for over 400 

mindretal i EU’s område. 

mailto:kvalp@live.dk
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Det kan det også; men tro ikke, det bliver nemt – bare fordi vi har lært at leve sammen i 

Nord- og Sydslesvig. 

 

Pastor Terp lærte os, hvor dybt nationale særpræg stikker.  F.eks. hvorfor en dansk 

prædiken, oversat og holdt på tysk, stadigvæk er en dansk prædiken – det er den nemlig! 

 

Han lærte os også, hvor vigtigt det er at forstå modpartens følelser og forestillinger helt til 

bunds. Det gør de i 

mindretallene på 

begge sider; men 

forstår dansk-

danskerne og tysk-

tyskerne det også? 

 

Begejstringen var 

gensidig: Pastor Terp 

er nu blevet medlem af 

FOUAT, Sydjysk Kreds. 

 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frokosten blev 

indtaget på 26. 

etage i 

”Wikingturm” 

med en udsigt, 

der kan tage 

pusten fra 

enhver. – Og så 

er der elevator 
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Kl. 15 blev vi modtaget på A.P. Møller Skolen af vicerektor Flemming Rasmussen. Det tør 

antydes, at også her blev pusten taget fra os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningen og inventaret viser i sig selv, hvor meget godt penge kan gøre, hvis man køber 

kvalitet for dem; men nok så meget indtryk gjorde det at høre, hvordan skolen arbejder 

med at overføre rammernes kvalitet til kvalitet i omgangsformer, personlighedsudvikling og 

læring hos såvel lærere som elever. 

 

At den gamle reder ”går igen” i skolen, er de besøgende ikke 

et øjeblik i tvivl om; men dertil kommer også erkendelsen af, 

at her udnytter man alt det bedste i den omgivende tyske 

kultur.   

     

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer 

 

Besøg ved Danfoss på Als onsdag den 9. september 2015 

Vi gentager succesen med at arrangere samkørsel i private biler og mødes ved 

hovedindgangen i Nordborg kl. 10:00. 
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Programmet ser således ud: 

     10:00 Velkommen hos Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg 

                      Introduktion til Danfoss / kaffe og rundstykke 

     11:00 Guidet tur i ekspansionsventilfabrik 

     11:45 Guidet tur i Administrationsbygning  

     12:30 Guidet tur i Danfoss museum 

     13:00 Afgår vi (i egne vogne) mod Hardeshøj. 

     13:30 Afgår færgen fra Hardeshøj til Ballebro 

     14:00 Frokost – og efterfølgende hyggeligt samvær - på Ballebro Færgekro 

 Menu: Mørbradgryde + en øl + kaffe + æblekage. 

(Vegetarer og tilsvarende blandt deltagerne må selv kontakte kroen, hvis de 

ønsker noget andet. Tlf. 74 46 13 03) 

 

Alt dette for den fabelagtige pris af kr. 100- pr. person, som betales kontant til kassereren 

ved mødet. 

Tilmelding til forretningsføreren snarest og senest 12. august. 

 

Dette arrangement er blevet udsendt skriftligt til kredsens medlemmer. For indeværende 

har 22 meldt sig. 

 

 

MIDTJYSKE KREDS 

Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 
 2096 9560 - : SES@PC.DK 
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.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 
 

 

Dødsfald 

 

Mandag den 9. maj mistede Nordjyske Kreds et af sine medlemmer, da kaptajn Villy Egebo 

afgik ved døden. Villy Egebo var gennem hele sin tjeneste tilknyttet flyvestation Aalborg. 

Gennem mange år var han leder af Motorværkstedet på flyvestationen. Her var han en 

særdeles kompetent leder, der samvittighedsfuldt og ansvarsfuldt udførte tjenesten.  Villy 

mailto:mogens.danielsen@adr.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk


- 22 - 
 

Egebo mistede sin kone i 2002. Huset og haven i Vadum var hans stolthed, der vidnede om 

hans viden om og kærlighed til planter, blomster og en velholdt have. 

 

Villy Egebo var gennem mange år en trofast deltager på bowlingholdet. Også her var han 

særdeles vellidt gennem sit stille men også lune væsen. Bisættelsen foregik i Vadum kirke 

den 11. maj, hvor sognepræst Jens Christian Mejdahl holdt en smuk og højtidelige tale.  Da 

kisten blev ført ud til rustvognen, og følget fulgte denne ud gennem kirkegården kom en af 

Flyvevåbnets Herkules fly i langsom fart ned over Vadum kirke og kirkegård som en sidste 

hilsen og farvel til en af flyvevåbnets trofaste medarbejdere. 
Mogens Danielsen 

 

 

2 dages forårsudflugt 

 

Vi startede fra det nordjyske og kørte til flyvergravene ved Grove og derefter til 

Flyvestation Karup, hvor vi blev checket ind og fik gæstebevis til vor færden på 

flyveststationen. Vi blev ført til Flyveskolen hvor næstkommanderende MJ Rasmussen bød 

os velkommen med formiddagskaffe. Han fortalte så sandt som soldaterhistorier er, lige fra 

det hårde og til tider pinefuld terperi på Flyveskole Avnø, og til i dag med "moderne 

indlæring" uden at slække på kravene. 

 

Vi gik til hangaren, hvor vi kunne nærstudere flyet Saab Supporter F-17. Det var den type, 

som den svenske grev Carl Gustaf von Rosen brugte, efter at havde fløjet for Røde Kors, da 

han i sommeren 1969 fik leveret 5 stk. (med Frankrigs efterretningstjenestes hjælp) til 

Biafra. De var udstyret med raketter, for at han kunne imødegå de nigerianske angreb på 

Biafras civilbefolkning. Han ødelagde 4 -5 nigerianske russisk byggede jetfly af typen MIG-17 

og Ilyushin IL-28. Det var værkstedschefen, der viste os rundt og fortalte om flyene, der nu 

blev holdt flyvende af et civilt firma.  

 

Nu var vi nået til frokosten, som var "ta’ selv bord " i messen. Om eftermiddagen skulle vi 

besøge helikoptertjenesten. Den engelske udvekslingspilot, Tony Hedworth, der forrettede 

tjeneste i ESK 723, havde lovet at vise og fortælle om Lynxen, inden den bliver udskiftet. Vi 

fik et gennemgribende indblik i helikopteren og i eskadrillens operationer. 

 

Efter besøget på flyvestation Karup kørte vi til Sdr. Nissum kirkegård, hvor vort nye medlem 

generallæge Svend Trier skulle lægge krans på 75 års dagen på Sg William Trevor Howell’s 

grav, som blev nedskudt med sin Blenheim N6214 den 23. april 1940 ud for Norges kyst. 

Han drev i land ved Thorsmindeslusen og blev begravet den 28. august 1940. Besætningen 

var SG Wilbert Priestley og LAC Robert Arthur Roberts, som ikke har nogen kendt grav. 
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Nu gik turen til Vedersø, hvor vi skulle bo på Vedersø Mejerihotel. Her fik vi en dejlig middag 

og trængte til en god nats søvn. 

 

Efter en dejlig brunch fortsatte vi til Kaj Munks kirke, der blev opført i romansk byggeperiode 

i 1200-tallet. Kaj Munk blev født den 13. januar 1898 i Maribo på Lolland, han var 

sognepræst ved kirken fra 1924 til sin likvidering af Gestapo den 4. januar 1944 i Hørbylunde 

Bakke.                        

 

Herfra gik turen til Søby Brunkulslejer, et farverigt kapitel i Danmarks historie. I det 10 km2 

store gennemgravede klondikeområde lå "det brune guld", i et én til to meter tykt lag i en 

dybde af op til 20 meter mellem ler og sand. Brunkulstiden startede før 1. Verdenskrig og 

ophørte i 1970. Fra 1940 til ophøret blev der gravet 20 mio. tons. Der arbejdede over 2.000 

mennesker i lejerne, og de boede med deres familier i gamle busser eller primitive træhuse, 

som de selv lavede. Efter en sen frokost satte vi næsen hjemefter. 


Den 12. april 1940 

  

På denne dag blev en engelsk ekspeditionsstyrke sendt til Narvik for at hjælpe mod det tyske 

angreb, Weserübung. Efter tre ugers kamp måtte Sydnorge kapitulere, mens Nordnorge 

fortsatte indtil 10. juni, efter at regeringen var flyttet til London. 

 

Det var WBN generaloberst Nikolaus von Falkenhorst, der var den tyske militære chef i 
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Norge. (Han havde også været med i planlægningen af Weserübung). 

 

Den tyske krigsmarine led ufattelige tab under Weserübung, hvor næsten alle tyske skibe var 

sat ind; mere end halvdelen af skibene gik tabt, blev sænket eller var ukampdygtige. Det var 

slagkrydserne Scharnhorst og Gneisenau, krydserne Admiral Hipper og Blücher, og Karlsruhe, 

Königsberg, Köln, panserskibet Lützow, 14 destroyere, 9 torpedobåde, 12 hurtigbåde + 

minestrygere og minelæggere og andre hjælpeskibe. 

 

Det var på denne dag, at 83 fly fra England var lettet for at angribe disse skibe. Blandt dem 

var 12 Hampden-fly fra RAF Bomber Commands No. 44 og 50 Sqdn. der kom fra 

Waddington-basen i Lincolnshire. På trods af dårligt vejr i målområdet lykkedes det de 12 

Hampden-fly at kaste alle bomber i Kristiansand Havn, hvor de tyske skibe var opankrede.  

 

 
Franz Strehle lægger blomster ved Flying Officer Harry Wood Robson’s grav 

 

De tyske jagerfly Messerschmitt BF109 E fra II/ JG 77 fra Sola og fra Kjervik, var blevet 

scramblet og indsat, men de engelske bombefly fik ram på 2 Messerschmitt og 2 blev 

totalhavarerede. På vej fra havnen og hjemover blev 3 Hanpden-fly skudt ned og styrtede i 

havet. Et af disse fly Hampden No. P1173 ført af Flying Officer Harry Wood Robson, som var 

22 år gammel fra Cheadle Hulme Cheshire UK, drev i land og er begravet i Frederikshavn. Cpl 

J.H. Evans, Cpl WHG Evans og Pilot KJA Johnstone har ingen kendte grave. 


Højtideligholdelse af 4. og 5. maj 
 

Den 3. maj modtog vi 11 irske og engelske gæster, som er i familie med de RAF flyvere, der 

var med i angrebene på Rødslet Flyveplads, senere Aalborg Vest, og Aalborg Øst i 40’erne. 
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De kom for at være med til at højtideligholde 75 årsdagen for angrebene og 70 års dagen for 

freden. 

 

I Flyvevåbnet havde vi lavet en 40 års dag i 1980, med kranselægning og mindehøjtidelighed 

i kirken og senere i officersmessen på Flyvestationen og med gribende fortælling af de, der 

havde set kampene og nedskydningen. 

 

 
 

Det er Ole Rønnest's ubeskrivelige stædighed, iver og grundighed, der er skyld i, at man i 

1978 havde fundet vragdele i St. Vildmose. Som kriminalassistent blev han sat på sit livs 

opgave, der senere i 1981 ved udgravning af den nye marina førte til fundet af et nedskudt 

fly. Det viste sig at være et af de 11 bombefly, som den 13. august 1940 angreb Aalborg Vest 

og trak det korte strå. 

 

Den 4.maj om morgenen tog Ole Rønnest gæsterne med til Bangsbo Museet i Frederikshavn. 

Derefter var vi alle inviteret ud til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum for at deltage i 

museets flotte 4. maj arrangement. Oberst Flemming Larsen viste os udstillingen, og Aksel C. 

Nielsen var vært ved aftensmaden. 

 

Om aftenen skulle vi mødes med tidligere forsvarsminister Søren Gade, det sidste medlem af 

Churchill Gruppen Helge Milo, Aalborgs borgmester og de lokale militære ledere til alsang i 

Skovdalen, som også havde været samlingspunkt under krigen. Aftenen sluttede i 

Hasserisgade.  

 

Den 5. maj kl. 08:00 kranselægning på RAF flyver W/O Arthur John Dales grav. Han var 

besætningsmedlem ombord i en af de fire B-24 Liberator bombefly som 5. maj 1945 foretog 

en "Anti Shipping Mission" i Kattegat. Herunder observeredes fire tyske ubåde øst for 
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Anholt, som flyene angreb.  Arthur Dales fly blev ramt af flakskyts fra ubåden U-534 og 

styrtede i havet med dens 11 mands besætning. Ingen af dem overlevede. Der blev lagt 

kranse, bl.a. fra Flyvestationen, ved OL Hans Münter, og Brenda Rogerson, niece til Arthur 

Dale, satte sammen med sin mand Peter Rogerson, en rød keramik-poppy på graven. Brenda 

havde hjemme i England købt en af de mere end 888.246 specielt fremstillede keramik-

poppies, som fra 5. august til 12. november 2014 dannede et tæt og smukt, rødt tæppe på 

arealerne rundt omkring Tower i London i anledning af Remembrance Day. 

 

 

 
                                                                           Foto: Ann Outzen Flyvevåbnets Fototjeneste Nord 

 

 

Et andet fly kastede bomber mod ubåden, hvorved den blev sænket. De tre andre ubåde 

dykkede og undslap. Derefter til Mindelunden ved Ansgar Kirke, og til Vadum Kirke hvor der 

var opstillet en æresvagt fra flyvestationen. Der blev lagt kranse først fra Flyvestationen, OL 

Hans Münter, tidligere forsvarsminister Søren Gade, De Danske Forsvarsbrødre, Bitten Rand 

og til sidst Ian Slatter, hvis far ligger begravet på kirkegården. Herefter var der 

mindegudstjeneste ved pastor Jens Christian Meldgaard. Flyvestationen bød på frokost til 

alle. 

 

Kl. 14:00 var vi på rastepladsen i St. Vildmose for at mindes de 4 faldne flyvere på Armstrong 

Whitley Mk, V N1383, fra Bomber Command, 102 Sqdn., som styrtede ned i "Fenne 8" i St. 

Vildmose natten til den 26. april 1940. Der blev lagt kranse af næstkommanderende OL Hans 

Münter, dernæst formand Bitten Rand, formand for Flyvevåbnets Soldaterforening Helge 

Hoff, og blomster af de to døtre til 2. piloten på flyet, Sgt. Vincent Barr, Marie Buckfiel og 

Anne-Marie Ollerenshaw.  Deres far overlevede nedstyrtningen og blev krigsfange. Af øvrige 

deltog også broderen til agterskytten på flyet, AC 2 Cyril Cecil Whitley, Minister Emeritus 
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Dennis Whitley med sin datter Kathryn. Derfra kørte vi til Vildmosemuseet i Brønderslev, 

hvor vi efter rundvisningen fik kaffe og hjemmebagt kage. Aftenen tilbragte vi til 

afskedsmiddag i Hasserisgade. 

 

 
 

Den 6. maj var vi inviteret til mindehøjtidelighed og andagt i Lundby Krat, nøjagtigt på det 

tidspunkt i 1944, hvor tyskerne nedskød F/O Eric Lionel Germains Mustang III FX955, fra RAF 

19 Sqdn. efter et Day Range over Aalborg Vest og Øst. Efter kranselægningen og tale ved 

oberstløjtnant Jan Johansen forrettede sognepræst Ejnar Grønlund andagt. Efter at Jens 

Meldgaard havde blæst "The Last Post" på trompet, sang vi "Altid frejdig når du går" inden 

afslutningen. 

 

Den 7. maj brunch i Hasserisgade, hvorefter vi kørte til Aalborg Kaserner og Garnison, hvor vi 

var inviteret til at deltage i oberst Jess Møller Nielsens tiltrædelse som 

garnisonskommandant. (Se herom neden for). Gæsterne var meget glade for at deltage i 

dette arrangement, som er nutiden i Dansk Forsvar.  

 

Vi tog afsked og kørte vore gæster til lufthavnen med et på snarligt gensyn og en udbredt 

anderkendelse af Ole Rønnest's arbejde. 

 

Den næste store mindehøjtidelighed på 75 års dagen her i Nordjylland i 2015 er i dagene 

omkring den 13. august, hvor vi mindes de 33 flyvere - hvoraf kun de 13 overlevede - der 

deltog i togtet til Aalborg med 11 engelske Blenheim Mark IV fly fra RAF Bomber Commands 

No.2 Group, Sqdn. 82 fra Watton i Norfolk.   
Franz Strehle 
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Ny chef for Trænregimentet samt Garnisonskommandant i Aalborg  

 

Det blev fejret med maner, da omkring 1.000 mand fra Trænregimentet markerede, at de 

havde fået en ny chef. Chefskiftet fandt nemlig sted den 7. maj 2015 sammen med den årlige 

mindehøjtidelighed for faldne i tjenesten. Endvidere var der overrækkelse af medaljer samt 

uddeling af legater. Samtidig var der fælles idrætsdag for alt personel ved regimentet.  

 

Efter en kort mindehøjtidelighed og kranselægning i Mindelunden på kasernen marcherede 

deltagerne ind på sportspladsen, hvor der var musik af Prinsens Musikkorps. Og selv om 

vejret gjorde det til en lidt våd affære, blev der ikke slækket på formalia. Vicechef ved 

Hærstaben oberst Keld Robert Juul Christensen overdrog kommandoen til den nye 

regimentschef, oberst Jess Møller Nielsen. 

 

Oberst Jess Møller Nielsen takkede for udnævnelsen, som han både ser som et ansvar og 

som en gave. Jess Møller Nielsen, som overtog jobbet som chef for Trænregimentet og 

garnisonskommandant i Aalborg, er nemlig af lokal opvækst. Han har tidligere gjort tjeneste 

ved Trænregimentet - både som premierløjtnant i 1986 og godt 10 år senere som chef for 1. 

Logistiske Bataljon. Jess Møller Nielsen, der kommer fra en stilling som chef for 

Militærpolitiet, overtager posten efter oberstløjtnant Allan Sunddahl, der har været 

fungerende regimentschef siden oberst Christian Mollerup Schmidts afsked den 28. februar. 

 

Derefter gik oberst Jess Møller Nielsen i gang med en af dagens vigtigste opgaver, nemlig at 

dekorere fire soldater, som er blevet såret under deres tjeneste i Afghanistan, OKS Christian 

Lund Erichsen, OKS Michael Junker Hansen, OKS Mads Vejby Thomsen og sergent Mark 

Nielsen. Endvidere sergent Morten Hørby Olsen, der fik medalje for fortjenstfuld indsats - 

blandt andet på grund af sit gode overblik og evne til at prioritere og hjælpe sine 

kammerater i forbindelse med en bombesprængning, hvor flere blev såret.  Efterfølgende 

var det også påskønnelse til årets "Bedste soldat”, menig Josephine Damgaard Nielsen, 

menig Søren Vestergaard og menig Mathias Bo Jensen. 

 

Herefter var der uddeling af legater til en række af regimentets soldater. 
Mogens Danielsen 

 


Bowling 

 

Sæson 2014-2015 blev afsluttet den 11. maj 2015 med nedenstående resultat. 

 

Tove Søndergaard 33 kampe, samlet score 9528, gennemsnit på 289 p. 
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Gunnar Albrechtsen 37 kampe, samlet score 9286, gennemsnit på 251 p. 

Leif Nygaard 33 kampe, samlet score 8565, gennemsnit på 245 p. 

Jes Reiner Pedersen 30 kampe, samlet score 7192, gennemsnit på 220 p. 

Mogens Gundersen  31 kampe, samlet score 7212, gennemsnit på 233 p. 

Kjeld Kjeldsen  33 kampe, samlet score 6827, gennemsnit på 207 p. 

Knud Erik Buus    4 kampe, samlet score 725, gennemsnit på 181 p. 

 


 

National Flagdag for Danmarks Udsendte 

 

Lørdag den 5. september er der mindehøjtidelighed i anledning af national flagdag for 

Danmarks udsendte. Programmet herfor foreligger ikke endnu, men reserver allerede nu 

dagen. Der vil være kranselægning ved Soldatens Sten ved Forsvarsmuseet.  Derefter 

parade, musik, flaghejsning, tale og fællessange på Gammel Torv. Der sluttes af med 

gudstjeneste i Budolfi kirke. 

 

Nærmere vil tilgå. 


 

Sommerens og sensommerens begivenheder. 

 

Kampen om det tunge vand. 

Vi tager over med Hirtshals-Langesund færgen og fortsætter til Gaustablikk Hotel, hvor vi 

skal bo 2 nætter, rundvisning på Vermork ved Rjukan, fortsætter til Kristiansand hvor skal vi 

se kystbatteriet Batterie Vara, en pendant til Hanstholm fæstningen. 

 

 

Den årlige sildedag i Nibe. 

"Fra saltede katolske til protestantiske marinerede sild" fortæller Jens Østergaard om 

fjorden, som menneskene havde brug for som føde og indtægtskilde. 

 

Jens Østergaard blev født på den sandede halvø Lundø mellem Skive og Louns Bredning, 

hvor de urgamle fæstebønders levevis fortsat var intakt, og hvor mere end en fjerdedel 

hentede deres udkomme fra fiskeriet. 

 

Han er en dansk Astrid Lindgreen; hvor hun i sine erindringer fremhæver barndommens 

tryghed men også frihed på gården i Småland, hvor skolebørn skulle hjælpe til i hverdagen, 

og hvor han fortæller, at man så sandelig også her skulle hjælpe til i "Sildeferien" i april og i 
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"Kartoffelferien" i oktober. 

 

Megastort 

Mulighed for at besøge Airbus Fabrikken i Hamburg, der producerer serien A320 og A380. 

 

Alt er megastort: Ordrebogen er på 11.582 stk. fordelt på 300 kunder, pris pr. stk. 400 mio. 

dollars, 12.500 arbejdere, 16 restauranter, ikke én læge men et helt hospital, den årlige 

produktion ca. 250 fly af serien A320 og 15 af verdens største fly A380. 

 

I en af hallerne for skrog og aptering er der plads til 9 fly med en længde på 73 m, et 

vingespænd på 79,8 m og en halehøjde på 24,1 m. Startvægt 560 tons, tankkapacitet på 

320.000 liter, 550 siddepladser (der kan forøges til 840) med 16 passagerdøre, 220 vinduer 

og med elkabler, som når fra Frederikshavn til Hamburg. Hvis ikke det er megastort? 

 

Hvis I har lyst til at høre mere, så kontakt mig hurtigt, da der jo er en del planlægning, som 

skal gøres. Franz Strehle, tlf. 9812 6328, mobil 4091 5588, mail: franzstrehle@yahoo.dk. 

 
 

INDLÆG 

 
Et tilbageblik, 70 år, 1945 

 

Vort samfund var op mod, under og efter besættelsen i fyrrerne præget af holdningen: Vi og 

dem. Også i forsvaret skiltes vandene. 

 

Ved befrielsen i 1945 blev ”demonstreret unationalt sindelag og holdninger” gjort op, hvor 

en række officerer blev afskediget fra deres stillinger som ”befalingsmænd i hæren og af 

krigstjenesten”. Samtidig blev de for de pågældende allerhøjest udfærdigede 

ansættelsesbreve kasseret. (Krigsministeriet, Kbh. d. 25. maj 1945, Kundgørelse for Hæren, 

A.15. Sign. Ole Bjørn Kraft) 

 

Idé og grundlag for vor officersforening ved dens stiftelse i 1891 var i påkommende tilfælde 

at kunne støtte landets forsvar formuleret i hovedformålet: ”At vedligeholde og fremme 

medlemmernes brugbarhed”. 

 

Med dette in mente var tilstedeværelse af tidligere afvigere, sympatisører og frivillige 

deltagere i tysk tjeneste ikke fremmende for det fremtidige sammenhold i foreningen.  

 

Foreningens love, der var fra 1914, indeholdt imidlertid ikke hjemmel til, at kredsene kunne 

skaffe sig af med uønskede medlemmer. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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(Lovene blev vedtaget på et delegeretmøde i 1914 og godkendt af Krigsministeriet 4. 

november samme år. De blev genoptrykt i 1939 på Heydes Bogtrykkeri, Kbh.) 

 

Man kan fornemme en vis hast hos fællesstyrelsen forud for mødet 29. september 1945 for 

at få en paragraf om eksklusion optaget i lovene. Meget enkelt blev emnet tilføjet § 12 med 

den indledende tekst: 

 

     ”Et Medlem, hvis Adfærd i eller uden for Foreningen skønnes at skade Foreningen eller   

      dens Anseelse, kan ekskluderes”. 

 

Lovene blev godkendt af Krigsministeriet 26. okt. 1945. 

§ 12 var den såkaldte restanceparagraf vedrørende manglende betaling af medlemsbidrag! 

 

 I dag ses eksklusion omtalt på FOUAT Hjemmeside under Vedtægter § 5 Ophør af 

Medlemskab. 
 

Ref.: FOUAT arkiv 

                                                                                                                                                                                     Jørgens Larsen 

 

 

INTERNETTET 

 

FOUAT: http://www.fouat.dk 
Andre interessante adresser: 
FORSVARSMINISTERIET: http://www.fmn.dk med links til myndigheder under FMN 
UDENRIGSMINISTERIET: http://um.dk/ 
NATO: http://www.nato.int/ 
(Se flere links på FOUAT hjemmeside) 
 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 203 (September-oktober 2015) 010815 150815 

MEDDELELSER Nr. 204 (November-december 2015) 011015 151015 

MEDDELELSER Nr. 205 (Januar-februar 2016) 011215 151215 

MEDDELELSER Nr. 206 (Marts-april 2016) 010216 150216 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.fouat.dk/
http://www.fmn.dk/
http://www.nato.int/
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OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 110615 – 18:30 

Byvandring/sejlads Midt- og Vestsjælland Skælskør 260715 – 10:50 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 040815 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 110815 – 16:00 

Skydning København Høvelte 130815 – 09:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 130815 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 180815 – 16:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 200815 – 18:30 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 220815 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 250815 – 16:00 

Skydning København Høvelte 270815 – 09:00 

National flagdag Nordjyske  050915 - 

Ekskursion Fyn Danfoss, Nordborg 090915 – 10:00 

Sensommertur Fyn HHD FYN Højstrup 100915 – 07:30 

Skydning København Høvelte 100915 – 09:00 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 160915 – 19:30 

Skydning København Høvelte 240915 – 09:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 081015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 221015 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 051115 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Bageriet, Søndre 
Magasin 

191115 – 19:00 

Foredrag Fyn/HISAM Dannevirke 251115 – 19:30 

Stiftelsesfest København Kastellet, Nordre Magasin 101215 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 111215 – 13:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense/Højstrup 130416 – 10:00 
 
 
 
 

 
 
 

 
Redaktionen afsluttet den 6. juni 2015 


