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Jubilæumsskriftet 

Arbejdet med et jubilæumsskrift i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 

december næste år skrider fremad. Man vil gennem de seneste måneder have kunnet 

møde undertegnede som flittig gæst på Det kongelige Biblioteks vestre læsesal og i 

Rigsarkivet, hvor gamle optegnelser om foreningens gøren og laden ledes frem. Af 

egentlige skriftlige kilder, ud over foreningens arkiv, er der tre årer at øse af, nemlig 

Militær Tidende, hvor oplysninger om foreningen er at finde i perioden 1891 til og med 

1902. Derefter skifter man over til at gøre brug af Krigsvidenskabeligt Selskabs 

publikation Militært Tidsskrift, som meddelelsesorgan, hvor der er materiale at finde om 

foreningen frem til slutningen af 1981. Da går man i januar 1982 over til at benytte sit 

eget organ MEDDELELSER, som formidlingsmedie. Apropos sidstnævnte publikation, se 

venligst efterfølgende efterlysning. Der arbejdes efter planen med kildeindsamling frem 

til årets udgang. 

Erling Flebbe 




EFTERLYSNING – under repræsentantskabsmødet 2014 efterlystes tidligere numre af 

MEDDELELSER. Den efterlysning er fortsat gældende.  

Man kan på FOUAT’s hjemmeside (www.wp.fouat.dk) konstatere, at alle MEDDELELSER 

fra og med nr. 137 og fremefter findes dér i elektronisk udgave. Alle tidligere numre 

findes kun i trykte udgaver, men landsledelsen ligger ikke inde med dem, og de findes ej 

heller i foreningens arkiv. Medlemmer, der ligger inde med nogle af disse tidlige numre 

af MEDDELELSER, altså fra nr. 1 til og med nr. 136, anmodes om at udlåne disse til 

undertegnede. Du får dem retur efter at de er blevet indscannet, og du får portoen 

refunderet. Det er hensigten at lægge de tidligere numre op på FOUAT’s hjemmeside i 

elektronisk udgave. Det er vores mål at få dannet en komplet samling, hvilket 

forhåbentligt vil kunne lykkes ved jer medlemmers medvirken. 

Med venlig hilsen Erling Flebbe 

 

 
 
 

http://www.wp.fouat.dk/
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Skydning 

 
LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2015  

 

FYNS KREDS  MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K. 

Gert Riber Schultz 222  Erik Olsen  221 

Leif Mosegaard  213  Hans Jürgen Jürgensen 207 

Anders Frimuth Kristiansen 200  Kurt Hasselby Jensen 202 

Peder Mogensen 199  Helle Jürgensen  198 

Peter Frimuth Hansen 193  Mogens Røgind 196 

Total 1027  Total  1024 

Antal skytter: 9 Vejr: sol, let skyet  Antal skytter: 9 Vejr: let vind 200 

 

KØBENHAVNS KREDS  SYDJYSKE KREDS 

Birger Hoff  221    

Erling Flebbe 208     

Henning Mortensen 198     

Jørgen H. Nielsen 194     

Per Damm 193     

Total 1014    

Antal skytter: 8 Vejr: Overskyet  Skydningen ikke afholdt. 

 

NORDJYSKE KREDS 

Skydningen er ikke afholdt.  

Dyrker i stedet bowling.  

 
PRÆMIEFORDELING 

 
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 

Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med 222 points. 
 
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 

Birger Hoff, Københavns Kreds med 221 points.*) 
 

KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 
Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds med 221 points.*) 
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MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 
Leif Mosegaard, Fyns Kreds med 213 points. 

 
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 

Fyns Kreds med 1027 points. 
 
*) Her er points-lighed, men Birger Hoff vinder med 51 points på 25m mod Erik Olsens 
50 points. 
 
Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted som sædvanlig 
ved repræsentantskabsmødet i 2016. Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at 
præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det mindste 
medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge tilfælde 
bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i velpudset/ajourført stand. 
 

Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2015 og ser 
frem til en god sæson i år 2016.   

 
 

GREGERS DJØRUP 
Skydeudvalgsformand 

Brydebakken 8 
3200 Helsinge. 
 3251 3333 

e-mail: gdjoerup@hotmail.com 

 
 

KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV. 

 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 

 
 

 
 
 

 

Folk&Sikkerhed markerer tilbagevendende årsskiftet søndag den 10. januar 2016 
med afholdelse af gudstjeneste kl. 14:00-14:30 i Kastelskirken i København. 
 

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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Kranselægning kl. 14:30-14:45 ved Monumentet over Danmarks internationale 
Indsats efter 1948. 
 

Reception og orientering kl. 14:45-16:00 ved formanden Peter Michael Andersen i Gl. 
Varmecentral. 
 

Folk&Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitiske 
organisation, hvor bl.a. FOUAT som forening har tegnet medlemskab. FOUAT 
medlemmer med ledsagere er derfor velkomne.  

     Jørgen Larsen 


Bestyrelsesmøde 

Kredsens bestyrelse holder møde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 10:00 i 

Hestestalden. Formanden modtager gerne forud for dette evt. emner fra 

medlemmerne, der ønskes behandlet. Lars Magnus von Reiermark har indgivet 

forslag om, at man overvejer at få fremstillet et blæsermærke og et slips med 

foreningens logo. Det fremgår af tidligere numre af MEDDELELSER, at man førhen har 

haft dette emne til behandling.  


 

Torsdag den 18. februar kl. 19:00 afholdes generalforsamling i overensstemmelse 

med FOUAT Vedtægter, som fremgår af foreningens hjemmeside www.wp.fouat.dk 

under fanebladet ”Foreningen.”   

På valg til bestyrelsen i 2016 er: 

 Henning Mortensen, næstformand (2016), 

 Per Brix-Knudsen forretningsfører (2016), 

 Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem og webredaktør (2016) og  

 Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget (2016).  

Efter mange år på posten har Ole valgt at trække sig. Vi har forhørt os i 

kredsen af skytter, hvor det viser sig, at en af disse, kaptajn P.K. Madsen, 

er villig til at tage over efter Ole. 

Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær med en kuvertpris á kr. 150,-. 

Aftenens forløb er ganske uformelt, hvorfor diverse indslag er velkomne. Tilmelding 

til formanden senest tirsdag den 9. februar 2016. 



http://www.wp.fouat.dk/
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Kontingent 2016 

Kontingentet for 2016 er fastsat til 150,- kr. Kontingentet bedes indbetalt inden 

udgangen af januar 2016 på kredsens bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 1127 7322. 

Keld Meier Olsen 
                                                                                                                                                      Kasserer 


Foredragssæson 2016-I 

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

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

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

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

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

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

Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 1. etage. 

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

arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin – skal 

ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke. 




Forsvarschefen, general Peter Bartram gav den 8. oktober Københavnskredsen en 

indføring i, hvordan han eksekverer, den opgave han har påtaget sig, nemlig ledelsen 

af det danske Forsvar — sådan som det ser ud fra hans stol. Foredragsholderen 

forklarede om de vilkår, han fra politisk hold er givet for at løse opgaven. 

Den forligsperiode, som Forsvaret virker under for tiden, startede i 2013 og løber 

frem til og med 2017. Forliget indeholdt mange elementer, hvis lige man ikke 

tidligere har oplevet. Blandt andet var pålægget om implementering af forliget, at det 

skulle iværksættes i løbet af ganske få uger1. Dette skulle ske samtidig med at 

Forsvarets organisation blev gennemgribende restruktureret, med nedlæggelse af 

Forsvarskommandoen til følge, endvidere oprettelse af Værnsfælles 

Forsvarskommando, oprettelse af en række styrelser, der kom til at ligge direkte 

under Forsvarsministeriet. Det betød, at Forsvarschefen nu og fremefter skal tage 

                                                           
1 Det bemærkes, at under tidligere forsvarsforlig rådede den regel, at den daværende 

Forsvarskommando, når forliget var vedtaget, fik tid til at sætte implementeringsplaner op og 

rulle disse med involvering af respektive berørte niveau II enheder. 
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General Peter Bartram på podiet 

vare på Forsvarets operationer, mens alle tiltag af støttemæssig karakter leveres af 

styrelserne. Forsvarschefen mente, at effekten af de dele i de fleste tilfælde kunne 

komme an på en semantisk skelnen mellem den nuværende og den tidligere 

organisering af Forsvaret. Det var hans vurdering, at det i praksis ikke gav anledning 

til gnidninger i det daglige. Der er oprettet en fælles operationsstab, for at 

effektivisere; Forsvarschefen pegede på, at i den tidligere organisering af Forsvaret, 

kunne man, ved eksempelvis dansk deltagelse i en operation i Afghanistan, hvor der 

var deltagere fra alle tre værn, opleve, at der blev rapporteret til alle tre operative 

kommandoer og til Forsvarskommandoen. Det gør man ikke længere.  

Der er oprettet en Specialoperationskommando, som har de tidligere specialkorps 

underlagt og en Arktisk Kommando. En stor forandring på personelområdet – som 

følge af forliget – var bruddet med tjenestemandsansættelsen. Det har givet 

anledning til mange gnidninger. Også det forhold, at man ikke længere kan beordre 

personel til midlertidig tjeneste har skabt irritation, ligesom nyskabelsen med at 

personellet skal søge de stillinger, de ønsker at beklæde, og at Forsvaret i den 

forbindelse ikke yder flyttegodtgørelse har afstedkommet utilfredshed. Der er ikke 

længere nogen i Forsvaret, som tager sig af forvaltning af personel. Hele den 

hidtidige personelforvaltning og den samlede gamle Forsvarsstab er fjernet, mens 

man til gengæld har foretaget en vis udvidelse af Forsvarsministeriets Departement. 

Hele organisationstilpasningen er sket under devisen, at det ikke må gå ud over 

Forsvarets operative effekt.  
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General Bartram gennemgår indsatsområderne 

Det siger sig selv, at hvis den præmis er gældende, må det nødvendigvis gå 

tilsvarende hårdt ud over Forsvarets støttestruktur. På materielområdet er der 

opnået meget ved reel samkøring af Forsvarets vedligeholdelse, ligesom man bærer 

sig langt skarpere ad i forbindelse med anskaffelser af materiel og reservedele, end 

hvad der tidligere er set. Alt på vedligeholdelses- og depotsiden er blevet kigget efter 

i sømmene og slanket ind til det absolut nødvendige. Det er ovenfor nævnt, at der 

ikke længere findes personel i Forsvaret, der decideret tager sig af 

personelforvaltningen. De dele er nu overladt til den enkelte chef at finde ud af. 

Forsvarschefen mente, at det var helt udmærket, at chefen nu havde mulighed for 

selv at sætte holdet og ansætte det personel, han havde behov for – under 

anvendelse af en tildelt lønsum. Dette havde givet anledning til en del postyr i den 

indledende fase. Men Forsvarschefen mente, at det er en udmærket ting, som kan 

være med til at effektivisere enhederne. På toppen af alle de tilpasninger skulle 

Forsvaret så lige tage sig af to krige, nemlig krigen i Afghanistan og krigen mod 

Islamisk Stat. 



- 10 - 
 

 

Generalen svarede åbent og fordomsfrit på de mange spørgsmål 

På uddannelsesområdet er der sket meget over de senere år, påpegede 

Forsvarschefen. En stor del af de nuværende officersuddannelser foregår nu via 

internettet. Kun enkelte moduler i uddannelsen kræver egentlig tilstedeværelse på 

en uddannelsesinstitution. Derfor kan den enkelte studerende blive hjemme hos sin 

familie det meste af tiden. Måske endda på deltid tillige passe sit sædvanlige job. 

Oven i det forlanger vi, at den studerende betaler dele af sin uddannelse selv, oplyste 

Forsvarschefen.  

Hele omstruktureringen af Forsvaret, som man er halvvejs igennem på nuværende 

tidspunkt, udmønter sig i en meget stor besparelse, som i penge beløber sig til 2.700 

millioner kroner om året. Alle disse forligstiltag, altså reorganisering, nedlæggelse af 

myndigheder, oprettelse af andre, kasernelukninger og tilpasning på nær sagt alle 

områder er foregået simultant – det krævedes fra politisk hold. Det er lykkedes og 

Forsvarschefen sidder nu tilbage med et Forsvar med – som han udtrykte det – stor 

bredde, men ingen dybde.  

”Jeg kunne godt tænke mig at vi fik mere artilleri, og at vi får nye kampfly,” sagde 

generalen. Vi er i gang med at anskaffe pansrede køretøjer til vore kampsoldater. Det 

er der hårdt brug for. Vi kan en masse mod fjender, der ikke har kampfly, der ikke har 

artilleri, ikke har kampvogne, ikke har raketter, men som kan lægge vejsidebomber 

ud. Men vi skal kunne mere”, sagde Forsvarschefen, ”for hvad hvis en fremtidig 

fjende besidder førnævnte kapaciteter, så skal Forsvaret kunne imødegå dem”.  
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Stor interesse fra tilhørerne 

Forsvarschefen tilkendegav, at Forsvaret er hårdt spændt for, og at der ikke altid er 

den fornødne lydhørhed fra politikernes side. Til belysning af dette forhold nævnte 

han, at Forsvarets kampfly har været engageret meget over de senere år. Dette til 

trods bad den forrige regering før sommerferien om, at Flyvevåbnet blev indsat i 

kampen mod Islamisk Stat. På det tidspunkt havde Flyvevåbnet allerede honoreret 

150 % af det, der lå i forligsaftalen. Aftalen var nemlig, at Flyvevåbnets enheder skulle 

kunne præstere operativ tilstedeværelse i indsatsområderne i 1 år ud af 3 år. Men de 

operative ressourcetræk var på det tidspunkt, som nævnt, overskredet, godt og vel, 

og alligevel forlangte man mere. På tilsvarende vis som Hærens enheder har kæmpet 

imod en fjende med begrænsede kapaciteter, har Flyvevåbnets enheder ikke været 

indsat mod en fjende, der besad ligeværdige kapaciteter. Flyvevåbnets enheder har 

således ikke været indsat, hvor der har været behov for at kunne indgå i luftkamp. 

Men også det må vi skulle være forberedt på at kunne. 

Truslen findes overalt, mente general Peter Bartram, det er blot lidt vanskeligt at 

bestemme, hvor stor den reelt er. Generalen mindede om, at truslen måles som en 

eventuel fjendes kapacitet sammenholdt med hans vilje til at indsætte kapaciteten. 

Tænker vi på Rusland, hersker der i general Bartrams sind ikke tvivl om, at den 

russiske militære kapacitet i nærområdet ved Ukraine og i Arktis er udbygget 

væsentligt – lader man Putins hensigter ufortalte, vidner dette om, at der er en øget 

trussel i vores område. Inden for informationsteknologien er Forsvaret dagligt udsat 
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for angreb. Det er kommet for at blive, og der er kun en vej ud af det, nemlig at blive 

smartere til at imødegå truslerne og være forberedte på alle eventualiteter. 

Berlingske – 9. oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlingskes tegner hørte tydeligvis ikke forsvarschefens foredrag i FOUAT den 8. oktober 

Med hensyn til den aktuelle debat om afgang af personel og den 

trivselsundersøgelse, der er blevet offentliggjort for nylig (ultimo september 2015), 

nævnte Forsvarschefen, at det var korrekt, at der havde været stor afgang af 

personel, men at afgangen var aftaget hen over indeværende år. Den slags stiller 

store krav til Forsvarets uddannelsesinstitutioner og til det tilbageværende personel. 

Forsvarschefen gav udtryk for, at det politiske niveau er opmærksomt på, at 

Forsvaret har brug for et økonomisk løft. Det er allerede lovet i forbindelse med 

stats- og regeringschefernes topmøde i Wales sidste år. Det danske forsvarsbudget 

ligger langt under de 2 % af bruttonationalproduktet, som er målet for, hvad landet 

bør yde. General Bartram kiggede i retning af de lande, som Danmark plejer at 
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sammenligne sig med i den sammenhæng og mente da at kunne konstatere, at man 

dér nær sagt over hele linjen er for opadgående med tildeling af midler til de enkelte 

landes forsvar. 

 

Snakken gik livligt over bordet efter aftenens interessante foredrag 

Københavnskredsen var vidne til en åben, direkte og engageret fremlæggelse af, 

hvordan tilstanden er i det danske forsvar anno 2015. Det blev en helt usædvanlig 

aften med rekorddeltagelse - 82 deltagere – og indtrykket var, at de mange 

fremmødte fik en rigtig god fornemmelse af, hvad ”the Commander’s Intent” er. 

Erling Flebbe 




Torsdag den 5. november 2015 holdt generalmajor Karsten Jakob Møller foredrag 

om ”Verden set fra Moskva.”  

Karsten Møller har gennemgået Hærens Sprogskole i russisk, arbejdet ved FE, været 

kontorchef i forsvarsministeriets NATO-kontor, forsvarsattaché i Moskva 

(sideakkrediteret i Kiev og Minsk) og efter pensionering fra forsvaret forsker ved 

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som han fortsat er tilknyttet. Han er 

en flittig benyttet foredragsholder og kommentator om forholdene i Rusland og 

Ukraine. Karsten Møller understregede, at det er vigtigt for os i Vesten at forstå, 

hvordan russerne tænker. Hvordan verden ser ud fra deres synspunkt. Det er en 

forudsætning for at kunne nå resultater ved forhandlinger med Rusland. 
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Generalmajor Karsten Jakob Møller 

Det russiske verdensbillede er stadig præget af Sovjetunionens sammenbrud. Man er 

derimod ikke så ked af kommunismens sammenbrud. Det, mange russere beklager, 

er at imperiet brød sammen, og at de forskellige sovjetrepublikker blev selvstændige. 

Især gjorde det ondt, at Ukraine valgte at blive selvstændig. Ukrainerne var jo 

russernes brødre og søstre. Det kunne man simpelthen ikke forstå.  

 

Mikhail Gorbachev 

Set fra ukrainernes side følte de sig uretfærdigt behandlet ved genopbygningen af 

industrien efter 2. Verdenskrig og især svigtet af Mikhail Gorbachev, da man holdt 

Tjernobyl-katastrofen hemmelig. Vindretningen gjorde at nedfaldet ramte 
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Hviderusland, men det kunne lige så godt have været Ukraine.  Imperiet brød 

sammen, og fra at være en stormagt blev man knap nok en regional magt. Vesten 

lyttede ikke mere. 

 

Boris Jeltsin 

Det var egentlig Boris Jeltsins opfattelse, at Rusland skulle inkorporeres i den vestlige 

verden. Rusland ville gerne forhandle og få indflydelse om den nye ordning i Europa, 

men var ikke til sinds selv at afgive suverænitet. I stedet satsede man så på SNG, men 

Rusland havde ikke økonomi til at støtte disse lande, der heller ikke var til sinds at 

lade Moskva bestemme igen. Økonomien sejlede og det eneste, der lykkedes for 

Jeltsin, var at afvikle imperiet. Det blev opfattelsen at Rusland blev dårligt behandlet, 

og at Vesten ville holde Rusland nede. 

Da Vladimir Putin kom til efter, at staten var gået fallit, ville han bringe orden i 

økonomien med en pragmatisk politik og genoprette Rusland som stormagt. En af 

hans - og Ruslands - værste oplevelser var NATOs bombardement i Serbien. Det var 

et chok og anledning til en anti-vestlig holdning. Økonomisk blev Putin hjulpet af 

olieprisernes stigning. Statsgælden blev afviklet og økonomiske og skattemæssige 

reformer gav et opsving. Men økonomien blev ikke diversificeret.  43 % af 

bruttonationalproduktet stammer fra olie- og gassektoren; eksporten af energi udgør 

ca. 20 % af BNP og afgifter fra disse eksportindtægter udgør ca. 50 % af indtægterne 

på statsbudgettet. En branche, der er omfattet af korruption og vennetjenester - så 

hvorfor ændre praksis?   

Omkring 2002-03 oplevede befolkningen, at Putin leverede varen og skaffede 

fremgang. Til gengæld skulle befolkningen holde sig ude af politik. Det samme skulle 

oligarkerne, hvilket Mikhail Khodorkovsky måtte sande. Valgsvindel er udbredt i 

Rusland og korruption er altomsiggribende. Karsten Møller gav et eksempel på 
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forældre, der må betale $5.000 for at få en plads i en børnehave i nærheden af deres 

bopæl.  

 

Ruslands to-hovedede ørn 

 

Ellers bliver de anvist en plads 50 km væk. Det koster måske $100 at deltage i skolens 

forældremøde, men det er godt for ens børn, hvis man deltager. På hospitaler får de 

indlagte rent sengetøj og god mad, hvis de er rede til at betale for det. 

I 2003 havde man ”Rosenrevolutionen” i Georgien; Putin bryder sig ikke om folkelige 

bevægelser, der styrter magthaverne. Værre blev det med ”Orangerevolutionen” i 

Ukraine. Rusland var og er overbevist om, at den var orkestreret af Vesten, og at 

Vesten planlagde at gøre noget tilsvarende med en “Birkerevolution” i Moskva. ”Det 

arabiske forår” gjorde det ikke bedre. Man kan jo se, at folkelige opstande medfører 

kaos. Russere hader kaos.  

Rusland forsøger undertiden at være den venlige bjørn, men omverdenen bryder sig 

ikke rigtigt om det. Og det passer egentlig russerne godt, at omverdenen er lidt 

bange for dem. Rusland prøver at demonstrere, at man er tilbage som stormagt. Det 

amerikanske system er dysfunktionelt. EU kan ikke finde ud af noget. Man har forsøgt 

at tilnærme sig Kina, men oplever at man ikke får noget uden at give noget igen. Og 

kineserne er selv i vanskeligheder. I Ruslands optik bør Rusland, USA og Kina - og evt. 

Indien være en ledelse, der inddeler verden i tre interessesfærer, hvor de to andre 

ikke bør blande sig i ens sfære.  Rusland føler sig som en supermagt, men er det kun 
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for så vidt angår atomvåben. Økonomien skranter alvorligt og befolkningstallet er 

kraftigt på retur. En supermagt på lerfødder. 

 

Vladimir Putin 

Putin har allieret sig med den russiske ortodokse kirke. Patriarken Kirill af Moskva 

ønsker at samle alle ortodokse slaver under patriarkatet i Moskva. Men det ønsker 

patriarkatet i Kiev ikke. 

 

Patriarken Kirill af Moskva 

Rusland har 85 federationssubjekter (regioner/områder); 80 % af dem er på 

konkursens rand. De har lånt penge i udlandet, men kan ikke få afdragene 

refinansieret på grund af restriktionerne efter anneksionen af Krim. Restriktionerne 

har ramt Rusland som en damphammer, men det tog lidt tid, inden det gik op for 

dem. Pensionsreformen skranter, men samtidig er pensionisterne Putins 
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kernevælgere. Så Putins fortælling er, at Rusland lever i en kaotisk og farlig verden 

omgivet af onde kræfter, der kun ønsker at svække Rusland og fratage landet den 

indflydelse, det er berettiget til og skade det så meget som muligt. “Man” forsøger at 

få Rusland til at gå i opløsning. CIA har en 5. kolonne i Rusland, og hvis man afviger 

fra partilinjen, støtter man denne 5. kolonne. 

Skal der komme ændringer og præsidentskifte, bliver det ikke fra folket, men fra de 

magthavende klaner i Kreml, hvor Putin er en slags mægler. Men det er svært at 

vælte en præsident, der har 90 % opbakning i befolkningen og sidder på 

sikkerhedsapparatet. 

Lars Fynbo 


Torsdag den 10. december afholder Københavnskredsen den årlige Stiftelsesfest. Kl. 

12:00 indleder vi dagens arrangement med at lægge en krans ved Monumentet over 

Danmarks internationale indsats efter 1948. Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på 

første sal i Nordre Magasin (over kantinen), hvor der vil blive serveret en julebuffet. 

Der sluttes af med kaffe avec i hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 300,-. Tilmelding til 

arrangementet til formanden ikke senere end tirsdag den 1. december kl. 12:00. 


Foredragssæson 2016-I 

Torsdag den 7. januar 2016 vil generalmajor (pens.) Ole Køppen foredrage om 

Vinterkrigen i Finland. 

I forrige nummer af MEDDELELSER oplyste vi, at der den 7. 

januar ville være foredrag om situationen i Syrien, men det har 

været nødvendigt at bytte om på rækkefølgen. Så i stedet for vil 

generalmajor Ole Køppen den dag foredrage om Vinterkrigen i 

Finland (den finsk-sovjetiske krig) i vinteren 1939–40. Ole 

Køppen vil give en bred gennemgang af Vinterkrigen, herunder 

den historiske og politiske baggrund i begge lande. Endvidere vil 

han orientere om de geografiske forhold, herunder især 

finnernes udnyttelse af disse og Sovjettroppernes mangel på 

samme samt uddannelse, materiel og udrustning. Endvidere vil han redegøre for 

den/de taktikker, der blev anvendt og de fejl, der blev begået under 
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kamphandlingerne - herunder især de store forskelle, der var mellem de to lande 

både i tid og rum. 

Torsdag den 21. januar 2016 vil ceremonimester, oberst Kim Kristensen foredrage 

om ledelse i krig. Kim Kristensen har bl.a. gennem sine 

oplevelser i Afghanistan og i andre af verdens 

krigshærgede brændpunkter gjort sig erfaringer om 

ledelse, som på mange punkter adskiller sig fra andre 

lederes (læs: civile lederes). Dem har han nedfældet i 

en bog med titlen ”Følg mig – ledelse fra fronten,” som 

ud over at være grundlag for aftenens foredrag tillige er 

basis for de mange foredrag, som ceremonimesteren 

gennemfører for især ledere i erhvervslivet, i kommuner, i sportens og kulturens 

verden, kort sagt civile ledere rundt om i landet. Han forklarer, at han også gør 

udmærket brug af de samme erfaringer i sit nuværende job ved Hoffet. 

Torsdag den 4. februar 2016 vil museumsassistent og 

middelalderarkæolog ved Vestsjællands Museum i 

Kalundborg, Martin Pavón foredrage om 

nødlandingen af det amerikanske B–17 bombeflyet 

Mad Money II. Det var den 4. januar 1944, at flyet 

nødlandede på spidsen af halvøen Asnæs ved 

Kalundborg. Alle ti besætningsmedlemmer 

overlevede uden en skramme, men blev taget til 

fange af den tyske besættelsesmagt og måtte 

tilbringe resten af krigen i krigsfangeskab. Af de 

12.731 B-17 bombefly amerikanerne byggede, var 

Mad Money II blandt de mest berømte. Det skyldes 

dels den anmelderroste bog ”A Dying Breed” om flyets og besætningens skæbne, og 

at flyet var et af de få, som overlevede mere end 35 missioner.  

Sidst og ikke mindst var besætningen på Mad Money II også berømte for at have 

skudt 9 tyske jagerfly ned på én mission. Siden 2013, har Museum Vestsjælland 

forsket intensivt i historien om Mad Money II, og resultaterne deraf er mange og 

opsigtsvækkende. Det er lykkedes museet at finde nødlandingsstedet med 

metaldetektorer og bjærge mere end 40 kg flydele. Man har også fundet og 

interviewet øjenvidner til nødlandingen, omskrevet dele af den officielle 

nødlandingshistorie, opsporet de fleste af besætningens efterkommere i USA, og er 
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nu i færd med at opbygge en udstilling i Kalundborg. Dette og meget mere, vil være 

emnet for aftenens foredrag.  

     Mad Money II 

 

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 
 

 

Formandens Læserservice 

I ”gamle dage” var det tradition at have en ”toplæser” til de forskellige tidsskrifter, 

som tilgik tjenestestedet. Toplæseren lavede så en kort anmeldelse af det blad, han 

nu havde i opdrag. Det var en god og billig løsning: Det reducerede antallet af 

eksemplarer af tidsskrifter, og det reducerede den enkelte officers tidsforbrug til 

læsning af artikler, som måske slet ikke havde hans interesse. Men det ved man jo 

først bagefter. Man kan jo ondskabsfuldt kalde det censur, men det var det nu ikke. 

Kald det anmeldelse. Og det udelukkede jo ikke nogen fra at læse samtlige blade (dog 

uden for tjenestetid; arbejdet skulle passes). 

Jeg læser dagligt flere aviser og andre kilder, som kan have almen interesse. Hvis jeg 

finder noget interessant, kan jeg jo lige så godt dele det med dig. Så kan du jo ”take it 

or leave it”. Du bliver ikke hørt i det bagefter. 

Så her kommer lidt ”guf” fra november: 

”Man kan ikke bekæmpe forbrydere med ord” af oberst Lars R. Møller i Politiken 

21.11.2015 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns42@gmail.com
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”Hvilke fly er det, politikerne taler om?” af kaptajn-R Klaus Kroll, medlem af Nye 

Borgerlige2 i Berlingske Tidende 22.11. 2015. 

De ovenstående to artikler er bemærkelsesværdige i al deres klarhed. Det er ikke 

opmuntrende læsning for gamle soldater, som os – men på tide, at nogle rusker op i 

tingene. 

”Nu er der brug for helhjertet international handling” af tidligere CIA-leder Graham E. 

Fuller i Kristeligt Dagblad 18.11. 2015. Det interessante i denne artikel er 

redegørelsen for USA´s ansvar for at påbegynde krigene – men aldrig afslutte dem. At 

USA faktisk har tabt alle krige siden Koreakrigen. Det er sjældent at høre om det fra 

en kompetent amerikaner.  

Samme dag, samme avis, har en leder: ”Stå sammen i kampen mod IS”.  KD roser her 

samarbejdet mellem Rusland og Frankrig med det formål at ødelægge IS. Det kan vi 

vel alle hilse velkommen. Det fører i det mindste mine tanker tilbage til midten af 

70´erne, hvor begrebet ”Nord-Syd-konflikten” var ret nyt. På det tidspunkt var øjnene 

rettet mod bl.a. ”stedfortræderkrigen” i Angola, men kloge mennesker var også ved 

at komme til den erkendelse, at vi – på trods af Øst-Vest-konflikten – måtte se at 

finde modus vivendi med WAPA, så vi sammen kunne ruste os til at imødegå truslen 

fra syd. Fra den tredje verden. Fra overbefolkning, ressourceknaphed, 

folkevandringer og religiøse fanatikere. Noget tyder på, at det øst-vest samarbejde 

måske er ved at være en realistisk mulighed i dag eller i morgen. Den bør hilses 

velkommen, og den bør dyrkes – inden det er for sent. Det betyder ikke – i min optik 

– at Danmark så kan fedtpasse videre. Det har vi gjort alt for længe. 

Desuden kan det være nyttigt/interessant af og til at gå ind på www.forsvaret.dk. Det 

har for kort tid siden været igennem en opdatering og fremtræder mere overskueligt 

end tidligere – men desværre ikke mere overbevisende. 

En ret ny hjemmeside for og af det personel, som skal leve med konsekvenserne af 

det, som politikerne og deres militære rådgivere beslutter, kan findes på 

info.krigeren.dk. Her kan du bl.a. læse chefen for Jydske Dragonregiments vurdering 

af beredskabet ved de enheder, han har ansvaret for at opstille. Noget af en ”eye-

opener”. En modig mand. Stor respekt for det. Regimentschefen er oberst Bjarne 

Højgaard Jensen. Det synes at være fra den kant, man skal høre om ”de faktiske 

forhold i jernindustrien”. Men dragonerne er jo også kendt for at kalde en spade for 

en spade. 

                                                           
2 Nystiftet politisk parti, se www.nyeborgerlige.dk 

http://www.forsvaret.dk/
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SWOT-analysen 

Den af Formandsskabet iværksatte SWOT-analyse er nu nået ud til kredsene. 

Formandskabet har udvalgt tre ”Strategiske Satsningsområder” (så kan det næsten 

ikke blive mere DJØF´et) som ønskes undersøgt nærmere. Vi vil spørge 

medlemmerne om deres mening i form af et spørgeskema, som i skrivende stund er 

ude til høring i bestyrelsen, så vi i bestyrelsen kan være enige om formen, inden vi 

sender det ud til Jer. På den måde får vore ikke-aktive medlemmer også en mulighed 

for at komme til orde. Skemaerne skulle gerne være ude hos medlemmerne, når du 

læser dette. 


Jule- og Nytårshilsen 2015 

Alle vore medlemmer og deres familier ønskes en rigtig Glædelig Jul. Der er stadig 

masser at glæde sig over. Og også et godt Nytår ønsker jeg for Jer, for det skal nok 

komme, trods alle besværligheder og trusler. Som den amerikanske feltpræst i Tuzla, 

Bosnien i 1998 sagde: ”Remember: God is also with you in the AOR3 today!” 

                                                                                                                                 Hans Jürgen Jürgensen 
Oberstløjtnant, 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 
 

 

Året der gik – og næste år 

Året er ved at gå på hæld, så det er tid til evaluering og et kig på næste år. 

Så gjorde vi det igen: FYN vandt landsskydningen 2015 – både som kreds og 

individuelt (se andetsteds i bladet). Vi ønsker SSG Gert Schultz, som blev nr. 1, samt 

MJ Leif Mosegaard, som blev nr. 4, hjertelig til lykke.  

                                                           
3 Area of Responsibility (Ansvarsområde) 

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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Vi mistede nogle store profiler i løbet af året: KN Gurli Ikjær, KN Erik Lykke Pedersen, 

KN P.A.P. Jacobsen, PL Ronald Magnussen og SSG Ib Birger Hansen.  Æret være deres 

minde. 

Men heldigvis har vi også fået tilgang, som vi skal have sagt pænt go’-da’ til – 

forhåbentlig ved julefrokosten. 

Året har budt på to fine ture til henholdsvis Slagelse/Sorø og Langeland/Tåsinge. 

Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem i MJ Morten Graversen og sagt farvel til SSG 

Gert Schultz, som ønskede at udtræde og hellige sig skydning. Vi ønsker henholdsvis 

velkommen og tak for indsatsen. 

Bestyrelsen har udfærdiget AKOS for 2016 således: 

Generalforsamling Torsdag den 10. marts 
Landsmøde Onsdag den 13. april 
Forårstur  Torsdag den 26. maj  
Skydninger med pistol Tirsdagene 9., 16., 23. og 30. august 
Sensommertur Torsdag den 8. september 
Julefrokost  Fredag den 9. december 
 

Notér venligst, så man ikke planlægger en ferie på disse datoer. Nærmere vil tilgå. 

Sluttelig ønskes alle medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen FOUAT FYN 
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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 
 

 

Kommende arrangementer 

Kredsen afholder ordinær generalforsamling på/ved Varde Kaserne 

torsdag den 3. marts 2016 

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 torsdag den 18. februar. 

(FOUAT’s love inklusive bestemmelser for kredsenes generalforsamlinger kan læses 

på internettet http://wp.fouat.dk/foreningen-formaal-og-vedtaegter/vedtaegter/, 

TILLÆG A). 

Vi mødes ved Hovedvagten, Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde torsdag 

den 3. marts 2016 kl. 10.00 og begiver os derfra over vejen til KFUM’s Soldaterhjem 

  

                              
 

Programmet, hvor lokalefordeling ikke er endelig fastlagt, ser derefter således ud: 

10:00-10:30 Ankomst, velkomst og formiddagskaffe 

10:30-11:30 Generalforsamling (Damerne hygger sig under fortsat kaffedrikning) 

11:30-13:00 Frokost i kasernens fællesmesse 

13:00-14:30 Foredrag: 

mailto:kvalp@live.dk
http://wp.fouat.dk/foreningen-formaal-og-vedtaegter/vedtaegter/
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  Orientering om Hærens Efterretningstjeneste ved oberst B. Mejlholm 

                      Orientering om Hærens Sergentskole ved oberstløjtnant M. Rahbek 

14:30-16:00 Hyggeligt samvær, eftermiddagskaffe, afslutning 

Kuvertpris for frokost m.v. er kr. 100,- pr. person. 

Tilmelding: Snarest og senest 17. februar til forretningsføreren 



 

Kredsen har ikke planlagt andre arrangementer i den mørke, kolde vinter. Næste 

programpunkt bliver et gensyn med Christiansfeld, som i mellemtiden er kommet på 

Verdensarvlisten. Det bliver engang til april-maj, og guiden bliver igen vores trofaste 

medlem, major Lorenz Asmussen. 
 

Kredsbestyrelsen ønsker medlemmerne en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
 

 

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 
 

 

 

Kranselægning på Aalestrup kirkegård 

 

Traditionen tro gennemfører Nordjyske Kreds kranselægning hvert år på 

ALLEHELGENSDAG på graven for engelske og polske flyvere på Aalestrup kirkegård. 

Siden 1974 har FOUAT Nordjyske kreds afholdt kranselægning på Aalestrup kirkegård 

for at mindes de 14 flyvere, der blev skudt ned natten mellem den 29. og 30. august 

1944. I år blev kranselægningen flyttet til ALLEHELGENSAFTENDAG den 31. oktober. 

  

mailto:mogens.danielsen@adr.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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I højtideligheden deltog fra Nordjyske Kreds tre medlemmer samt Jette Strehle. Fra 

Midtjyske Kreds deltog formanden oberst Michael Svejgaard og fru Hanne, der havde 

taget den lange vej fra Karup. Fra menighedsrådet for Aalestrup kirke deltog 

formanden Lisbeth Primdahl, samt lærer, tidligere folketingsmedlem Per Bisgaard.

        

500 engelske bombemaskiner deltog i bombetogtet, og målet var den tyske 

krigsindustri i Nordtyskland og Polen, bl.a. over Köningsberg og Stettin. 10 maskiner 

blev skudt ned over Jylland, heraf tre over området ved Lovns Bredning. Under 

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

og jagere fra flyvepladserne Karup og Aalborg blev sendt imod dem for at forsøge at 

gøre mest mulig skade på armadaen af de tungt lastede maskiner.  

 

 
Fra kranselægningen på Aalestrup Kirkegård 

 

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

syv mands besætning ramt og styrtede brændende til jorden.  De syv mænd blev så 

svært forbrændte, at de kunne være i en kiste. Kisten blev bragt til Aalestrup 

kirkegård sammen med en kiste indeholdende en polak, der var besætningsmedlem 

på en anden Lancaster. Denne maskine med polsk besætning, blev ramt af tyske 

jageres ild over Gedsted, og styrtede ned i Lovns Bredning. Også her var der syv 

mands besætning, men piloten reddede livet. Han var den eneste, der bar 

redningsvest.  Han gemte sig i Aalestrup Kirke, og blev af modstandsbevægelsen kørt 
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i ambulance til Frederikshavn, og derfra sejlet til Sverige. De dræbte polakker drev i 

land de følgende dage. Den sidste fandt man dog ført i juli 1945 i vragrester af flyet, 

der blev bjærget ind til Hvalpsund. 

 

Gårdejer Martin Husum, på hvis jorder det engelske fly styrtede ned ved Aalestrup, 

så sit snit til at fjerne bombemaskinens logbog. Den blev gemt og senere sendt via 

Modstandsbevægelsen til England, hvorfra man i marts modtog navnene på de indtil 

da uidentificerede flyvere.  

 

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

tyskerne satte på gravene, de polske navne, medens et andet kors fortalte: "Hier 

ruhen 8 unbekannte Englischen Soldaten".  Trækorsene, der blev erstattet af 

gravstene og et smukt sandstensmonument den 6. maj 1946, opbevares på kirkens 

loft, hvor man kan se dem. Midler til monumentet blev tilvejebragt gennem en 

indsamling blandt beboerne i Aalestrup og Østerbølle kirkesogne. 

 

Den ottende, som blev begravet på Aalestrup kirkegård, var piloten, N. J. Evans, fra 

en tredje maskine, der blev skudt ned over Risgårde Bredning den 4. oktober 1944, 

og blev begravet to dage senere, medens hans kammerater fra maskinen ligger 

begravet i Strandby og Skive. 

 

Efter højtideligheden tog man op på kirkens loft for at se trækorsene. Ligeledes var 

man inde i kirken, der er fra 1908, hvor Aalestrup sogn blev udskilt fra Østerbølle 

sogn. I kirken, der i sin enkelhed er smuk, er dels et stort trækors samt en smuk 

altertavle af forgyldte relieffer, der begge er lavet af skolens daværende 9. klasse 

efter en brand i kirken for nogle år siden.  Derefter inviterede menighedsrådet til 

kaffe i Menighedshuset.  


Allehelgensdag den 1. november. 

 

Allehelgensdag er i år den 1. november, og Allehelgensaften er aftenen forinden, 

altså den 31. oktober.  Dagen blev indført omkring år 610 af pave Bonifacius den 5., 

og gjort til minde om alle de helgener, der ikke havde en egen dag.   I 998 blev dagen 

efter - den 2. november - gjort til mindedag for almindelige døde af pave Gregor den 

5., og kaldes derfor Allesjælesdag.  På denne dag kunne man gennem bøn, offer m. v. 

hjælpe de døde i skærsilden.  Folkelige trosforestillinger, som kendes i de katolske 
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lande i dag, tog denne tradition op. Man havde særlige allehelgensaftens måltider. I 

bl.a. Estland varmede man badstuen op for de afdøde gæster, man ventede. 

 

De danske døde kom ikke på allehelgensbesøg. Herhjemme opfattede man julen som 

en periode, hvor afdøde var motiveret for at forlade gravene for at se til den levende 

familie.    

 

Efter reformationen blev dagene slået sammen som en mindedag for alle kristne, der 

døde i deres tro. Dagen beholdt til en vis grad sin position i den protestantiske kirke, 

men nu med ændret indhold, idet den blev til en mindedag for reformationen. Det 

var Allehelgensaften 1517, at Martin Luther slog sine berømte teser op på døren til 

Allehelgenskirken i Wittenberg, og dermed indvarslede reformationen. 

 

I Danmark afholdes gudstjenester og andre kirkelige handlinger på eller omkring 

Allehelgensdag. Mange tænder et lys på gravene for afdøde den dag. 


Generalforsamling 
 

Datoen for generalforsamling er fastsat til onsdag den 2. marts, kl. 18:00 i 

Gildeborgen.  De nærmere forhold omkring generalforsamlingen vil blive fastsat på 

et bestyrelsesmøde den 21. januar. Derefter vil indkaldelse til generalforsamling 

vedlagt dagsorden m. m. blive udsendt til alle medlemmerne.  

 

Til orientering kan nævnes, at der ikke længere er personel til daglig i Gildeborgen. 

Ligeledes er Klarup Kros forpagtning af Gildeborgens køkken ophørt.  Brugerne skal 

selv sørge for alt ved arrangement, herunder borddækning, aftale med leverandør af 

forplejning, kaffebrygning, opvask m. m.   


Militær Nytårsgudstjeneste 

 

Torsdag den 14. januar 2016, kl. 19:30 afholder Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland sin traditionelle gudstjeneste i Budolfi Kirke. 
 
Altertjeneste foretages af domprovst Niels Christian Kobbelgaard. 
Organist: Domorganist Erling A. Thomsen. 
Prædikant: Chef for Hærstaben, generalmajor H. C. Mathiesen. 
Ind- og udgangsbøn: Menig Louise V. W. Nielsen (HVK ALM). 
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Soldatens bøn: Sergent Jacob J. Christensen (HVK CIM). 
Musik: Air Transport Wing Aalborg Brass Band. 
 
Budolfi Kirke og Hjemmeværnet byder det nye år velkommen, hvor vi samtidig 
fastholder en god tradition. I lighed med tidligere år er alle velkomne i Budolfi Kirkes 
krypt efter gudstjenesten, hvor Hjemmeværnet er vært ved kaffen. 
 
FOUAT Nordjyske Kreds skal opfordre alle medlemmer til at deltage. Kredsen 
deltager med fane. 




 
 
Bowling 
 
Ved afholdelse af Bowling/pokalkamp for efterårssæsonen 2015 den 16. november 
blev følgende resultater opnået: 
Tove Søndergaard  321 point 
Gunnar Albrechtsen  253 point 
Leif Nygaard  245 point 
Jes Reiner Pedersen  225 point 
Mogens Gundersen  208 point 
Knud Erik Buus  184 point 
 
Vinder blev således Tove Søndergaard, der får pokalen overrakt ved julefrokosten 
den 14. december 2015. 


Kosovo 

Nordjyske Kreds modtager håndfaste beviser på, at Danmark fortsat er til stede i det 

tidligere Jugoslavien. Fra vores kontaktperson, Jann Hornum, KFOR BEVDEL CAMP 

NOVO SELO modtager vi nyhedsbreve, hvoraf vi bringer et uddrag: 
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Uddrag af Nyhedsbrev nr. 2 fra Camp Maréchal de Lattre de Tassigny, Kosovo  

26. november 2015 

Vores daglige rutiner er ved at være på plads, og dagene går hurtigt. Vejret har indtil nu været 

fantastisk med op til 15-18 grader om dagen og let frost om natten, men nu kan vi godt mærke, at 

vinteren nærmer sig hastigt. Det har blæst voldsomt og regnet meget, samtidig er temperaturen 

faldet, så vi kan godt begynde at finde det varme tøj frem fra gemmerne.  

Vi kører mange patruljer i området og fattigdommen er slående, dog med tydelige tegn på 

forbedringer. Mange huse er ved at blive renoveret, og det ser også ud til at være tiltrængt. Mange 

huse står dog forladte og forfalder, måske er det striden mellem Kosovo-serbere og Kosovo-

albanere der er skyld i det. Der er stadig store spændinger mellem de to befolkningsgrupper, hvilket 

vi mærker når vi kører patrulje. På en tur til en grænsepost hilste jeg på en Kosovo-serber i vejsiden 

og fik "fingeren" som hilsen!  Serberne betragter os som besættere og albanerne som befriere.  

Nogle landsbyer er nu udelukkende serbiske og andre albanske. 

På mange af byskiltene i det albanske område er bynavnet på serbisk malet over, og mange steder 

flages der med det albanske eller respektive serbiske flag - hvis man nu skulle være i tvivl om 

hvilken del af landet man befinder sig i! 

Det kan være noget af en udfordring at køre hernede, om aftenen møder vi tit traktorer eller biler 

uden lys på, så det er med at være opmærksom. De lokale kører ind i mellem som om de har stjålet 

bilerne, og vi er nødt til at køre frisk for ikke at komme i klemme, især rundkørslerne er spændende, 

der står tit lokale handlende og folk der står af eller på - men også politiet, det får dog ikke folk til at 

flytte sig af den grund. Vi bliver sjovt nok aldrig stoppet i fartkontrol! 

".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderledes skydetræning i bjergene 
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Vi har udnyttet det gode vejr og har et par gange været på skydebane sammen med nogle af vores 

kollegaer. Når sneen ligger tykt, er det ikke så spændende at være på skydebanen.  På den tyske 

bane skød vi en spændende skydning og gruppen fik mulighed for at skyde til den tyske 

"Schützenschnur 

Der er mange hunde hernede, og det er et sørgeligt syn; mange af dem er nogle forhutlede skrog, 

der går langs vejen og leder efter noget spiseligt. Der ligger derfor også en del påkørte og døde 

hunde i vejsiden. Det er dog ikke kun hunde der går i vejsiden, vi møder også jævnligt køer, der går 

og græsser langs vejen - eller spiser affald! 

I lejren har vi "fornøjelsen" af at have besøg af en ræv - den har bidt en ungarer, så den er meget 

uønsket i lejren, men ikke til at komme af med.  Lejrhunden har ikke passet sit arbejde! 

 

125 års Jubilæum 2016 

 

I 2016 – næste år – fylder Foreningen for Officerer uden for Aktiv Tjeneste 125 år. 

Det vil vores forening markere på én eller anden måde. Det er da et flot jubilæum for 

en så lille forening som vores. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal se nærmere 

på sagen. Lige nu pågår der en jagt på oplysninger om, hvad der egentlig er sket 

mellem oprettelsen i 1891 og vores ”MEDDELELSER”-arkiv, som har fastholdt 

perioden 2004-2015. Det kan du finde på vores hjemmeside. Desværre går det kun 

tilbage til 2004. Umiddelbart er der, som kilde til fortiden, kun et jubilæumsskrift i 

Militært Tidsskrift fra 1991 i anledning af 100-års jubilæet. Egentlig mærkeligt, fordi 

Forsvaret jo har tradition for omhyggeligt at opbevare alle papirer og aflevere dem til 

Hærens Arkiv (nu Rigsarkivet) til de fastlagte terminer. Der har ikke været ret meget 

fangst i det farvand. 

Der er dermed en del emner, som ikke er belyst, og det er da trist. Foreningen har 

eksisteret gennem to Verdenskrige – inklusive en spændende mellemkrigstid - Den 

Kolde Krig og nu efterhånden også gennem 25 års ”ikke krig-ikke fred”. Det sidste er 

måske nok den sværeste at forholde sig til for os, der gennemlever det. Nutiden kan 

vi følge på medierne, som af og til giver et retvisende billede af situationen, men ofte 

ikke gør det. Vi må danne vores opfattelse selv. Ikke mindst lige nu. Vi skal jo ”… 

vedligeholde kontakt og kendskab til forsvaret”. Det er ikke nemt. 

I den situation er det dejligt, at vi har en mængde engagerede og vidende 

medlemmer, som går i krig med opgaven. Major Jørgen Larsen, Sjællandske 

Livregiment, tidligere formand for Københavnskredsen og tidligere næstformand for 

FOUAT samt forskningsbibliotekar D.B. ved KGB har brugt tid på at grave i gemmerne 

og har fundet frem til et interessant notat fra Fællesstyrelsen af 1/11 1973. Det vil 
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nok være overraskende for de fleste af os. Det omhandler foreningens 

kredsorganisation pr. 1. november 19734.  

Se her!   

 

For Midt- og Vestsjællands Kreds er det nyt stof. Vi har ikke været ”inviteret inden 

for” fra begyndelsen. I 1891 var der – øst for Storebælt – kun to kredse: København 

og Lolland-Falster. Sjælland var også den gang ”Udkantsdanmark”. Det var Lolland-

                                                           
4 Underskriveren, oberst Folmer Pedersen (1900-1984), deltog i kampen om Næstved kaserne i 

1943.  
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Falster også, men de var ikke landfaste, så de måtte vel lære at klare sig selv. Kan 

man komme længere ud end ”Udkantsdanmark”? Storstrømskredsen oprettes som 

afløser ved denne skrivelse (Storstrømsbroen er fra 1936). Kredsen afgik ved døden i 

2013. Sic transit Gloria Mundi. 

                                                                                                                                                      Hans Jûrgen Jürgensen 
Oberstløjtnant, Kredsformand 


 

Korrumperede regimer bruger medierne til at aflede folks opmærksomhed fra de 

virkelige problemer. 

Af Nadia Oweidat, der er ”senior fellow” og arbejder for det internationale 

sikkerhedsprogram hos ”New America,” der er en tænketank i Washington D.C.. Hun 

holder også foredrag om islamiske måder at tænke på Skolen for udenlandske 

Tjenester på Georgetown Universitet. Indlægget er fra CNN – november 2015. 

I dagene efter terroren i Paris var der visse nyhedskilder, der virkede som om de ville 

hjælpe ISIS med deres propaganda. ”Terrorisme er et amerikansk produkt,” blev der 

udbasuneret på en overskrift. Et andet medie repeterede den til hudløshed gentagne 

konspirationsteori om, at det var fremmede efterretningstjenester, der havde udøvet 

angrebene i Paris for at give de vestlige lande et alibi for at invadere de arabiske 

lande, eller hvad ellers de kunne finde på, for at bekæmpe terrorismen. Det var et 

ekko fra de beskyldninger, der blev lanceret i forbindelse med angrebet i New York 

den 11. september 2001. 

Beklageligvis kom disse overskrifter ikke fra ISIS eller deres tilhængere. Men de kom 
fra statslige medier i Egypten, der ellers skulle foregive at være en amerikansk allieret 
i kampen mod terrorisme. Men det var ikke de eneste eksempler. En hurtig 
gennemgang af større opinionsdannende medier i de statskontrollerede Egyptiske 
mediehuse viser, at den almindelige egyptiske borger hyppigt bombarderes med 
overskrifter, der omhandler: ”Racismen, som vestlige lande kører frem med, koblet til 
terrorisme,” ”Terrorisme og supermagterne,” ”De vestlige landes forræderi.” Den 
slags er ikke bare harmløs boulevardpresse udblæsninger — medier, der kører 
hadekampagner, har en dyster forhistorie, hvor de opildner til potentielt dødelige 
handlinger. 
 
I midten af 90’erne kunne man eksempelvis opleve at radio- og TV-stationen ”De 
tusinde Høje,” spillede en afgørende rolle i massakren på hundrede af tusinder af 
mennesker i Rwanda. Den slags udladninger er almindelige i arabisksprogede medier, 
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hvor mange statsstøttede nyhedsmedier er medvirkende til at tusinder af mænd, 
kvinder og nogle gange også børn bliver besatte af tanken om drab og ødelæggelser. 
Især har religiøse kanaler lov til at operere med statens velsignelse og nogle af disse 
har tilsyneladende gjort det til deres livsopgave at kæde islam sammen med had til 
alt vestligt. Alt dette mere end antyder, at medmindre de vestlige lande bliver i stand 
til at dæmme op for terrorismen og samtidigt gøre disse mediehuse ansvarlige for 
deres udladninger, vil der kun være ringe chance for at få hånd om den terroristiske 
udfordring, som ISIS udgør. 
 
Den forskel der er på, hvordan man ser medierne kan være hårrejsende. I kølvandet 
på affæren med muhammedtegningerne, var der mange muslimer, der – efter 
daglige bombardementer fra respektive landes medier – blev mobiliseret til at 
foretage angreb på ambassader. Det overraskede mange i de vestlige lande, hvor 
man ikke forstod, hvorfor der var så mange, der gik på barrikaderne for at protestere 
over nogle vittighedstegninger. 
 
Måske er det mest forstyrrende aspekt i den slags hændelser, at arabiske regimer, 
der giver tilladelse til at sende den slags hadefulde udsendelser, gør det mindre af en 
eller anden idé om religionsfrihed, end de gør det for regimets egen overlevelse, også 
selv om udkommet er legitimering af terroristangreb. Sagen er jo, at netop det at 
bebrejde de vestlige lande for de utilstrækkeligheder, der hersker i de arabiske lande, 
der styres af korrumperede og utilstrækkelige politikere, er et ofte anvendt kneb, 
hvor man bruger medierne til at afspore deres egne befolkningers opmærksomhed 
fra de hjemlige problemer.  
 
Uheldigvis er det sådan, at det ofte er USA's allierede der er de værste syndere, idet 
de løbende kæder dagens hændelser sammen med korstogene. Der er sikkert mange 
af os, der tænker. Jamen korstogene er jo en mange hundrede år gammel affære. 
Men den store fortælling om invaderende fremmede kører stadigvæk i statsstøttede 
arabiske medier, som ofte portrætterer dagens historie med sammenhæng til de 
århundrede gamle beretninger om ønsket om at udradere muslimske lande. 
  
Det er for eksempel sådan at Sayyid Qutb, en ægyptisk ideolog, som inspirerer mange 
voldelige ekstremister, tror, at alle vestlige samfund besidder en ”korstogsholdning.” 
Invasionen af Irak, overgrebene i Abu Ghraib fængslet og den fortsatte 
tilstedeværelse af amerikanske tropper i landet bliver ikke set på som isolerede 
hændelser, men tjener for dem kun et, nemlig at underbygge historien. 
Den arabiske udgave af nyhedskanalen ”Al Jazeera” dækker fra tid til anden 
terrorismen som en kamp mellem David og Goliat, med terrorismen i rollen som 
David. I et nyligt indslag om massakren i Paris, blev der givet sendetid til at videregive 
de drømme, som de terrorister havde, der gennemførte angrebet, hvor der mere end 
antydedes, at de ønskede at hævne noget i islams glorværdige fortid.   
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I en nyhedsudsendelse om hændelsen i Paris har man udbredt et billede at en 
kraftløs vestlig verden, hvor en af studieværterne hoverende spurgte om ikke ”den 
vestlige verdens militære magt, når det kommer til stykket, er en papirtiger?” Panelet 
var i det store og hele enig i det synspunkt. 
 
Alt dette tjener til at overdænge hele befolkninger med nedvurderende antydninger 
af, hvordan vestlige lande ser på dem. Det er ikke nogen overdrivelse at mene, at i 
arabiske øjne opfatter man vesten på nøjagtigt samme måde, som manden på gaden 
i Paris ser på voldsforbryderne, der stod bag overfaldene den 13. november, og dette 
skal i høj grad tilskrives disse ophidselseskampagner. 
 
Det siger sig selv, at amerikansk og europæisk udenrigspolitik ikke kan sige sig fri for 
en andel i det ragnarok, som nu hersker i Mellemøsten, et helvede, der støtter 
rekrutteringen og motivationen til terrorisme. Vestlige medier, til og med de 
amerikanske, er ikke uden skyld i hadefulde udladninger, der kan medvirke til vold 
mod arabere, muslimer, andre minoriteter og migranter i det hele taget. 
Men det rører ikke ved det faktum, at et godt sted at starte kampen mod terror er 
ved roden af den desillusionering, som omfatter en selvforstærkende fortælling, der 
leveres af statslige mediehuse — hvoraf nogle tilhører lande, der burde være vore 
allierede i kampen mod ekstremismen.  

Oversættelse: Erling Flebbe 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

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

MEDDELELSER Nr. 207 (Maj-juni 2016) 010416 150416 

MEDDELELSER Nr. 208 (Juli-august 2016) 010616 150616 

MEDDELELSER Nr. 209 (September-oktober 2016) 010816 150816 

MEDDELELSER Nr. 210 (November-december 2016) 011016 151016 

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
Stiftelsesfest København Kastellet, Nordre Magasin 101215 – 12:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 111215 – 13:00 

Julefrokost Nordjyske Bowlingcentret 141215 - 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 070116 – 19:00 

Nytårsgudstjeneste København Kastelskirken 100116 – 14:00 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Budolfi Kirke 140116 – 19:30 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 210116 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 040216 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet, Gl. Varmecentral 180216 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 010316 – 19:30 

Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 020316 – 18:00 

Generalforsamling Sydjyske Varde Kaserne 030316 – 10:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 030316 – 19:00 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 100316 – 18:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense/Højstrup 130416 – 10:00 

Forårsudflugt Fyn  260516 –  

Skydning Fyn Skallebøllecentret 090816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 160816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 230816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 300816 – 16:00 

Sensommertur Fyn  080916 - 

Julefrokost Fyn Dannevirke 091216 – 13:00 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
Redaktionen afsluttet den 5. december 2015 


