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FOUAT OG FREMTIDEN 
 

Kære alle 

I skrivende stund – den 12. januar 2016 – er vi alle ovre festlighederne 
omkring julen og nytårets komme. Jeg vil godt benytte denne lejlighed til at udtrykke 
håbet om, at I alle har haft en dejlig højtidsperiode og samtidig ønske jer alle og jeres 
nære et godt og lykkebringende nytår. 

Lad mig fortsætte med FOUAT og fremtiden: 

På repræsentantskabsmødet i april 2015 blev det besluttet at indlede et 
arbejde med FOUAT’s identitet og de udfordringer, foreningen står over for. Med dette 
udgangspunkt lavede formandskabet en foreløbig analyse af foreningens Styrker og 
Svagheder samt de Muligheder og Trusler, der skønnes at være. Denne analyse 
udsendtes til kredsbestyrelserne med opfordring til at fremkomme med kommentarer 
og forslag.  

Disse blev indarbejdet i en opdateret analyse, som i november 2015 blev 
udsendt til kredsene med anmodning om, at emnet blev sat til drøftelse på kredsenes 
generalforsamlinger i begyndelsen af 2016. Jeg ser nu meget frem til at høre 
medlemmernes reaktioner, som gennem kredsformændene vil blive formidlet på det 
kommende repræsentantskabsmøde i april måned. 

Jeg har dog allerede fået en fornemmelse af, hvad der rører sig, idet Midt- og 
Vestsjællands Kreds meget prisværdigt har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, 
hvor man har bedt medlemmerne besvare en række konkrete spørgsmål for på denne 
måde at nå ud til alle medlemmer. Resultatet heraf vil indgå i drøftelserne på 
repræsentantskabsmødet. 

Det er min overbevisning, at vi vil få tilstrækkeligt mange og velkvalificerede 
forslag, der kan lægges til grund for prioritering og valg af indsatsområder for foreningen 
og de enkelte kredse i bestræbelserne for at fortsætte en positiv udvikling af FOUAT. 

Jens Erik Frandsen 
                                                                                                                                                         Formand 

 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

Hermed indkaldes til FOUAT repræsentantskabsmøde  

ONSDAG DEN 13. APRIL 2016, KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)   

Foreløbig dagsorden: 

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
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a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 
2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af bidrag til foreningen, herunder betaling for medlemsbladet. 
5. Valg af: 

a. Formand (på valg i 2018). 
b. En revisor (Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen er villig til genvalg). 
c. En revisorsuppleant (Bestyrelsen foreslår Erik Dreyer-Andersen fra 

Købehavnskredsen) 
6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. FOUAT og fremtiden – SWOT- og strategiproces. 
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 
9. Eventuelt. 

 

Forslag fra Kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 7. skal være formandskabets 
forretningsfører (Annemette Ruth email: as.ruth@hotmail.com) i hænde senest den 15. 
marts 2016. 

Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding til forretningsføreren senest fredag den 1. 
april 2016. 

Transport foregår ved egen foranstaltning og for egen regning. Der forsøges arrangeret 
transport fra/til Odense Banegård, hvis der er behov. Dette bedes oplyst ifm. med 
tilmelding. 

Forplejning vil blive betalt af landskassen. 




Arkiv 

Foreningens arkivar, major Jørgen Larsen, har nu tilendebragt en større oprydning i og 

systematisering af foreningens meget varierende arkivmateriale. Det er lykkedes 

foreningen at få gode opbevaringsfaciliteter, således at arkivet nu opbevares i Kastellet i 

København (i Gl. Hovedvagt rum 215). Adgang vil være mulig i Driftsområdets åbningstid 

og kan aftales på telefon 7283 9831 eller mobil 4064 3154 (Ref.: Inge Marott Pedersen). 
Red. 

 
 

mailto:as.ruth@hotmail.com
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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: Per K. Madsen,   4043 2361-  riemads@privat.dk 

 
 

 
 
 

Mere om ”en efterlysning” 

I forrige nummer af MEDDELELSER efterlyste jeg tidlige numre af samme 

blad. Siden da er der dukket rigtig mange af de gamle numre op. Københavns Kreds’ 

tidligere formand, major Jørgen Larsen, har i FOUAT arkiv genfundet en række gamle 

numre, der rækker helt tilbage til dengang, man endnu ikke havde besluttet sig til at 

give bladene numre. Og Sydjyske Kreds’ forretningsfører, major E.O. von Holck har 

fundet et stort antal numre frem, som lukker hullet i nyere tid. 

Når nu FOUAT hen ad vejen får scannet alle de fremfundne numre ind, vil 

det blive muligt at følge foreningens gøren og laden næsten hele vejen siden 

grundlæggelsen. De huller der endnu er med manglende MEDDELELSER er følgende: 

De første fem numre i 1976, idet det antages, at man er begyndt på at udgive 

MEDDELELSER det år. For 1977 mangler januar/februar, marts/april, juli/august og 

november/december. For 1978 mangler hele året. For 1981 mangler maj/juni og 

november/december. For 1982 har man september/oktober, resten mangler. Hele 

årgangen 1983, 1984 og 1985 mangler. For 1986 mangler marts/april og maj/juni. 

Skulle nogle af vore medlemmer ligge inde med de dele, er det fortsat 

meningen, at man kan sende dem til mig og få dem retur, når de er indscannet. 

Udlæg for porto vil blive refunderet.  
Erling Flebbe 


 
Kontingent 
Kassereren minder om, at kontingentet for 2016 kr. 150 skal indbetales på kredsens 
konto reg. nr. 1551 kontonr. 1127 7322 snarest muligt. 

Keld Meier Olsen 

 


Pistolskydning - forår 2016 
Så er der igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger. 

Skydningerne vil fortsat finde sted på skydebanen på Høvelte Kaserne. 

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
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Skydningerne er planlagt til at finde sted på følgende datoer: 

 

Torsdage den 14. april – 28. april – 12. maj – 26. maj og 9. juni 

 

Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00–11:00, og skytterne samles 

på parkeringspladsen ved hovedporten til Kasernen kl. 08:50.  

Som ny skydeudvalgsformand glæder jeg mig til at gense ”gamle” skytter, og nye 

skytter er også meget velkomne. Det er både spændende og hyggeligt at deltage i 

disse skydninger. 

Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf. 

4848 0740. Vel mødt. 
Per K. Madsen 

Skydeudvalgsformand 

Tlf. 4043 2361 
 e-mail: riemads@privat.dk 


Stiftelsesfest 

Torsdag den 10. december 2015 kunne Københavns Kreds holde 

stiftelsesfest i Kastellet. Denne gang var det foreningens 124. års dag, der blev 

markeret. Lige siden Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948 

blevet indviet i Kastellet i 2011 har FOUAT i forbindelse med Stiftelsesfesten 

foretaget en højtidelig kranselægning for at ære de faldne.  

 

 
Fru Edith Schrøder og formanden, oberst Erling Flebbe ved kranselægningen 

 

Men først sidste år kom FOUAT på listen på Kastellets hjemmeside over 

foreninger, organisationer m.v. som foretager kranselægning. Man kan se nærmere 

herom på internetadressen http://www.kastellet.info/ 

 

mailto:riemads@privat.dk
http://www.kastellet.info/
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Efter kranselægningen gik de fremmødte kredsmedlemmer over i Nordre 

Magasin og satte sig til bords ved et lidt anderledes, men efter manges opfattelse 

rigtig nydeligt frokostarrangement.  

 

 
Bo Madsen har forsamlingen i sin hule hånd 

 

Der blev underholdt med forskellige gode indslag fra flere af de 

fremmødte medlemmer. Især vil vi huske, at Leif Christensen deklamerede sit på vers 

fremsatte syn på kredsens virke gennem de senere år. Det var såvel smukt, gribende 

som relevant, og bør vel opfattes som en hyldest til det, der foregår i den gamle 

forening. Bo Madsens morsomme og med drama krydrede beretning om, hvordan 

han og konen var blevet medlem af ”Ældre Sagen” var jo komik af høj karat; der var 

ikke et øje tørt. Kredsens bestyrelse er jævnt hen af den opfattelse, at årets 

stiftelsesfest var et ganske hyggeligt arrangement, som rundede årets aktiviteter af 

på passende vis. 
Erling Flebbe 


 

Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken 

Traditionen tro blev der søndag den 10. januar afholdt et 

nytårsarrangement i Kastellet med ”Folk & Sikkerhed” som arrangør. Eftermiddagens 

program startede med en gudstjeneste i Kastelskirken med hærprovst Thomas 

Hansen Beck som prædikant. Soldaterforeninger, der er tilknyttet ”Folk & Sikkerhed” 

var repræsenteret med faner. Efter gudstjenesten var der kranselægning ved 

Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948, foretaget af 

formanden for ”Folk & Sikkerhed” oberstløjtnant-R Peter M. Andersen. Programmet 

blev afsluttet med en lille reception i spisestuen i Nordre Magasin, hvor Peter M. 

Andersen holdt en kort tale om organisationens virke.  
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Hærprovst Thomas Hansen Beck prædiker ved nytårsgudstjenesten 

 

Man kan se mere om arrangementet på internetadressen: 

http://www.folkogsikkerhed.dk/ . Der var pænt fremmøde til arrangementet, og der 

var flere af FOUAT Københavns Kreds’ medlemmer, der deltog. 
Erling Flebbe 

 


Foredragssæson 2015-II og tidligere 

Tidligere kontorchef i Forsvarets Efterretningstjeneste Lars E. Bærentzen holdt den 

5. februar 2015 et foredrag med titlen ”Den græske borgerkrig 1941–1949”.  

 Lars Bærentzen havde til foredraget udarbejdet og medbragt kopier af et 

skriftligt resumé af foredragets konklusioner, som han havde haft til kommentering i 

England og USA hos to eksperter på området, som tillige er gode bekendte af ham. 

Materialet var kommet retur samme dags eftermiddag med tilbagemeldingen, at 

resuméet var fuldt ud dækkende. Endvidere havde foredragsholderen medbragt 

kopier af nu afklassificerede kort over Grækenland med anførelse af partisaners (læs: 

kommunisters) grupperinger rundt om i landet. Endvidere havde han medbragt 

kopier af lister med forklarende tekster til samtlige de 61 Power Point billeder, han 

gjorde brug af til støtte for foredraget.  

 Lars Bærentzen lagde ud med at forklare om det forkvaklede italienske 
overgreb på Grækenland i oktober 1940. Dette felttog havde Mussolini undladt at 
orientere Hitler om, førend det var en realitet. Men kampagnen gik i baglås. 
Italienerne blev hurtigt tvunget helt tilbage ind i Albanien og den græske hær havde i 
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marts-april 1941 vundet den første sejr over Aksemagterne. Nazi-Tyskland følte sig 
tvunget til at træde til for at redde sin allieredes ære, og i løbet af de første tre uger 
af april 1941 rendte den tyske krigsmaskine Grækenland over ende.  

 Modstanden mod den tyske besættelse begyndte spontant, først i form af 
hjælp til efterladte britiske soldater, som var kommet til Grækenland i begyndelsen af 
marts 1941, men hvoraf hovedparten måtte rømmes som følge af den tyske invasion. 
Allerede i september 1941 oprettede en række mindre partier og organisationer det, 
der blev kaldt ”Den Nationale Befrielsesfront,” på græsk EAM. Men førertrøjen 
tilhørte imidlertid Grækenlands Kommunistiske Parti, på græsk KKE. Kommunisterne 
havde på trods af forfølgelser fra den græske diktator Metaxas’ politi formået at 
opretholde en illegal organisation spredt ud over hele landet med mange tilhængere. 
I sin propaganda pegede EAM fra begyndelsen på, at bevægelsen var bredt nationalt 
funderet. Problemet var bare, at KKE så afgjort spillede den ledende rolle. Det gav 
anledning til kiv og mistillid, og man bekrigede faktisk hinanden. Dette var den 
indledende nationale konflikt, som blev dysset ned, indtil tyskerne igen var blevet 
smidt på porten, men herefter udviklede situationen sig til regulær borgerkrig. 

 Foredragsholderen nævnte, at netop dette ikke forudsete tyske engagement i 

Grækenland formentlig har været medvirkende årsag til at det tyske overfald på 

Sovjetunionen, Operation Barbarossa, blev forsinket og derfor ikke kom til at forløbe 

som planlagt.  

 Grækenland var nu besat af tyskerne indtil september-oktober 1944. Den 

tyske propagandamaskine benyttede denne lynhurtige sejr på alle måder, og der blev 

vist billeder fra datidens tyske og tyskkontrollerede presse, der glorificerede den 

tyske værnemagts indsats. 

 Den tyske besættelse i Grækenland var, som de fleste andre steder, et 

nådesløst forehavende. Foredragsholderen forklarede blandt andet om vilkårlige 

henrettelser af civile som gengældelse for jernbanesabotager og om de mange 

grækere, som måtte friste en grum skæbne på grund af mangel på fødevarer, der 

førte til sultedøden for mange. Det blev i den forbindelse forklaret, at Grækenland 

ikke havde kunnet brødføde sin egen befolkning før verdenskrigen, og manglen på 

tilførsel af korn m.v. i omhandlede periode førte til hungersnød. 

 Under den tyske besættelse var der flere aktive modstandsgrupper i 

Grækenland. De var politisk set tilknyttet enten kommunisterne og Den Nationale 

Befrielsesfront (EAM) eller de var uafhængige nationalister. Mens de tyske 

besættelsestropper var i landet koncentrerede grupperne sig om at genere disse i 

størst muligt omfang. Det skete med støtte fra især Storbritannien. Det lykkedes at 
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gøre det besværligt for tyskerne, men det var Den røde Hærs fremrykning, der tvang 

dem til at trække sig ud af landet i midten af september 1944. 

 Lars Bærentzen redegjorde særligt for det såkaldte ”procentpapir”, som var 

udfærdiget af Churchill som skriblerier på en notesblok under et møde med Stalin i 

Moskva den 9. oktober 1944, i henhold til hvilket Stalin havde accepteret at lade 

briterne støtte den anti-kommunistiske magtovertagelse i Grækenland. Selv om der 

på den tid var en delegation af sovjetrussere i Grækenland, blev der intet væsentligt 

gjort fra den kant til støtte for de græske kommunister under de hårde 

borgerkrigslignende kampe året ud. 

 Med den tyske exit trådte briterne ind på den græske scene i december 1944. 

Dette bevirkede, at en kommunistisk overtagelse af det formelle styre blev afværget. 

Men briterne havde svært ved at tøjle den græske højrefløj. De for voldsomt frem i 

1945 og de efterfølgende år. Fra britisk side vendte man det blinde øje til, hvilket 

resulterede i en fortsættelse af borgerkrigen i landet. Foredragsholderen vurderede, 

at den reelt stærke part på den tid var de venstreorienterede. De var politisk solidt 

forankrede i den græske befolkning, og havde det ikke været for den britiske 

intervention, havde de kunnet overtage magten i landet, endda på legal vis. 

 Når den sovjetiske støtte til den græske kommunister udeblev, skal ses i lyset 

af, at Stalin anså sin førnævnte ”handel” med Churchill som gældende, hvilket betød 

at briterne reelt accepterede sovjetisk dominans i Rumænien og – det, som vi senere 

lærte at kende som det kommunistiske Østeuropa – landene bag jerntæppet.  

 I løbet af 1946 var der kommunistiske tiltag i flere lande, som fik den 

amerikanske regering til mere og mere at indse, at Sovjetunionen stræbte efter et 

kommunistisk verdensherredømme. Den amerikanske præsident kom til den 

erkendelse, at man måtte belave sig på en konfrontation med Sovjet.  

 I Grækenland kom der skred i den på den måde, at briterne i 1947 var 

nødtvunget til at opgive sin støtte til det siddende styre, som ud over at være anti-

kommunistiske også var gennemkorrumperet. Det tomrum turde amerikanerne ikke 

lade blive hængende, og stærke aktører som udenrigsminister George Marshall, 

viceudenrigsminister Dean Acheson og forsvarsminister James Forrestal lod 

hændelsen blive omdrejningspunktet for udformningen af en amerikansk doktrin, 

senere kendt som Trumandoktrinen, hvis formål var at sætte USA i førersædet for en 

verdensomspændende kamp mod kommunismen. 
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 At de græske kommunisters aktiviteter kom til at afføde en så massiv 

amerikansk modstand mod de sovjetiske drømme om et udbredt kommunistisk 

herredømme, fik Stalin til at lægge dem mere eller mindre på is.  

 På trods af dette modtog de græske kommunister støtte fra Sovjetunionen i 

årene 1947-49. Det underliggende motiv var, at det ikke var helt udelukket, at 

kommunisterne kunne have held til at tage magten. Skete det, kunne Stalin benytte 

det som baggrund for en revision af sin aftale med Churchill og indlemme 

Grækenland under den kommunistiske interessesfære.  

 At kommunisterne ikke kom til roret, skyldtes helt givet den amerikanske 

militære indblanding, men ikke den alene. Lars Bærentzen pegede på, at man ikke 

skal forklejne betydningen af den råhed, med hvilken den siddende græske regering 

forfulgte alle borgere, der viste blot den ringeste sympati for kommunisterne. Denne 

hårde fremfærd mod anderledes tænkende varede ved i flere år efter borgerkrigens 

afslutning. Det er bemærkelsesværdigt, at lande som USA og Storbritannien 

accepterede denne fremfærd og lod den passere i al ubemærkethed som et 

nødvendigt onde helt frem til 1974 og dermed også under hele oberstjuntaens 

regeringsperiode. 

 Lars Bærentzen rundede af med nogle betragtninger omkring det forhold, at 

såvel Danmark som Grækenland kom ud af den anden verdenskrig på de 

vestallieredes side. Han gav udtryk for, at dette burde tillægges Churchills personlige 

engagement i forholdene. Der blev yderligere gjort rede for, at Churchill havde 

handlet på egen hånd uden amerikansk støtte, og for Grækenlands vedkommende 

endda på trods af amerikanernes ønsker. Foredragsholderen lod forstå, at der 

naturligvis ikke var tale om nogen simpel sag, men tværtom om indviklede forhold 

med mange roller og spillere samt myriader af indbyrdes forbundne hændelser. Men 

havde Churchill ikke været den centrale aktør, var det opfattelsen, at ingen af delene 

var faldet ud om de faktisk gjorde.  

 At Stalin også spillede en central rolle var der belæg for. At han reelt undlod 

at kaste sit blik på Danmark – hvor kommunisterne, på samme måde som i 

Grækenland, havde haft en bred grobund, i hvert fald i tiden til og med de første år 

efter besættelsen – kan formentlig ikke forklares med andet, end at han ikke havde 

nogen åbenlys god anledning dertil. 

 Det var en særdeles engageret foredragsholder, vi havde på podiet hin 

torsdag aften. Lars Bærentzen havde mødt adskillige af de vigtigste britiske, 
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amerikanske og græske personligheder, der havde deltaget i hændelserne dengang i 

1940’erne; disse førstehåndskendskaber lod foredragsholderen medlemmerne få del 

i, hvilket var med til at sætte scenen på helt særlig vis. 

Erling Flebbe 


 

Major David Christopher Johnson holdt den 22. oktober 2015 et foredrag for 

Københavnskredsen om sine oplevelser i de amerikanske Special Forces i Vietnam. 

Vejen til Special Forces begyndte i 1962. I årene forud, 1958-62 havde han studeret 

russisk på Brown University. Den egentlige ansporing for David og mange andre til at 

læse netop russisk var kosmonauten Jurij Gagarins bedrift.  

David droppede imidlertid den akademiske verden og besluttede sig for at 

blive officer i den amerikanske hær. Der meldte han sig til infanteriet. Han kom til 

Fort Benning i Georgia og mødte dér en officer, der var fra Special Forces og havde 

været udsendt til Tibet! På samme tid blev filmen om De Grønne Baretter med John 

Wayne vist i biograferne. Det var noget, der motiverede den unge David. Han kom på 

kursus som faldskærmssoldat og som Ranger (svarer omtrent til jægersoldat). 

Dernæst søgte han til Special Forces og blev optaget. Da han gik på Ranger School var 

han den eneste af sit hold på 120 officerer, der havde meldt sig til det. Det var 

benhård træning. For David var det så hårdt, at han blev for stresset og sendt på 

hospitalet. Men han kom sig hurtigt, blev udskrevet og bestod kurset.  

 

 
Major David Christopher Johnson fortæller om sin tid i Vietnam 

 

Den første egentlige tjeneste ved Special Forces var et A-team ved 10th 

Special Forces Group, som var stationeret i Bad Töltz i det daværende Vesttyskland. 
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Enheden havde Østeuropa og Sovjetunionen som mål, hvilket gav god mening, idet 

David var uddannet i russisk. Den nye tjeneste fordrede, at han skulle skrive under 

på, at han var rede til at springe ud bag fjendens linjer, i krig som i fred. Om 

nødvendigt alene.  

Ved enheden havde man nukleare våben som standardudstyr, og han 

lærte hvordan man samler og betjener disse ”atomic demolitions.” Han fik at vide, at 

hans hold som designeringsopgave skulle springe ud over byen Arkhangelsk i de 

nordvestlige Sovjetunionen. Da David nævnte for sin chef, KN John Walden, at 

Vietnamkrigen eskalerede, svarede chefen: ”Remember this, Johnson. Big wars make 

big Colonels!” Han havde ikke været længe ved enheden førend personelofficeren 

oplyste, at også han skulle til Vietnam. Den beslutning havde hans mor protesteret 

over, og skrev endda til President Johnson, dog uden held.  

Første stop var ved Special Forces Hovedkvarter i Da Nang, hvor han blev 

sat til tjeneste som næstkommanderende ved HQ kompagniet. Det huede ham ikke, 

og han bad om at komme ud til et A-team, hvor man kæmpede mod fjenden. Special 

Forces enheder var ikke co-lokerede med andre amerikanske enheder. Han blev nu 

stationeret ved et A-team i den nordlige ende af Sydvietnam, kun 40 km fra den 

demilitariserede zone. Stedet var Tien Phuoc lejren også kaldt Detatchment A-102, 

der for år tilbage havde tilhørt Fremmedlegionen. Enheden bestod af 3 kompagnier 

vietnamesiske Special Forces soldater og officerer. Tien Phuoc lejren grænsede op til 

et vandområde på den ene side, som gjorde, at man var ret godt beskyttet fra den 

side. Enhedens opgave var primært at forsyne og uddanne vietnamesiske Special 

Forces enheder, men de skulle også lede vietnamesiske patruljer, hvor hovedopgaven 

var at holde fjendens artilleri uden for skudvidde. Special Forces patruljerede for at 

vise, at det var Saigon og ikke Viet Cong, der beherskede området.  

For at kunne lede artilleristøtte skal man være meget dygtig til at læse 

kort. Man skal kunne melde om egen position og om, hvor lagene skulle lægges. Da 

chefen for Tien Phuoc blev forflyttet blev David Johnson, efter chefens anbefaling, 

udpeget til at overtage kommandoen. Han blev samtidigt udnævnt til kaptajn.  

Inden for hegnet havde man et batteri med 105 mm haubits tilhørende 

US Marine Corps plus et 155 mm batteri fra 101 Airborne Division. Der var rigtig 

meget artilleri for en A-lejr, men det blev hilst velkommen, når man var på patrulje 

og, når fjenden foretog angreb.  

Man måtte ikke drikke spiritus, og der måtte ikke være piger i lejren. 

Fjenden kunne angribe når som helst og alle skulle være klar til kamp. Om korruption 

sagde han bare. ”Jeg stjæler ikke selv, og vil heller ikke tillade, at andre hos os gør 

det!” 

I lejren var der en afhøringshytte. En dag så David, at en mand blev slæbt 

ind i hytten, og det var tydeligt, at han havde været mishandlet. I loftet i hytten var 
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der en bjælke, hvor der var en krog og løkke. David Johnson var godt klar over, hvad 

der var i gære, men han var inden da uvidende om, at der blev brugt tortur ved 

enheden. Da han så stod i døren til hytten, mønstrede sine befalingsmænd og så, 

hvad der var optræk til, meddelte han i klare og letforståelige ord: ”Jeg ved, at 

fjenden gør det, men vi gør det ikke; det er derfor vi er her!” Sagen var, at han med 

det direktiv havde reddet disse mænd, fordi de senere – når de var kommet hjem fra 

Vietnam – ville kunne fortælle, at de ikke havde været med til den slags. 

David Johnson erfarede, at det var sværere, når det var noget, man var 

vidne til, som foregik ved andre enheder. Engang var han med et fly på vej til Da 

Nang. Undervejs havde man foretaget en mellemlanding, fordi man skulle have en 

Viet Cong sygeplejerske med. Hun skulle bringes ind til forhør, sagde de. 

Sygeplejersken viste sig at være en pige på 12 – 13 år. Den officer, der ledsagede 

pigen var ikke rar at se på. Piloten på flyet, var en meget retlinet mand, og han 

foreslog, at man vendte tilbage til Tien Phuoc og afleverede pigen dér, men David 

Johnson var for længe om at beslutte sig, og så var chancen væk.   

David Johnson var to gange med på patrulje, hvor fjenden næsten fik ram 

på ham. Han var ude i omegnen i en landsby, hvor alt var forladt og alt var dødstille. 

Pludselig var der en fodfolksmine, der detonerede, og en i patruljen blev såret. Lidt 

efter gentog det sig. Han tænkte ved sig selv, at det kunne snart være hans endeligt, 

men på samme gang syntes han ikke, at det kunne have sin rigtighed, at han skulle dø 

så langt derude — og for ingen ting. En anden gang – på David Johnsons sidste 

patrulje – var han ude i området og lå på en bakketop, der var et efterladt kampstade 

fra Fremmedlegionen. Der kom han under ild fra en snigskytte, hvor han var meget 

nær ved at miste livet.  

David Johnson blev tildelt Army Commendation Medal for Valor, ikke for 

deltagelse i denne kamp, men for at redde liv. I hans tilfælde for at sætte sit eget liv 

på spil for at redde en af lejrens vietnamesiske soldater, der var blevet hårdt såret. 

Da han blev trukket ud fra kampzonen kom han til et B-enhed, hvor man 

straks tilbød ham mulighed for at komme tilbage til en A-enhed på en seks måneders 

turnus, men han takkede nej. 

Efter tjenesten i Vietnam kom David Johnson til Hærens 

Efterretningstjeneste med tjenestested i Pentagon. En dag i februar 1969, da han 

skimmede nyhederne, stod der på forsiden af New York Times at læse, at Tien Phuoc 

var blevet løbet over ende. Først da erfarede han fra artiklen, at netop Tien Phuoc var 

den Special Forces lejr i Vietnam, der var den mest truede af fjenden.  

  David Johnson slog sig senere ned i Danmark og blev dansk 

statsborger i 1983. I 1985 blev han ansat som reserveofficer med tjeneste i Den 

kongelige Livgarde. Han var i tjeneste indtil 2000. 
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Foredragssæson 2016-I 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet 

i Gl. Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en 

kuvertpris à kr. 150,-. Tilmelding til foredragene bedes venligst fortaget til formanden 

i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderobe forefindes ved 

hovedindgangen til Hestestalden, eller på 2. etage. 

Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur, det være sig 

bøger såvel som tidsskrifter, til glæde for andre medlemmer.  

Inden for nævnte foredragssæson har Københavnskredsen ud over det 

neden for refererede foredrag af generalmajor Ole Køppen om ”Vinterkrigen i Finland 

1939-40”, har ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen den 21. januar 

fortalt om ”Følg mig – ledelse fra fronten.” Sidstnævnte foredrag vil blive refereret i 

et senere nummer af MEDDELELSER.  


 

Vinterkrigen – den russisk-finske krig 1939-40 

Den 7. januar 2016 holdt generalmajor Ole Køppen et foredrag om den 

russisk-finske krig 1939-1940. Foredraget var i 2014 tidligere blevet holdt i 

Foreningen Norden og var baseret på åbne kilder. Foredraget tilsigtede at give et 

bredt billede af begivenhederne snarere end en eksakt militær gennemgang af 

operationerne. (For at lette forståelsen af referatet har referenten indsat nogle 

kort/billeder). 

Årsagerne til konflikten var først og fremmest et russisk ønske om at sikre 

sig mod vest og må ses i forbindelse med Ruslands besættelse af Estland-Letland-

Lithauen og halvdelen af Polen efter den tyske invasion fra vest i 1939. Det har 

formentlig aldrig været i Ruslands (Sovjetunionens) interesse at underlægge sig hele 

Finland, men 1) at få skubbet grænsen mod vest frem til og med Viborg (Viipuri) for 

at få den i god afstand fra storbyen Leningrad, samt 2) at få grænsen i det nordligste 

Finland flyttet længere væk fra den vigtige russiske havn Murmansk. Endvidere 3) et 

ønske om baser på fx Hangö, for således at lette deployeringen af russiske 

flådeenheder fra Kronstadt/Leningrad fra en lidt mere isfri base. Måske bundede det 

også i frygten for det nazistiske Stortyskland, med hvem man (på skrømt?) havde 

indgået en ikke-angrebspagt. Man forventede fra russisk side, at operationerne ville 

blive støttet af finske arbejdere (som i stor udstrækning var kommunistisk orienteret) 
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som en slags 5. kolonne. Dette skulle vise sig ikke at holde stik; de finske arbejdere 

var først og fremmest finner og kun i anden omgang kommunister. 

 

 
Generalmajor Ole Køppen 

 

Den finske regering og landets militære ledelse med feltmarskal Carl 

Gustaf Emil Mannerheim i spidsen havde ingen illusioner om i længden at kunne 

modstå et determineret russisk angreb, og bl.a. Mannerheim var på et tidspunkt 

indstillet på at efterkomme de russiske krav. Men skulle det komme til en væbnet 

konflikt, håbede man at kunne holde russerne stangen så længe, at Vestmagterne – 

måske via Narvik i Nordnorge – kunne komme Finland til undsætning. 

Finland var på ingen måde noget rigt land, og den stramme økonomi 

afspejledes i bevillingerne til forsvaret. Fodfolket var rimeligt udrustet med 

håndvåben, lette og tunge maskingeværer og lignende, men morterer fandtes kun i 

ringe antal, og panserværnsvåben var nærmest ikke-eksisterende. Pansrede enheder 

fandtes stort set ikke, og artilleriets kanoner var for størstedelen af meget ældre 

dato; og hvad værre var, så var beholdningerne af ammunition til disse meget små. 

Radioer fandtes kun i ringe udstrækning, og i det hele taget var kommunikation et 

ømt punkt. 

Finnerne gik ud fra, at hovedkampene ville komme til at stå på og omkring 

Det karelske Næs. Her regnede man med at føre henholdende kamp og sinke 

russerne så lang tid som muligt fra grænsen frem til den såkaldte Mannerheim-linie – 

en forsvarslinie af blandet kvalitet med dels betonstillinger og dels almindelige 

feltbefæstninger. Med dette for øje var langt den største del af de finske divisioner 

indsat N og S for Ladoga-søen (Referentens bem.: Se Finlandskort med finske og 
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russiske dispositioner. Bemærk, at Midtfinland med Suomussalmi – hvor finnerne 

skulle komme til at udkæmpe deres mest glorværdige kampe – kun er forsvaret af en 

enkelt division). 

 

 
Finske og russiske dispositioner ved krigens begyndelse 

 

Finlands materielle svagheder kunne til en vis grad opvejes af den finske 

soldats bevidsthed om at kæmpe for sit fædreland og hans kendskab til og evne til at 

bevæge sig (bl.a. på ski) i det særlige finske terræn, som stort set består af skove og 

søer med få grusveje (90 % vildmark). Der var i uddannelsen også lagt stor vægt på 

bevægelighed og skydefærdighed og på at træffe beslutninger uden at vente på 

ordrer. 

Som forventet indledtes operationerne med et massivt angreb på Det 

karelske Næs, og efter planen trak den finske dækningsstyrke sig langsomt tilbage, 

medens man søgte at påføre russerne de størst mulige tab og vinde tid for felthæren 

til at indrette sig i Mannerheim-linien. Når alt ikke gik helt efter planen, skyldtes det i 

overvejende grad finnernes mangelfulde kommunikation. (Referentes bem.: Se kort 

over Det karelske Næs med tilbagetrækningslinjer osv. Et graverende eksempel på 

mangelfuld kommunikation indtraf d. 2. december, hvor den finske arméstab modtog 
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en falsk rapport om, at russerne var gået i land i Den finske Bugt bag 

dækningsstyrkens linjer og desuden havde gennembrudt den finske midte og trængt 

helt frem til hovedkamplinjen. Det fik ledelsen til at rømme store dele af næsset 

næsten ”uden sværdslag”. Da det afklaredes, at rapporten var falsk, var det for sent 

at genoprette situationen). 
 

 
Tilbagetrækning til Mannerheim-linjen. 

 

Trods de tilsyneladende ringe russiske resultater, styrkeforholdet taget i 

betragtning, var den russiske soldat absolut en modstander, man måtte regne med. 

Som senere på andre fronter var han dødsforagtende i angrebet og sej i forsvaret. 

Det viste sig også, når han var afskåret/omringet i de såkaldte ”mottis” (herom 

senere). De dårlige resultater måtte hovedsagelig tilskrives uopfindsom ledelse. Hvis 

således et angreb mislykkedes, blev det blot gentaget igen og igen på samme 

uhensigtsmæssige måde (henover de sårede og faldne fra første forsøg). 

Finlands mangel på panserværnsvåben nødvendiggjorde, at man fandt på 

alternative midler – herunder den senere så bekendte Molotov-cocktail (i sin mest 

sofistikerede form bestående af en flaske fyldt med petroleum og kaliumklorid, 

forsynet med en ampul svovlsyre fastgjort til halsen, så den brød i brand ”spontant” – 

altså uden at skulle antændes først). Anvendelsen af disse krævede naturligvis nerver 

af stål, og der gik da også nogen tid, før de finske soldater – hvoraf mange aldrig 

havde set en kampvogn – overvandt deres panzerschreck.  

Den finske taktik belyses bedst ved en omtale af operationerne ved 

Suomussalmi. Her som mange andre steder var der kun yderst få (grus)veje. Det 

medførte, at de russiske motoriserede kolonner nødvendigvis var udstrakt over og 

bundet til kilometer på kilometer af disse veje. Det gjorde det muligt for finnerne at 
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bevæge sig på ski langs disse veje og så angribe kolonnen på udvalgt steder og derved 

dele den op i mindre ”bidder” – de såkaldte mottis – som de så kunne nedkæmpe én 

efter én. (Ref. bem.: Systemet fremgår herunder af kortet over bekæmpelsen af de 

russiske divisioner ved Suomussalmi). 

 

 
 

Foredragsholderen gav derefter ordet til Frans Hagen Hagensen, der kort 

redegjorde for situationen i luften. Omtalen var til dels baseret på en bog (Døden har 

Vinger) skrevet af flyverløjtnant Jørn Ulrich, der som frivillig pilot – modsat de danske 

frivillige fra Hæren – nåede at komme i kamp inden fredsslutningen. (Planchen viser 

en af de af finnerne anvendte flytyper, nemlig den Fokker D XXI, som også var indført 

ved de danske flyvetropper. Ingen af finnernes flytyper var ”sidste skrig”, men de 

formåede dog at levere en hæderlig indsats over for de overlegne russiske styrker). 

 

 

 

De anvendte (opretstående) hagekors var det officielle finske 

kendemærke og havde intet at gøre med det Nazityskland, som Finland associerede 

sig med under Fortsættelseskrigen fra sommeren 1941.  
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Frans Hagen Hagensen fortalte om en ”dansk” operation under 

Vinterkrigen og beskrev, hvilke kunstgreb piloterne måtte ty til - på grund af den altid 

tilstedeværende mangel på ammunition. 

Ved fredsslutningen måtte Finland afstå et stort landområde omkring 

Ladoga-søen frem til Viborg (Viipuri) samt et stykke af Nordfinland. Efter 

Fortsættelseskrigen afstod Finland yderligere et stykke af det nordlige Finland. 
Gregers Djørup 

 


 

Torsdag den 3. marts holder lektor, ph.d. Peter Viggo Jakobsen foredrag 

om situationen i Syrien. Peter Viggo Jakobsen, der er forsker ved Instituttet for 

Strategi ved Forsvarsakademiet. Han er en meget brugt ekspert på 

sikkerhedspolitiske spørgsmål og har en mening om tingene, som han ikke er ræd for 

at give udtryk for. 

Erling Flebbe 


 

Torsdag den 17. marts kl. 12:00 afholdes den traditionelle klipfiskfrokost 

i Hestestalden i Kastellet til en kuvertpris á kr. 250,-. Tilmelding bedes foretaget til 

formanden ikke senere end den 8. marts kl. 12:00. 

Bestyrelsen tillader sig at fremhæve, at det tilsvarende arrangement med 

klipfiskfrokost sidste år blev en god oplevelse på flere måder, og vi stiler efter at 

afvikle arrangementet den 17. marts på samme facon. Kantinen har lovet at stå for 

den kulinariske del; vi ser derfor frem til en fin og veltillavet omgang klipfisk. Hvad 

der elles skal til for at gøre dagen til en god oplevelse, må deltagerne bidrage til. Hvis 

man møder op lige så veloplagt som sidste marts, er der udsigt til en ganske hyggelig 

frokost. Så tag og mød op og vær med til at hilse foråret velkommen og slutte 

vinterens og forårets sæson af. 

Erling Flebbe 


Københavns Kreds’ ekskursion 2016 

Bestyrelsen i Københavns Kreds har besluttet, at årets forårs-/ 

sommerudflugt kommer til at gå til Livgardens Historiske Samling på Livgardens 

Kaserne ved Rosenborg Slot. Datoen for arrangementet bliver onsdag den 25. maj 
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2016. Vi påregner at kunne indtage frokost i Livgardens Kasernes kantine. Nærmere 

om nøjagtig tid og sted for fremmøde samt pris for deltagelse i arrangementet vil 

blive annonceret i næste udgave af MEDDELELSER. 

Erling 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 
 

 

Formandens Læserservice  

Her ved nytårstid har jeg for vane at rydde lidt op i papirdyngerne. Derved 
fandt jeg et lidt ældre udklip - fra 1.november 2015 – men stadig i høj grad aktuelt: 

”Hvad skal vi med staten?” spørger oberst Lars R. Møller i sin kronik i 
Berlingske Tidende. En meget tankevækkende artikel og en meget kraftig advarsel 
mod tidens tendenser. 

Samme avis havde lige før jul (20. december) et interview med og en 
artikel af den afgående chef for MHV, kommandør Jens Walther. Den er desværre 
også god ”at få forstand af”. 

Info.krigeren.dk har bragt årets Nytårsbudskab, skrevet af KN-R Klaus 
Kroll. Ingen kan komme bagefter og sige: ”Det vidste vi da ikke. Det er der da ingen, 
der har sagt noget om…..”. 

Der er dog et enkelt lyspunkt at glæde sig over: Forsvarsministeriet har 
meldt ud på sin hjemmeside, at der er skrevet kontrakt om anskaffelse af 309 helt 
nye Piranha V hjul-PMV.  

I dag, den 20. januar har alle aviser, herunder især Politiken, artikler, 
diskussioner og synspunkter på det foreløbige resultat, som ”granskeren” 
ambassadør Peter Taksøe-Jensen er nået frem til vedrørende Danmarks fremtidige 
udenrigspolitik (herunder mange andre relaterede politikker). Den endelige rapport 
skal foreligge den 1. maj 2016, men indtil da, vil der være mange indlæg om emnet 
fra partier og organisationer, som forsøger at positionere sig i forhold til deres 
interesser. Det vil blive meget interessant at følge debatten de kommende måneder.  

Hans Jürgen Jürgensen  
Kredsformand 


 

FYNS KREDS 

Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 

 6594 2530  2258 6594 - : kfrim@hotmail.com 
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev 

 6535 1042  4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 
 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
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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
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Generalforsamling 
 

FOUAT FYN minder om, at der er generalforsamling den 10. marts, kl. 18:00 på 

Dannevirke. Der vil blive udsendt en særlig skrivelse til alle medlemmer om 

dagsorden m.v. 
Med venlig hilsen 

                                                 Bestyrelsen 

 



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 
 

 

           Ordinær generalforsamling 2016 

Kredsen afholder ordinær generalforsamling på 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  

KFUM’s Soldaterhjem, Hjertingvej 70, 6800 Varde 
torsdag den 3. marts 2016 kl. 10.00 

  

                              
 

Dagens program ser således ud: 

mailto:kvalp@live.dk
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   10:00–10:30 Ankomst, velkomst ved formanden, 10 min. orientering om soldater-     
                           hjemmet og veteranhjemmet ved værtsparret, kaffe med brød.  
   10:30-11:30 Damerne forbliver på soldaterhjemmet til fortsat kaffe og                           
                          orientering ved værtsparret.  
      Deltagerne i generalforsamlingen føres samlet til kasernens  
                          cafeteria (bygning 5), hvor generalforsamlingen gennemføres. 
   11:30-13:30 Damerne føres til cafeteriet. Samlet frokost. 
   13:30-14:00 Indlæg om Hærens Efterretningscenter ved OL K. Jørgensen  

     (STCH/HEC) 
   14:00-14.30 Indlæg om Hærens Sergentskole ved CSG C.C.S. Andersen    
                          (CHSG/HSGS) 
   14:30-15:00 Forevisning af nyt materiel (PUMA) 
   15:00-16:00 Afslutning ved formanden, mulighed for fortsat hyggeligt samvær og  
       eftermiddagskaffe på Soldaterhjemmet. 
 
Kuvertpris for formiddagskaffe samt frokost (platte incl. en øl/vand) m.v., kr. 100.-. 
Tilmelding: Snarest og senest 17. februar til forretningsføreren. 
 


Kredsens næste arrangement bliver som varslet et gensyn med 

Christiansfeld onsdag den 11. maj 2016. 
Vort trofaste medlem, major Lorenz Asmussen, vil vise rundt i den 

nyrestaurerede by og bl.a. fortælle den spændende historie om, hvordan 
Brødremenigheden i Christiansfeld – blandt alle verdens mange Herrnhuter-
menigheder – blev udpeget som den, der skulle på FN’s Verdensarvliste. 

Der er bestilt plads på Brødremenighedens Hotel, men programmets 
detaljer vil først blive åbenbaret i næste nummer af MEDDELELSER. 
                 
 

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 
 

 

mailto:mogens.danielsen@adr.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
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Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke 
Torsdag den 14. januar 2016 afholdt Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland 

den traditionelle Nytårsgudstjeneste.   
 

 
Hjemmeværnet på plads med faklerne… 

Det var med lidt bange anelser man så frem til vejrliget den aften. Torsdag 
morgen ved firetiden begyndte det at sne, og det fortsatte til ca. kl. 08:30, hvor det 
holdt op. Jorden var da dækket af ca. 15 cm sne. Heldigvis løjede vinden af i løbet af 
dagen. Det gav en særdeles stemningsfuld højtid om aftenen. Den hvide sne, der 
dækkede jorden var oplyst af mange fakler, holdt af hjemmeværnspersonel, der stod 
rundt om kirken og modtog kirkegængerne. 

 

 
Fanerne bæres ind 

 
De militære myndigheders faner - Trænregimentet, Flyvestation Aalborg 

og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland - flankeret af faner fra 
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hjemmeværnskompagnier, hjemmeværnseskadriller, Flotille Aalborg-Hals, 
beredskabsmyndigheder, Falck og soldaterforeninger m. fl. stod opstillet ved kirken. 

Da kirkeuret slog kl. 19:30 tonede orglet ind med præludiet af Niels W. 
Gades ”Tonestykke i F-dur”, hvorunder fanerne blev ført ind i kirken og tog opstilling, 
dels i koret og dels ned gennem kirken. Et flot syn at se de mange faner.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalmajor H. C. Mathiesen og domprovst Niels Christian Kobbelgård 
 

Indgangsbønnen blev læst at menig Louise V. W Nielsen. Derefter blev 
salmen "Vær velkommen, Herrens år" sunget, hvortil Flyvestation Aalborg Brass Band 
spillede.   

Domprovst Niels Christian Kobbelgård forestod den kirkelige liturgi.  Efter 
dette spillede Flyvestation Aalborg Brass Band "A Welsh Hymn".  Soldatens bøn blev 
læst af sergent Jacob J. Christensen. Flyvestationens Brass Band spillede derefter 
George Bizets “Deep Inside the Sacred Temple”. Derefter fulgte fællessang "Dejlig er 
den himmel blå", hvortil Brass Bandet spillede. 

Nytårsprædikenen blev holdt af chefen for Hærstaben, generalmajor H. C. 
Mathiesen. Nu fulgte et interludium spillet af domorganist Erling A. Thomsen over 
”Noél” (Julevise) samt fem variationer af C. Balbastres ”Joseph est bien Mariè" 
efterfulgt af Brass Bandets fremførelse af en komposition over temaet "Dejlig er den 
himmel blå". 

Flyvestation Aalborg Brass Band spillede for til "Den yndigste rose er 
funden". Derefter bøn og velsignelse ved domprovsten.  Gudstjenesten sluttede med 
"Dejlig er jorden" som fællesang og med Brass Band og orgel.  Derefter udgangsbøn 
ved menig Louise V. W. Nielsen.  Fanerne blev ført ud af kirken under postludiet 
spillet af domorganisten, hvorefter de dannede faneborg uden for kirken oplyst af 
fakler holdt af hjemmeværnspersonel. 
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Fanerne bæres ud 

 
En smuk og højtidelig oplevelse, hvorefter Hjemmeværnsdistriktet indbød 

til samvær i kirkens krypt. 


 
Generalforsamling 

FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag den 2. marts 
2016 kl. 18:00 i Gildeborgen, Rafn Alle 1, Aalborg. Der mødes i opholdsstuen, 
hvorefter medlemmer af FOUAT går ned i Laugsstuen til generalforsamling. 
Pårørende tager ophold i opholdsstuen. 
 
Generalforsamling: 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Virksomheden i kommende år. 
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2015. 
  5. Fastlæggelse af kontingent for 2017. Forslag: Uændret. 
  6. Valg: 
      a. Formand. Ikke på valg i 2017. 

b. Bestyrelse: På valg er Lars Nielsen. Kjeld Kjeldsen og Leif Nygaard. Alle      
     er villige til genvalg.    
     Ikke på valg: Per Ehrhorn og Verner Busse.  Sidstnævnte er afgået fra   
     foreningen.  
     Valg af nyt bestyrelsesmedlem.  

  c. Suppleant til bestyrelsen. Forslag om genvalg af Jes Reiner Pedersen. 
     d.  Valg af revisor. Nyvalg af revisor. 

     Valg af revisorsuppleant: Forslag om genvalg af Gert Larsen. 
      e. Fanebærer: Nuværende Lars Nielsen ønsker ikke genvalg.  
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    Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Jes Reiner Pedersen, Leif  
    Nygaard og Franz Strehle. 

    7.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.  Skal være formanden i 
         hænde 14 dage forud for generalforsamlingen. 
    8.  Behandling af forslag fra bestyrelsen.   
    9.  Eventuelt: Under punktet skal drøftes fremtiden for FOUAT Nordjyske Kreds. 
 
 19:00 Middag 
 
 20:00 Foredrag om "Folke Bernadotte og de hvide busser". Foredragsholder: Lars  
            Nielsen. Under foredraget kaffe. 
 


 
Mindehøjtidelighed, Almen Kirkegård 

Traditionen tro afholdes mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård lørdag 
den 9. april 2016, kl. 09:00 ved kornet Frode Vesterbys grav.  Der mødes direkte ved 
graven.  Her vil formanden for Slesvigske Fodregiment, Nordjysk afdeling lede 
mindehøjtideligheden og kranselægningen. Efter mindehøjtideligheden vil der være 
sammenkomst på Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22.  Nærmere vil tilgå. Det 
anbefales at parkere ved kapellet. 

 


 
Mindehøjtidelighed i Lundby Krat 

Der er mindehøjtidelighed fredag den 6. maj 2016, kl. 19:00 i Lundby Krat 
for Flying Officer Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned at tyskerne den 6. maj 
1944.  Der mødes ved Krathuset, Lundby Krat, østsiden af Hadsundvej, hvor der kan 
parkeres. Derfra ad afmærket sti til mindestenen, hvor der vil være orientering om 
kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt, kranselægning, 
trompetsolo og fællessange. 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

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 

MEDDELELSER Nr. 211 (Januar-februar 2017) 011216 151216 

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
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 

Klipfiskfrokost København Kastellet, Gl. Varmecentral 170316 – 12:00 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 100316 – 18:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Almen Kirkegård 090416 – 09:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense/Højstrup 130416 – 10:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 140416 – 09:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 280416 – 09:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat 060516 – 19:00 

Udflugt Sydjyske Christiansfeld 110516 - 

Skydning København Høvelte Kaserne 120516 – 09:00 

Forårsudflugt København Livgardens Kaserne 250616 

Skydning København Høvelte Kaserne 260516 – 09:00 

Forårsudflugt Fyn Højstrup 260516 –  07:30 

Skydning København Høvelte Kaserne 090616 – 09:00 

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 Højstrup 080916 - 

Stiftelsesfest - jubilæum Formandskabet Kastellet 081216 

Julefrokost Fyn Dannevirke 091216 – 13:00 
 

 
 

 
Redaktionen afsluttet den 7. februar 2016 

 




