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FOUAT - 125 års jubilæum 

 I anledning af FOUAT’s 125 års jubilæum den 9. december 2016 var der 
indbudt til festligholdelse af denne mærkedag den 8. december. Arrangementet 
begyndte kl. 12:00 i Kastellet ved Monumentet over Danmarks internationale indsats 
efter 1948, hvor foreningens formand, generalmajor Jens Erik Frandsen forestod 
kranselægningen. Ca. 45 medlemmer og indbudte gæster overværede 
højtideligheden og modstod den ikke helt venlige decembervind. 
 

 
Deltagerne ved kranselægningen 

 
 Til stiftelsesfestens middag havde 46 medlemmer tilmeldt sig, mens seks 
gæster glædede foreningen med deres tilstedeværelse, nemlig chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, FOUAT’ tidligere formand, 
generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, formanden for HOD, oberstløjtnant Niels 
Henrik Tønning, fratrædende kommandant i Kastellet, major Johnnie Korsholm, 
tiltrædende kommandant i Kastellet, major Allan Bo Petersen og chefen for 
Driftsområde Kastellet, Inge Marott Pedersen. 
                 Middagen afholdtes i Kastellets Nordre Magasin, hvor bordene i spisesalen 
på 1. sal var smukt pyntet til lejligheden. Formanden bød velkommen og udtrykte i 
sin festtale glæde over, at så mange havde sluttet op om arrangementet.  
                 Han pegede på, at FOUAT historiske udvikling havde vist foreningens evne 
til at tilpasse sig den samfundsmæssige udvikling og udviklingen i Forsvarets forhold. 
Netop disse emner er centrale dele af det jubilæumsskrift, som er blevet udgivet i 
forbindelse med jubilæet. Formanden takkede oberst Erling Flebbe for den store 
indsats, han har ydet som redaktør af skriftet. 
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FOUATs formand, generalmajor Jens Erik Frandsen 

 
Efter middagen var der kaffe og hyggeligt samvær i de tilstødende 

lokaler. 
For at fastholde mindet om dagen er produceret to små videoindslag, som kan findes 
på YouTube og på FOUAT’s hjemmeside: 

FOUAT Kranselægning: https://youtu.be/M_C1U47C8gA 
FOUAT 125 års jubilæumsfest: https://youtu.be/gH1bwQligjc 
 

Bjarne Skov Jensen 
                                                                                                                   Redaktør 



 

Audiens hos Hans Kongelige Højhed Kronprinsen 

H.K.H. Kronprins Frederik blev æresmedlem af FOUAT i september sidste 

år. Dette for foreningen glædelige budskab kunne man læse om i MEDDELELSER Nr. 

210. For at give Kronprinsen et indtryk af, hvad foreningens virke omfatter, bad 

formandskabet om at måtte komme i audiens. En sådan blev tilstået og berammet 

til den 11. januar. Ved den lejlighed fik formanden, generalmajor Jens Erik Frandsen, 

orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen, som på repræsentantskabsmøde i april 

forventes at blive udpeget som kommende forretningsfører samt undertegnede 

mulighed for at drøfte FOUAT’s anliggender med Kronprinsen. 

Formanden overrakte dels et dedikeret eksemplar af 125-års 

jubilæumsskriftet, dels en opdateret oversigt over de aktiviteter, der er foregået i 

foreningen på landsplan over de seneste par år, og dels et reversemblem med FOUAT 

logo.  

 

https://youtu.be/M_C1U47C8gA
https://youtu.be/gH1bwQligjc


- 5 - 
 

 
God stemning hos H.K.H. Kronprinsen 

 

Det var et oplagt og velinformeret æresmedlem, der tog imod. 

Kronprinsen havde blandt andet været på internettet og orientere sig om FOUAT’s 

hjemmeside, som han i øvrigt roste for opsætning og tilgængelighed. Han spurgte til 

det intermezzo, der var opstået i anledning af loven om anvendelse af kongekronen 

i foreningens logo, og om hvordan det var blevet tacklet. Andre relevante ting i 

relation til foreningens virke blev berørt. Deltagerne i audiensen var meget glade for 

mødet med Kronprinsen og det var vores indtryk, at han på samme vis var glad for 

på denne måde at stifte nærmere bekendtskab med, hvem vi er, og hvad vi bedriver.  
 

Erling Flebbe 



… om gamle MEDDELELSER for sidste gang i denne ombæring. 

Som det sikkert er de fleste FOUAT-medlemmer bekendt, findes der nu 

et jubilæumsskrift, der omhandler foreningens 125-årige historie. En del af det, der 

er omhandlet i skriftet har sit udspring i netop de gamle udgaver af MEDDELELSER. 

Der har været venlige og interesserede medlemmer, som har tilvejebragt gamle 

trykte udgaver af MEDDELELSER. Nu da der ikke længere er brug for dem i relation 

til historieskrivning, er de efter aftale med giverne afleveret til evig beskyttelse og 

opbevaring hos Det Kongelige Bibliotek. Skulle nogen få lyst til at kigge på de gamle 

numre i papirudgaven, kan man henvende sig til biblioteket og læse dem dér. De kan 

ikke lånes hjem. Smutvejen er naturligvis at læse dem på internettet på FOUAT’s 

hjemmeside. 
Erling Flebbe 
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INDKALDELSE TIL FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Hermed indkaldes til FOUAT Repræsentantskabsmøde  

ONSDAG DEN 5. APRIL 2017 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. 
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. Fremlæggelse af forslag til budget for 2017 til orientering. Fastsættelse af bidrag til 

foreningen, herunder betaling for medlemsbladet. 
5. Valg af: 

a) Formand (på valg i 2018) 
b) Revisor (på valg i 2018) 
c) En revisorsuppleant (Bestyrelsen foreslår Annemette Ruth fra 

Københavnskredsen) 
d) Udpegning af forretningsfører (Bestyrelsen foreslår Erik Dreyer Andersen fra 

Københavns kredsen) 
6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a) Medlemssituationen, herunder hvervning jf. den indsats, der ifølge 
repræsentantskabsmødet i 2016 skulle foretages af de enkelte kredse. 

b) ”Opvask” efter 125 års Stiftelsesfest på landsplan m.v. 
c) Drøftelse af hvorledes man behandler foreningens historiske materialer og 

henlæggelse af disse.  
d) Fremtidig satsningsområder  
e) Medlemskartotek  

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 
stedfortrædende forretningsfører (Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-
andersen@webspeed.dk) i hænde senest onsdag den 15. marts 2017. 

Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding til Erik Dreyer-Andersen senest onsdag den 
22. marts 2017. 

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. 


mailto:dreyer-andersen@webspeed.dk
mailto:dreyer-andersen@webspeed.dk
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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 

 
Generalforsamling 

Torsdag den 23. februar kl. 19:00 afholdes generalforsamling i 
overensstemmelse med FOUAT vedtægter, som fremgår af www.wp.fouat.dk, der 
er foreningens hjemmeside. Kig under fanebladet ”Foreningen.”   
På valg til bestyrelsen i 2017 er: 

Erling B. Flebbe, formand,  
Keld Meier Olsen, kasserer,  
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem,  
Jørgen Dam, skydeleder,  
Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og 
Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem. 

Fælles for ovennævnte er, at de alle har erklæret sig villige til genvalg. 
Bemærk også, at hvis man mener at sidde inde med emner, som bør 

løftes til behandling på repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få 
det lagt op via kredsens generalforsamling. 

Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær til en kuvertpris á 
kr. 150. Aftenens forløb er ganske uformel. Diverse indslag fra medlemmerne er 
velkomne, idet dog formanden bedes adviseret herom ikke senere end tirsdag den 
14. februar 2017. Samme dato er i øvrigt sidste frist for tilmelding til 
generalforsamlingen.  

 


Kontingent 2017 
Kontingentet for 2017 er fastsat uændret til 150,- kr. Kontingentet skulle 

have været indbetalt inden udgangen af januar måned 2017 på kredsens 
bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 1127 7322. Det kan nås endnu! 

Keld Meier Olsen                                                                                                                                            
Kasserer 



Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken  

Igen i år blev den traditionelle Nytårsgudstjeneste afholdt i Kastelskirken 

søndag den 8. januar. Arrangørerne var atter organisationen ”Folk & Sikkerhed.” Kl. 

14:00 var der gudstjeneste i Kastelskirken med hærprovst Thomas Hansen Beck som 

mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
http://www.wp.fouat.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
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prædikant. Det var en rigtig god prædiken, hvor provsten blandt andet gav udtryk 

for sin forundring over, at der i forbindelse med årsskiftet så at sige intet nævnes i 

medierne om det ændrede trusselsbillede. Alle mulige andre – nær sagt ligegyldige 

– populære hændelser i årets løb bliver gjort til genstand for omtale; i nogle tilfælde 

endda slået stort op. Det mente provsten burde give anledning til bekymring. Hele 

prædikenen kan læses på Folk & Sikkerheds hjemmeside på adressen 

http://folkogsikkerhed.dk/nytaarsgudstjeneste-folk-sikkerhed.  

Efter gudstjenesten var der kranselægning ved Monumentet over 

Danmarks Internationale Indsats efter 1948, forestået af formanden for ”Folk & 

Sikkerhed”, oberstløjtnant-R Peter Michael Andersen. Programmet blev afsluttet 

med en lille reception i spisestuen i Nordre Magasin, hvor Peter M. Andersen holdt 

en kort tale om organisationens virke. FOUAT Københavns Kreds var igen pænt 

repræsenteret ved arrangementet. 

Erling Flebbe 
 

Foredragssæson 2016-II  
 

Berigtigelse 

Torsdag den 20. oktober 2016 holdt kaptajnløjtnant, præsident for 

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD), Maria Vang 

Knudsen et foredrag under emnet TOTALSTYRKEKONCEPTET OG FREMTIDEN FOR 

RESERVEN. Foredraget blev refereret i nr. 211 af MEDDELELSER. Desværre gled 

referentens navn ud under tekstfilens overførsel til redaktøren. Det beklages. 

Referenten var generalmajor Lars Chr. Fynbo, Københavns Kreds. 

 


 

 

Kampen mod korruption i Afghanistan  

Torsdag den 17. november kunne medlemmer af Københavns Kreds 

overvære et usædvanligt og meget interessant foredrag, som oberst Hans Christian 

Enevold holdt. Obersten havde været udsendt til Kabul i 14 måneder fra december 

2014 til og med januar 2016. Hans opgave var at forrette tjeneste som chef for 

NATOs anti-korruptions enhed i Afghanistan.  

Obersten, der var midlertidigt udnævnt til brigadegeneral under 

udstationeringen, tiltrådte tjenesten netop som NATO var ved at nedtrappe sin 

tilstedeværelse i Afghanistan. Til og med udgangen af 2014 bestod International 

Security Assistance Force (ISAF) af ca. 160.000 allierede tropper. ISAF opererede i 

Afghanistan under et FN mandat. Tropperne bestod af bidrag fra ikke mindre end 51 

http://folkogsikkerhed.dk/nytaarsgudstjeneste-folk-sikkerhed
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NATO- og partnerlande. Med udgangen af 2014 overgik man til en mere begrænset 

operation med benævnelsen Resolute Support. Bemanding af den operation var på 

ca. 12.000 personer, heraf ca. 180 fra Danmark. Operationens opgave var (og er) at 

hjælpe til med at gøre afghanske militær og politi i stand til at bibringe landet 

sikkerhed og stabilitet. Hovedparten af støtten bestod i at yde hjælp til uddannelse 

af de mange, der skulle indrulleres i hæren og politiet.  

 

 
Oberst Hans Christian Enevold fortæller om det udfordrende arbejde 

 

Til sin personlige beskyttelse havde obersten ikke mindre end 4 

sikkerhedsvagter. Og når det drejede sig om ærinder i mere farefulde områder af 

landet, blev eskorten suppleret med op til ca. 20 ekstra, oftest amerikanske soldater.  

Obersten forklarede, at det med at komme rundt i landet i det hele taget, var 

endog meget besværligt. Han nævnte, at der ikke gik en dag, uden at der var 

bilbomber eller anslag af lignende karakter i Kabul. Det hørte man ikke om i dansk 

(eller anden udenlandsk presse for den sags skyld). For at obersten kunne komme 

rundt i nærområdet havde han 5 danske soldater til sin rådighed, nemlig de før 

nævnte 4 sikkerhedsvagter og 1 militær assistent. Når man bevægede sig rundt i 

Kabul kørte man i særligt udrustede udgaver af Toyota. Var der tale om lidt længere 

ture, kørte man i MRAP1 biler i kortege. På længere ture foregik forlægningen i 

helikopter, som regel Black Hawk eller med mindre fly.  

Budgettet for den støtte, der ydedes til Afghanistans forsvar og politi lød på 

ca. 6 milliarder amerikanske dollars om året. Den øverste ansvarlige i landet for 

løsning af støttefunktionen var den amerikanske general John F. Campbell. Det årlige 

støttebeløb svarer til noget i omegnen af 40 milliarder kroner, eller i runde tal det 

                                                           
1 Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle. Pansrede køretøjer, der kan modstå 

detonationer fra endog væsentlige sprængstofladninger.  
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dobbelte af det totale danske forsvarsbudget. General Campbell var en hård nyser, 

fortalte obersten. Han stillede store krav til sine medarbejdere. Hvis man ikke var 

helt og aldeles forberedt og særdeles godt inde i sit stof, risikerede man at blive 

hudflettet og gjort til skamme, endda for åbent tæppe. Obersten forklarede, at han 

havde lært sig at gøre sig særdeles stor umage med at klargøre sine egne ting, når 

der var ”optræden” for generalen.  

 

 
Oberst Enevold med livvagt 

 

Obersten var i landet for at lede arbejdet med at gøre et forsøg på at mindske 

den udbredte korruption. Han forklarede, at det i praksis næsten er umuligt at fange, 

retsforfølge og dømme svindlere. Årsagen hertil er, at det civile retssystem ikke 

virker. I stedet gik man over til at gøre brug af det militære retssystem. For med det 

som værktøj kunne man tiltale tjenstgørende personer for tjenesteforsømmelse. I 

den tid oberst Enevold var i Afghanistan lykkedes det efter den metode at få et større 

antal korrupte officerer sat fra bestillingen, heraf én general. Der blev forklaret, at 

korruptionen gennemsyrede såvel den offentlige som private sektor.  

Obersten nævnte, at man ikke skal kimse ad de afghanske soldater. De er 

faktisk dygtige og kan godt kæmpe. Det har de kunnet i flere tusinde år. Man skal i 

den forbindelse blot spørge englænderne, hvad de mener om kampene i Khyber 

Passet i 1830’erne og igen i 1870’erne for at få at vide, at afghanerne var (og er) 

kapable krigere. Mange af de afghanske officerer er veluddannede og den 

overvejende del af dem taler russisk. Obersten nævnte, at afghanske officerer 

udmærket kunne håndtere inspektionsopgaver.  

De unge afghanske officerer uddannes nu om stunder rigtig hurtigt. Manden 

fra gaden gøres således til premierløjtnant på under et år. Rige afghaneres børn, som 

gennemgik en officersuddannelse, kom i reglen til at forrette tjeneste i 

Kabulområdet eller andre ”sikre” steder. Mindrebemidlede folks børn blev efter endt 
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officersuddannelse sendt til Helmand eller andre brændpunkter og kunne sjældent 

regne med at komme derfra igen. 

Men som sagt, der var mange stærkt korrumperede afghanske officerer. 

Obersten omtalt således en meget magtfuld afghansk generalmajor, der tilhørte en 

stærk klan og mestrede engelsk på højt niveau. Han var meget velhavende og besad 

ejendomme alle mulige steder på kloden. Men hans officielle månedlige hyre var ca. 

800 amerikanske dollars. De ting kunne umuligt hænge sammen. Ergo måtte han 

også høre til en korrumperet inderkreds.  

Det samme måtte chefen for det, der tilnærmelsesvis svarer til det 

amerikanske FBI i Afghanistan. Han var efter oberstens opfattelse en regulær 

storforbryder. 

Men der var undtagelser. En af de bemærkelsesværdige var en tadsjikisk 

generalmajor. Alene det at være tadjik og højtstående officer var en sjældenhed. For 

som hovedregel var det pashtunerne, der sad på de fleste af de indflydelsesrige 

stillinger. Men generalmajoren var i særklasse speciel, for han var det, man i jargonen 

kaldte ”afghan clean”. Altså en afghaner, der ikke havde noget i klemme. Han var 

generalinspektør. Men som alle andre i samme charge kunne han jo ikke leve af 800 

amerikanske dollars om måneden. Derfor var han, ud over at være general, også 

indehaver af et bageri. Det gjorde, at han på nogenlunde ærlig vis kunne få enderne 

til at nå sammen.  
Oberst H.C. Enevold nævnte det problem, der somme tider opstod ved, at 

afghanske soldater begyndte at skyde allierede soldater. Han mente, at den slags i 

hovedsagen gik ud over amerikanerne, og at det til tider var selvforskyldt, idet 

afghanerne og deres udenlandske rådgivere oplevede kulturforskelle, der gav sig 

udslag i konflikter. Det som nogen vil kalde drillerier kunne således nemt blive 

opfattet stærkt fornærmende på en afghaner.  

Afghanerne får støtte fra Danmark. Årligt beløber det sig for tiden til ca. 100 

millioner amerikanske dollars. Mens obersten var i Kabul var Uffe Wolffhechel dansk 

ambassadør i landet. Obersten havde et godt samarbejde med ambassadøren, som 

angiveligt røgtede sit hverv på betryggende vis.  

Oberst H.C. Enevold fortalte, at de allierede brugte betydelige summer på 

infrastruktur, der aldrig kom i brug. Det være sig bygninger som faciliteter. Mange 

steder stod bygninger halvfærdige, forladte og forfaldt. Årsagen til det var konkurser. 

Når et firma havde opnået at få en entreprise, gik firmaet i reglen i 

betalingsstandsning kort efter, for efterfølgende at gå konkurs. På den måde var det 

tydeligvis muligt for entreprenøren at score kassen. Nettoresultatet var mange 
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ufærdige og dermed ubrugelige byggerier. Når den slags skete, var der ofte ingen 

mulighed for opfølgning.  

Den vestlige verden betalte umanerlig mange penge for materiel, som aldrig 

kom i brug. Ofte blev der leveret materiel, som ingen anede, hvad man skulle bruge 

til. Forklaringen var i de fleste tilfælde, at de aktører, som havde bestilt materiellet, 

for længst havde afsluttet deres tjeneste og var andre steder i verden. I reglen kunne 

ingen hitte ud af, hvad formålet var med meget af det leverede materiel. Dertil kom, 

at det afghanske logistiske system ikke havde kapacitet til at klare de store mængder 

forsyninger som kom fra Vesten.  

En af de (mange) tåbelige leverancer, obersten havde været vidne til, var en 

større sending støvler fra et europæisk land. Det så umiddelbart ud til at være en 

rigtig god ting, fordi den afghanske hær manglede egnet fodtøj. Men ved nærmere 

eftersyn viste støvlerne sig at være størrelse 46 og opefter. Og det var der bare ingen 

afghanere, der havde fødder til. Dermed var den støtte helt og aldeles ligegyldig. 

Obersten forklarede, at Kabul ligger i 1.800 meters højde i en meget bred dal 

omgivet af høje bjerge. Om sommeren kan termometeret stige til 40° C og om 

vinteren kunne kviksølvet snildt krybe ned på 15 minusgrader. Om vinteren havde 

indbyggerne i Kabul det med at brænde alt brændbart af til opvarmning eller 

madlavning. Til og med blev afføring brugt som brændsel. Det gav anledning udbredt 

smog i lange perioder. En nylig australsk undersøgelse, forklarede han, havde 

godtgjort, at hvis man opholdt sig uden døre i Kabul i et år, svarede det til at man 

havde indtaget et halvt kilo fækalier. Obersten nævnte, at hvis der var nogen, der 

havde oplevet smoggen i Beijing (hvad der var nogle blandt tilhørerne, der havde), 

kunne det i relation til det samme fænomen i Kabul sammenlignes med en 

sommerbrise ved Vesterhavet.  

Obersten mente, at der hver dag var ca. 10.000 afghanere, som forsøgte at 

skaffe sig visum til andre (især vestlige) lande for at komme ud af elendigheden i 

landet. Dette er et problem for Afghanistan, fordi det i første række var 

veluddannede folk, som søgte væk. Umiddelbart kunne dette give det udseende af, 

at befolkningen var ved at miste håbet. Men det var oberstens opfattelse, at det i 

det store og hele gik fremad, om end med små skridt.  

Opholdet i Kabul var for det meste af tiden begrænset til det kaserneområde, 

hvor han var tjenstgørende. Men til kompensation for denne indelukkethed kunne 

man trække på gode sociale relationer til medkombattanter fra andre lande, så som 

Tyskland, USA og Australien. Kolleger fra sidstnævnte land var i særklasse dygtige og 

gode kolleger, mente oberst H.C. Enevold. Amerikanerne var især gode til at levere 

underholdning til deres mange tropper. Til adspredelse var der også motionsløb og 
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marcher. Feltpræsterne var gode at have i sin omgang, fordi de var dygtige til at 

lægge øre til de udstationerede, især når der var ting, der tyngede rent psykisk. Det 

var de små ting, der talte særligt meget, fortalte obersten. Noget så simpelt som det 

med at få brev hjemmefra (rigtigt brev vel at mærke), var altid med til at højne 

humøret. Og pakker var noget man så frem til. Obersten nævnte, at amerikanerne i 

særlig grad var dygtige til det med breve og pakker. Et amerikansk program, som 

hedder ”Support Our Troops,” og som gik på at sende pakker til soldaterne var særligt 

værdsat. Obersten omtalte og fremhævede et særligt engagement, som en dansk 

kvinde ved navn Simone Bech Nielsen har stået for. ”Vi tænker på dig” hedder det og 

består i, at hun foranledigede, at der blev sent breve og små pakker, til alle 

udstationerede danske soldater. 

 

 
Kabul oplevet fra en Black Hawk helikopter 

 

Det var hans opfattelse, at man gennem det arbejde, han havde stået for, 

havde været i stand til at reducere den generelle korruption inden for 

støtteprogrammerne, men der er lang vej endnu. 

Der var 45 interesserede medlemmer af Københavns Kreds, der den aften fik 

en masse ligefrem, utilsløret og åbenhjertig information om tingenes tilstand i 

Afghanistan på det felt. Kredsen takker oberst H.C. Enevold for et meget interessant 

og medrivende foredrag. 
Erling Flebbe 



Foredragssæson 2017-I   
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet 

for foredraget er i Gamle Varmecentral. Der vil være et efterfølgende traktement i 
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Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget på de 
fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen 
forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden 
henholdsvis på 2. etage.    

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter 
normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre 
Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.   

Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt 
generalforsamling på følgende datoer i 2017: Torsdagene den 12. januar og den 26. 
januar, torsdagene den 9. og 23. februar samt 9. marts.  Klipfiskfrokosten er i år den 
23. marts. 

 


Torsdag den 12. januar 2017 holdt oberst Eigil Schjønning et foredrag om sine 40 år 

som officer for Danmark. 

Oberst Schjønning indledte med en sammenfattende konklusion, som gik på, at 

han havde været meget glad for sine 40 år i Hæren.  

Om sine unge år forklarede han, at han er barn af to skolelærere, som rent 

politisk var af radikal observans. Så det lå ikke i kortene, at han skulle få en militær 

karriere. 

Den, der animerede ham til at binde an med det militære, var en lærer, som 

fortalte ham, at han med fordel kunne tage uddannelse som reserveofficer.  På den 

måde kunne han nemlig knytte det sjove med det for ham nyttige. Han kunne 

løbende betale sine studier, samtidigt med at han studerede. Hans idé var at læse på 

det, der dengang hed Landbohøjskolen. 

Han tog reserveofficersuddannelse og kom straks efter uddannelsen til Cypern. 

En lang flyvetur i DC-3, og så ellers 6 måneders udstationering. I den periode fik han 

lov til at ringe hjem én gang i hele perioden. Set i bakspejlet mener Eigil Schjønning, 

at udstationeringen på Cypern var det mest udfordrende af alt det, han har været 

med til. Men det var dér, at han besluttede sig for at blive officer. I øvrigt mente han, 

at man førte en fin tilværelse som ung officer på Cypern. Der var messemænd og 

andre bekvemmeligheder. 

Han gennem gik Hærens Officersskole (HO) på A-linjen og blev færdig dér. Men 

nu var der ikke længere noget med messemænd. Han husker, at der var mange 

enkeltfag under officersuddannelsen, som den enkelte kadet så selv måtte finde ud 

af at knytte sammen og finde en højere mening med. De fleste lærere på HO var 

langt væk fra det, de underviste i. Ens taktiklærer kunne f.eks. udmærket være en 

officer, som aldrig havde siddet i en pansret mandskabsvogn.  
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Eigil Schjønning mener, at holdningerne og den dybere mening bag det at melde 

sig til forsvaret og de ting, der har med de dele at gøre, formes hen ad vejen. Når et 

ungt menneske drager i krig, ved vedkommende ikke hvorfor. Man bliver efter hans 

opfattelse midaldrende, førend det rigtig går op for én, hvad perspektiverne 

rummer. 

Han startede i København og kom efter endt uddannelse til Holstebro. I 

begyndelsen var hans kone ikke just begejstret for de udsigter. 

Da han var færdig med tjenesten i Holstebro skulle han igen tilbage til HO som 

lærer. Det var også en flytning, som hans hustru var imod. Nu ville hun hellere blive 

i Holstebro. På denne måde lærte Eigil Schjønning, at det at diskutere store 

beslutninger hjemme, inden de bliver truffet, kan være en god ting. 

Eigil Schjønning mener, at det er temmelig afgørende for ens karriere, hvilke 

chefer, man har i sit tjenesteforløb. Han var blandt andet heldig at have Jens Christian 

Frandsen som eskadronchef i Holstebro. Jens Christian Frandsen fik hurtigt kigget 

Eigil Schjønning ud. Han var en klar kandidat til gennemgang af generalstabskursus, 

mente han. Eigil Schjønning ville hellere køre kampvogn på det tidspunkt, men 

anerkender værdien af, at eskadronchefen så tidligt medvirkede til at spore karrieren 

i den rigtige retning. 

En af Eigil Schjønnings mere centrale erfaringer fra sin tjeneste var, at man skal 

gøre sig umage med at træffe rigtige beslutninger i såvel stort som i småt. Gør man 

det, følger soldaterne én. Man skal gå foran, også når det er surt.  

Han mener også, at det at turde stille spørgsmål, selv når man ikke kender 

svarene på dem, er noget, der rykker.  

Eigil Schjønning har gennem sin karriere enten været fører eller lærer. Han var 

til at begynde med noget loren over for det med at skulle undervise, men han blev 

glad for det.  

Obersten mener, at han undervejs i sin tjeneste med stor fordel har kunnet gøre 

brug af, at Forsvaret havde tjeneste- eller lejeboliger at få. I forbindelse med første 

flytning til Holstebro oplevede han, at han og to klassekammerater sammen med 

hver sin familie flyttede ind i lejeboliger på Dragonvej. Det gav med det samme et 

godt naboskab, og boligen var rent lejemæssigt overkommelig. Det samme gjorde 

sig gældende, da han skulle flytte fra Holstebro for at forrette tjeneste i 

Københavnsområdet. Havde tjenesteboligen ikke været der, mener han ikke, at han 

ville kunne have fået tingene til at hænge sammen. Problemet nu om stunder er, 

siger Eigil Schjønning, at Forsvaret ikke råder over den slags længere. Han nævnte i 

den forbindelse, at nu om dage, kan man konstatere, at ca. 70 % af en årgang fra HO 

gerne vil blive i Københavnsområdet, mens der er plads til ca. 30 %. Løsningen for 
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den unge officer er så at pendle mellem landsdelene, og det er noget rod, mener Eigil 

Schjønning.  

Obersten blev sat til stabstjeneste i Forsvarskommandoen i perioden 1994-96. 

Det var for ham en dårlig oplevelse. Det kan være, at det var fordi han skulle arbejde 

under en vanskelig chef. Men Eigil Schjønning følte ikke, at de opgaver, han var sat 

til at løse, gav mening. I den forbindelse blev han dog tilknyttet regeringens 

sikkerhedsudvalg, som han fandt særdeles spændende. Han slap ud af 

stabstjenesten og var lykkelig for det. Billedet nu om stunder er helt anderledes, 

mindede Schjønning om. Nu kan den unge officer sidde i en stabsstilling i lang tid; for 

vedkommende skal selv søge det næste job. Der er altså ikke længere nogen 

udstikker, som tager hånd om den enkelte officers løbebane. Den skal han selv 

forme. Schjønning kom efter Forsvarskommandoen til at gøre tjeneste som 

operationsofficer ved Den Internationale Brigade. Dengang var vejen om ad det 

operative spor den sikre vej fremad rent karrieremæssigt. Obersten mener, at nu til 

dags skal man om ad departementet for at blive til noget inden for Forsvaret.  

Eigil Schjønning blev dengang kontaktet af sin udstikker og blev stillet i udsigt at 

blive chef for I/Jyske Dragonregiment. Det endte dog med, at han blev bataljonschef 

ved Danske Livregiment. Der findes en gammel devise, som siger, at man ikke skal gå 

tilbage til sit gamle regiment, siger Eigil Schjønning. 

I 1998 var han chef for den danske kampgruppe i Bosnien. Den opgave var 

Hæren efter oberstens opfattelse ikke ”klædt på til.” På trods af at det var ”hold 6”, 

så havde man stadig på den tid et officerskorps, som i lidt for høj grad opererede i 

”FN-mode.”  

 

 
Den danske kampgruppe i Bosnien 

 

Han blev mødt med en juridisk funderet udtalelse, som lød ”I kan komme ud i 

situationer dernede, hvor I ikke kan gribe ind.” Denne udtalelse stoppede Eigil 
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Schjønning øjeblikkeligt overfor sin chefgruppe. Et at kampgruppens mantraer blev 

derfor. ”Vi vender ikke ryggen til problemer, vi løser dem….” Han – lige som alle 

andre udsendte – vidste, at den virkelige fjende i Bosnien ikke var militære eller 

politiske grupperinger, men forbryderverdenen. Schjønning fortalte, at 

borgmesteren i Doboj var en lidt blakket type, der formentlig havde ”aktier” i ikke-

lovlige aktiviteter. Eigil Schjønning var med sin enhed gået hårdt til forbryderne. Det 

gav borgmesteren anledning til at true Eigil Schjønning på hans soldaters sikkerhed. 

Men han svarede igen med samme mønt. Det lagde låg på. I september 1996 var der 

valg i Bosnien. Her var det en kendt sag, at forbryderbander troppede op på 

valgstederne og truede vælgere til at afgive deres stemmer på udpegede personer. 

Den på det tidspunkt værende divisionschef for FN-kontingentet var en amerikaner. 

Han mente, at FN’s udsendte skulle forblive i lejrene. Det trodsede Eigil Schjønning 

og hans mandskab. De kørte ud, endda med kampvogne. Man foretog tilligemed en 

konfiskering, som viste sig var foregået på et ansvarsområde tildelt svenskerne. Det 

lykkedes dog obersten at kringle sig ud af den situation. Udsendelsen til Bosnien 

hører til blandt Eigil Schjønnings gode oplevelser. Som officer oplevede han dér 

fantastiske operationer, og endda uden tab af egne soldater. Dette skyldes blandt 

andet, at kampgruppen var meget stærk og derfor altid kunne skabe et lokalt 

styrkeforhold, der gjorde det uinteressant for en potentiel fjende at forsøge at få sin 

vilje. 

Efter endt tur blev han lærer på HO. Derefter stod den på NATO tjeneste i 

Holland, og derefter – i 2004 – chef for 1. Jyske Brigade. Netop på den tid var der 

tumult i hele Forsvaret, fordi man var ved at afvikle mobiliseringsforsvaret. Trods 

dette gennemførte Eigil Schjønning brigadeøvelse i Oksbøl med blandt andet indslag 

om behandling af krigsfanger (tildragelserne i Abu Ghraib fængslet i Irak var aktuelle 

på det tidspunkt). 

Fremtiden for Forsvaret var, at man skulle basere sig på professionelle. Det gav 

Eigil Schjønning anledning til at melde ud til egen brigades personel, hvad han anså, 

konsekvenserne kunne blive. Han gav udtryk for, at den enkelte soldat som 

konsekvens skulle fokusere på sit professionelle job, og at det kunne få konsekvenser 

for privat- og fritidsliv. Det gik ikke stille af. Der var rivninger. Især med 

personelorganisationerne.  

I perioden 2005-10 stod der Chef for Hærens Kampskole på visitkortet. I den 

periode skulle Hæren til Irak, hvor det gik hårdt for sig. På samme tid var der 

udsendelse til Afghanistan og Kosovo. Altså 3 parallelle udsendelser. Det var en 

særdeles hård periode for Hæren. Men man udviklede sig med stormskridt. Obersten 

er af den opfattelse, at i dag vil Hæren kun lige kunne klare at gennemføre en halv 
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udsendelse. Et af de store spørgsmål dengang var hvorvidt den danske kampgruppe 

skulle have kampvogne med til Afghanistan. Det blev en ret uværdig proces, hvor 

man i sidste ende lod kampgruppechefen om at argumentere for det helt åbenlyse, 

at kampvogne ville kunne skabe netop den fremdrift overfor Taleban, som man 

søgte. Fra hold 4 deltog man derfor i operationerne i Afghanistan med Leopard-2 

kampvogne. De er meget tunge (ca. 63 tons). Der var lettere Leopard-1 kampvogne 

(ca. 43 tons) til rådighed, men der var ikke villighed til at bruge dem. Der er mange 

broer i Afghanistan, som kan passeres med den lettere kampvogn, men ikke med 

Leopard-2eren. Men det talte ikke. Eigil Schjønning erindrer, at der var en del ”støj” 

omkring udsendelsen og brugen af kampvognene ude i missionerne i Afghanistan. 

Det var ikke kønt, og det skyldes til en vis del en uhensigtsmæssig rivalisering mellem 

værnene.  

Allerede i Irak og i alt fald i Afghanistan blev det klart, at den danske hær var 

ualmindelig god til manøvre. Til at koordinere ild og bevægelse mellem kompagnier, 

artilleri og fly. Til gengæld havde vi i årevis ikke fokuseret tilstrækkeligt på kampen i 

makkerpar, gruppe og deling. Obersten mener, at de danske officerer og soldater 

lærte en masse i Afghanistan og var gode til at tage ved lære. Men hvor vi for 10 – 

15 år siden havde problemer med en ordentlig uddannelse til og føring af 

småstyrkers kamp, så er billedet nærmest omvendt i dag, hvor føring af division, 

brigader og bataljoner er stort set på kravlestadiet.  

 

 
Fra ISAF HQ i Kabul 2011 
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I 2011 hed bestillingen stabsofficer ved ISAF i Kabul i et amerikansk 

hovedkvarter. Da måtte obersten se og høre på, at dagsordenen ikke handlede om, 

hvad der foregik i landet. Opmærksomheden var rettet mod dét, der kom til at stå 

på amerikanske avisforsider, samt hvad der foregik i forbindelse med amerikanske 

senatshøringer og lignende. Det fandt Eigil Schjønning ikke specielt meningsfuldt. 

Udsendelsen understregede dog endnu engang, at det danske officerskorps er 

bredere og dybere uddannet end andre landes, vi sammenligner os med. 

Herefter var der perioden som chef for HO frem til 2014. Her var Eigil Schjønning 

særlig optaget af at formidle korpsånd, dannelse og det at påtage sig sit føreransvar 

til de unge kadetter og kaptajnsaspiranter. Officersskolen ændrede i denne periode 

officersuddannelsen, så uddannelsen blev langt mere integreret. Alle fag skulle 

understøtte hinanden, og intet var længere løsrevne delelementer. Man gjorde også 

meget ud af, at enhver officer skulle være fører. Hvis ikke man kan føre en afsiddet 

deling, uanset hvad situationen måtte være, er det ikke officer, man skal være. I et 

samarbejde mellem amerikanske, britiske, franske og danske styrker på den tid, 

modtog obersten en tilbagemelding fra britisk hold, der gik på, at de danske officerer 

klarede sig bedre i taktik, føring og på engelsk end f.eks. franske og amerikanske 

kadetter. 

Med et pennestrøg nedlagde man dog den hidtidige officersuddannelse. I 

stedet valgte man at gå ”bachelor-vejen.” Forud for dette havde man internt på 

officersskolen længe arbejdet med mulige nye modeller for uddannelsen, herunder 

også den model, man senere anbefalede fra Forsvarskommandoens side og derfor 

valgte politisk. Netop dette forarbejde på skolen gjorde, at de indsigelser og forslag 

til ændringer i forhold til det valgte faktisk var gennemarbejdede og bredt funderede. 

Det var her, da man valgte at se stort på analysearbejdets resultater, at Eigil 

Schjønning gjorde sig landskendt. 

Han meldte ved en officiel lejlighed ud, at dette efter hans bedste formening 

var et fejlgreb. Efter hans vurdering ville det få særdeles svangre følger for 

officerskorpset og dermed Forsvarets evne til at fungere. Grunden til at man fra 

politisk hold valgte den løsning var, at man i tilknytning til nedskæringer af Forsvaret, 

i forbindelse med det daværende forsvarsforlig, havde låst sig fast på ikke at ville 

skære i de operative kapaciteter. Derfor skulle blandt andet uddannelserne holde 

for.  

Det er fortsat Eigil Schjønnings opfattelse, at den vigtigste operative kapacitet 

et militært forsvar besidder er et veluddannet og loyalt officerskorps. Eigil 

Schjønning mener samtidig, at det bliver svært og i alt fald meget dyrere at fastholde 

en kvalitet i fremtidens officerskorps. 
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Oberst Schjønning taler på Hærens Officersskole 

 

Konsekvensen af oberstens afstandtagen var en fjernelse fra jobbet som chef 

for HO. I stedet blev han sat til bestillingen som chef for Totalforsvarsregion Sjælland 

under Hjemmeværnet. Eigil Schjønning har været meget glad for sidstnævnte 

tjeneste. Han har også her gjort sig bemærket med markante udmeldinger om, 

hvordan hjemmeværnspersonellet, efter hans opfattelse, bør være sikrede og 

bevæbnede. 

Spørgsmålene til selve foredraget blev taget undervejs. Foredraget var meget 

åbenhjertigt. En stærk karakter - med meget på hjerte - gav på levende og engageret 

facon Københavns Kreds et indblik i en flot og usædvanlig militær karriere inden for 

Hæren. Der var ikke mindre end 50 tilhørere.  
Erling Flebbe 

 


Torsdag den 9. februar har Københavns Kreds besøg af oberstløjtnant 

Niels Tønning, der er formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Han 

vil foredrage om officerernes situation, som den tegner sig fra et HOD perspektiv. 

Det vil blive interessant at høre især om, hvordan Forsvarets officerskorps har det? 

Og om hvordan det står til med rekrutteringen af nye officerer. De forlydender, der 

har været bragt til torvs om lige netop det emne på det seneste, har ikke ligefrem 

været særligt betryggende.  
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Oberstløjtnant Niels Tønning 





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 
 

 
Et dødsfald 

 

   
Oberstløjtnant Svend Carsten Volden 

 

Oberstløjtnant Svend Carsten Volden døde den 12. januar 2017. Han blev 

født 19. december 1938 og blev dermed 78 år. Svend Volden har haft afgørende 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns42@gmail.com
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betydning for Midt- og Vestsjællands Kreds’ oprettelse i 1999. Det kan du læse om i 

vores historie på FOUAT hjemmeside. Men han har også haft stor indflydelse på meget 

andet. Hans officersløbebane tog sin begyndelse sidst i 60´erne ved Slesvigske 

Fodregiment i Haderslev. Efter videreuddannelse skiftede han til Sjællandske 

Livregiment i Slagelse. Han blev i 1984 ansat som chef for Efterretningssektionen ved 

Østre Landsdelskommando i Ringsted. En stilling som han varetog indtil 1988 sammen 

med ”E-familien”. Netop i den periode, da Den Kolde Krig var på sit højeste, var det 

helt afgørende at have denne rutinerede og samarbejdede gruppe at støtte sig til, hvad 

enten det handlede om de daglige efterretningsvurderinger eller de hyppige, store 

øvelser: WINTEX og øvelser med vore forstærkningsenheder, primært UKMF(L) og 

AMF(L). Det var af stor betydning for øvelsesenhederne at få et sandsynligt og 

kvalificeret ”fjendebillede”. 

 I 1988 blev han ansat som chef for I/Sjællandske Livregiment (billedet) til 

1990, da han blev chef for Hærens Specialskole. Det var i den periode han skiftede fra 

at omtale sprogofficerseleverne fra ”mine russere” til ”mine arabere”. 

Svend Volden blev pensioneret med udgangen af 1998, men det betød 

ikke, at han holdt op med at arbejde for Hæren – eller for oprettelsen af vores kreds, 

som han var formand for fra 1999-2002. Som redaktør for MEDDELELSER 2001-2004 

var han den første, der løftede vores blad ud af tilværelsen på ”adresseavis-niveauet” 

til et rigtigt foreningsblad og dermed viste vejen for de to efterfølgere, som har fulgt 

denne linje op på det smukkeste. Men det var ham, der begyndte.  Han nåede også at 

yde nogle væsentlige bidrag til belysning af Hærens historie: Medforfatter til ”Skole i 

50 år” (om Hærens Specialskole). Forfatter til ”Hærens Mærkedage” (2008), og 

redaktør for ”Danske Hærordninger efter 2. Verdenskrig (2007) samt redaktør for 

”Hæren i 400 år” (2014).  

Det må have passet ham godt med disse pensionistjobs for Hæren. Han var 

en meget flittig, omhyggelig og metodisk mand, som kendte hæren ud og ind allerede 

fra barnsben i Haderslev. Det er godt at tænke på, at det må have givet ham megen 

glæde at kunne få mulighed for at hjælpe med at fastholde så megen hærhistorie på 

et højt kvalitetsniveau. 

Svend Carsten Volden – som var en meget privat person – vil blive savnet i 

tiden, der kommer. For hvem skal nu passe disse vigtige områder i fremtiden? 

 

Æret være hans minde. 
          Hans Jürgen Jürgensen 

Oberstløjtnant, kredsformand 
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Siden sidst 

Der er sket en forfærdelig masse på det inden- og udenrigspolitiske plan. 

Alt for meget til, at jeg kan overskue at kommentere det. Men det kan du sikkert godt 

selv forholde dig til, selv om det kan være svært.  Måske kan du få lidt hjælp fra 

Kristeligt Dagblad fra den 19. januar, hvor der er en meget læseværdig artikel på 

Debatsiden af Kristian Massey Møller: ”Velkommen til Donald Trump! Husk hvad 

Danmark bør være i sig selv.” 

Inden for kredsen er der til gengæld ikke sket ret meget andet end 

bestyrelsens forberedelser til generalforsamling (Du kommer da, ikke? Så husk lige 

tilmelding og en god lommelampe, for det kan være svært at finde en P-plads ved 

Hjemmeværnsgården i Skovsø i mørke. Også for at finde sin bil igen).   

Der er også mange, som har indbetalt deres kontingent. Det bør jo ske 

inden generalforsamlingen. Det er bestyrelsens arbejdskapital, som skal sikre, at DU 

får et godt foreningsår. Men du er jo ikke restant, vel? 

Vel mødt! 
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 
 

 

Formand FOUAT FYN takker af 

På generalforsamlingen den 2. marts er jeg på valg og genopstiller ikke. Mit 
helbred er ikke, som jeg ville ønske, det var. Derfor – og bestemt ikke, fordi jeg er træt 
af medlemmerne!  Det har været dejlige 6 år som formand, hvor tilslutningen til vore 
arrangementer er blevet større og større. Herligt.  

Samarbejdet med bestyrelsen har været fortræffeligt – tak for det. Vi har i 
alle 6 år været vært for foreningens landsmøde, som har fundet sted hos nu HJVD FYN 
på Højstrup, som velvilligt har stillet lokaler m.m. til rådighed – tak for det.  

En tak skal også lyde til Dannevirke, som har været FOUAT FYN faste 
tilholdssted – tak for det.  

Endelig skal vor skydeinstruktør, SSG Gert Schultz have tak for sin indsats 
og tålmodighed med os skytter. Vi har vundet skydepræmier hvert år – undtagen i 
2016. Det var nok en enlig svale – og Gert er stadig på ”banen” – rent bogstaveligt.  

 

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

 
Til slut vil jeg sige, at selvfølgelig forsvinder jeg ikke ud af foreningen – men 

nu vil jeg til at nyde, som de fleste medlemmer. Jeg ønsker den nye bestyrelse held og 
lykke og god arbejdslyst fremover! 

Kjeld Frimuth 
                                                                                                                                                                   Formand 



125 års jubilæet fejret med maner på Fyn 
46 veloplagte medlemmer, inklusive pårørende, deltog i kredsens årlige, 

traditionelle julefrokost på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Det foregik den 9. 
december 2016 - og denne gang med ekstra festlige indslag i anledning af FOUAT’s 125 
års jubilæum.  Stikordene var sækkepibemusik, sild og sang. 
 
Gode julefrokosttraditioner 

Alle julefrokostens traditionelle madfantasier blev udlevet. Røde og hvide 
sild, lune fiskefileter, grønlangkål med medister, blodpølse med sirup, ris à l'amande. 
Ja, og alle de gode råvarer fra hav, have, mark, køkken og hønsegård. 

Formanden, major Kjeld Frimuth, holdt velkomsttalen. Da han af 

helbredsmæssige grunde ønsker at træde af som formand i marts 2017 ved 

generalforsamlingen, gav det talen en meget speciel baggrund.  

”Officerens stolte navn” 
Bestyrelsen for kredsen havde fremskaffet en jubilæumssang, som første 

gang blev sunget ved FOUAT FYN’s 50 års jubilæum på Grand Hotel i Odense i 1941. 
Og nu ved 125 års jubilæet! I får lige 1. vers. (Melodi: Der er ingenting, der maner). 
 

Der er ingenting, der bedre, sætter Tankerne i Sving, 
end Foreningen, der minder os om Ungdoms glade Sind. 

Da som sarte, smaa Rekrutter, 
Der paa Tangmadras sig skutter – 

Til en Dag de stolte futter af med Tog til København, 
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for paa Skolen der at erhverve Officerens stolte Navn. 
 
Overraskelsen var sækkepibemusik 

I indbydelsen stod: Plus en overraskelse i anledning af 125 års jubilæet. 
Ingen vidste det på forhånd, udover bestyrelsen. Lige et citat fra vores bord - fra et 
medlem, der havde set, hvem der stod ude i entreen: ”Hvis det er dem, jeg tror, så kan 
jeg godt begynde at tage ørepropperne frem!” Herefter kom tre friske 
sækkepibespillere i uniform. De var fra St. Alban’s sækkepibeband. 

Alle 46 gæster sad tryllebundne, og/eller forfærdede og hørte på ”Flowers 
of Scotland”, ”Scotland the Brave”, og alle de andre skønne melodier. Feststemningen 
i lokalet steg adskillige grader. 
 

 

Festlig sækkepibeunderholdning 

Fyn vandt ikke pistolskydningen 
Landspræmieskydningen i pistolskydning i 2016 vandt vi ikke, på trods af at 

vore skytter var dygtige. Men i forbindelse med jubilæumsfesten og julefrokosten, 
overrakte formanden, major Kjeld Frimuth præmier til vore dygtige skytter: Anders 
Frimuth Kristiansen – Gert Riber Schultz (ikke til stede) – Peter Frimuth Hansen – Peder 
Mogensen, og Leif Mosegaard. Godt sigtet. 

En hyggelig fest, hvor sammenholdet endnu en gang blev styrket. 
Deltagerne fik udleveret det flotte jubilæumsskrift, som er blevet udgivet 

af landsforeningen i anledning af 125 års jubilæet. 
Palle Christiansen  

                                                                                                                                                   Kaptajn 
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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 Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft 
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com  –  Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036 

 

Ordinær Generalforsamling 2017 

Kredsen afholder ordinær generalforsamling på KFUM’s Soldaterhjem i 
Fredericia onsdag den 8. marts 2017 kl. 10:30. Dagsorden i.h.t. FOUAT’s vedtægter 
med den ændring, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen 
vil blive accepteret, hvis de er modtaget senest onsdag den 22. februar. 

Skriftlig indkaldelse, bilagt regnskab/2016, forslag fra bestyrelsen til 
vedtagelse samt forslag til valg er udsendt direkte til kredsens medlemmer.  

Vi mødes ved KFUM’s Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia onsdag 
den 8. marts 2017 kl. 10:00. 

Dagens program ser således ud: 
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.  
    Generalforsamling i særskilt lokale 
11:30-13:30: Frokostbuffet. 
13:30-16:00: Generallæge emeritus Svend Trier fortæller ud fra sine personlige  
                        oplevelser om Den Danske Brigade i Sverige under besættelsen. 
 

Kuvertpris for formiddagskaffe samt frokost: Kr. 150. Tilmelding: Snarest 
og senest søndag den 5. marts til forretningsføreren. 

 


Kaj Munk arrangement tirsdag den 9. maj 2017 
Kredsens første udflugt i 2017 går til Vedersø i Nordvestjylland. Vort 

medlem, pastor Christian Ulrich Terp (som vi besøgte i Frederiksberg Kirke i Slesvig i 
maj 2015), har overtaget hvervet som sognepræst i Tim-Stadil-Vedersø pastorat. Den 
chance for at opleve rammerne om digterpræsten Kaj Munk vil kredsen ikke lade gå 
fra sig. 

Endelig invitation vil blive udsendt primo april, men det foreløbige program 
ser således ud: 
10:00–10:30  Vi mødes ved mindestenen i Hørbylunde Bakker vest for Silkeborg, hvor  
                         Kaj Munks lig blev fundet den 5/1 1944. Vi lægger en buket ved   
                         mindestenen og nyder forretningsførerens medbragte kaffe og brød. 
10:30–12:00   Kørsel til Vedersø Kirke. 
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12:00–12:30   Kort andagt ved pastor Terp. Vi synger et par af Kaj Munks salmer. 
12:30–13:30   Frokost på Vedersø Kulturcenter. 
14:00–16:00   Vi besøger Vedersø Præstegård. Forfatter og bestyrelsesmedlem i Kaj  
                          Munk Selskabet Jon Høgh indleder til debat over emnet: ” Kaj Munks  
                          opgør med diktaturet og demokratiet". 
 
 

NORDJYSKE KREDS 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg  
 9815 6510 - : mogens.danielsen@youseepost.dk 

KRANSELÆGNING 
Traditionen tro var vi ni mand til kranselægning i Ålestrup på 

Allehelgensdag for at mindes de flyvere, der mistede livet natten mellem den 29. og 
30.august 1944, hvor 600 fly var på vej til Stettin og Königsberg. Under indflyvningen 
blev de angrebet af tyske natjagere, og de fik ram på mindst 10 bombefly. Én flyver 
overlevede og kom via Sverige til England. 

 

   
Fra kranselægningsstederne 

 
Den 4. oktober mistede F/O N.J. Evans, Sgt. Dennis Cahill og P/O John 

Derrick Harper livet, da de var på vej ud til en mineudlægningsoperation og blev skudt 
i brand, da de passerede Vestkysten og styrtede ned i Risgaard Bredning. Evans blev 
begravet i Ålestrup Kirkegård, Cahill i Standby Kirkegård og John Derrick Harper blev 
begravet i Skive. To reddede livet og blev taget til fange, og to flyvere fandt deres grav 
i havet.  

Årets sidste kranselægning var på Aalborg Søndre Kirkegård, hvor Wt/O. 
Arthur John Dale ligger begravet efter nedskydning ud for Hals efter at have angrebet 
tre tyske ubåde, alle 11 ombordværende omkom.  

Et andet besætningsmedlem F/Lt R.J. Allen ligger begravet på Aarhus 
Vestre Kirkegård, de ni øvrige besætningsmedlemmer forsvandt i havet. 

 


mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Militær nytårsgudstjeneste. 

Torsdag den 12. januar 2017 blev der traditionen tro afholdt militær 
nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke afviklet af Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland med 
bl.a. altertjeneste ved kirkens domprovst Niels Christian Kobbelgaard og musik ved 
organist Margrethe T. Østergaard. 

Aftenens prædikant var chefen for Trænregimentet, oberst Jess Møller 
Nielsen, musikken var som vanligt leveret af Air Transport Wing Aalborg Brass Band. 

 

   

           Oberst Jess Møller Nielsen på prædikestolen                                          

 

 
Fra Budolfi Kirke 

 
Vi mødtes tre medlemmer på Duus vinstue. Efter gudstjenesten bød 

Hjemmeværnet på kaffe og kage i kirkens krypt; det er her man kan man møde ”gamle” 
kendinge fra soldaterforeningerne, regimentet og flyvestationen, som man ikke 
træffer til hverdag - en oplagt chance  

Der var i alt 35 faner i kirken. 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 213 (Maj-juni 2017) 010417 150417 

MEDDELELSER Nr. 214 (Juli-august 2017) 010617 150617 

MEDDELELSER Nr. 215 (September- oktober 2017 010817 150817 

MEDDELELSER Nr. 216 (November-december 2017) 011017 151017 

 

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

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 090217 – 19:00 

Generalforsamling Nordjyske  190217 -  

Generalforsamling København Kastellet, Gl. Varmecentral 230217 -19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 280217 – 19:30 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 020317 – 18:00 

Generalforsamling Sydjyske KFUM, Fredericia 080317 – 10:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 090317 – 19:00 

Klipfiskfrokost København Kastellet, Gl. Varmecentral 230317 – 12:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense, Højstrup 050417 – 10:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 060417 – 09:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 200417 – 09:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 040517 – 09:00 

Udflugt Sydjyske Hørbylunde Bakker 090517 – 10:00 

Forårstur Fyn Odense, Højstrup 180517 – 07:30 

Skydning København Høvelte Kaserne 180517 – 09:00 

Skydning København Høvelte Kaserne 010617 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebølle 080817 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebølle 150817 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebølle 220817 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebølle 290817 – 16:00 

Sensommertur Fyn Odense, Højstrup 070917 – 07:30 

Julefrokost Fyn Dannevirke 081217 – 13:00 

 

 
 

 
Redaktionen afsluttet den 4. februar 2017 


