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LANDSLEDELSEN I AUDIENS HOS HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK

I forbindelse med FOUAT’s 125 års jubilæum havde landsledelsen et par
gange tidligere, dels sidste år dels først på året i år været tilsagt til audiens hos
foreningens protektor. På grund af sygdom og dødsfald i den kongelige familie var
disse tilsigelser imidlertid blevet udskudt på ubestemt tid. Nu lykkedes det endelig.
Den 3. oktober kunne protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, således tage
imod FOUAT’s landsledelse på Fredensborg Slot. Landsformanden takkede Prinsen
for at han havde taget sig tid til at tage imod og gav protektor en kort indføring i
foreningens aktiviteter. Prinsen fik overrakt et eksemplar af jubilæumsskriftet,
ligesom han fik et FOUAT-emblem hæftet på sin revers. Prinsen var venlig og
imødekommende og virkede meget interesseret i foreningens liv og udtrykte glæde
over at have mødt landsledelsen.

Generalmajor Jens Erik Frandsen, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik,
oberst Erling Flebbe og kaptajn Bjarne Skov Jensen
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2017
FYNS KREDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K.

Anders Kristiansen

225

Erik Olsen

212

Fin Langkær

222

Søren Jørgen Larsen

199

Gert Riber Schultz

221

Helle Jürgensen

191

Martin Kaasgaard

216

Jürgen Jürgensen

172

Per Søgaard

213

Holger Janns

171

Total

945

Total

1097

Antal skytter: 11 Vejr: Overskyet

Antal skytter: 12 Vejr: Oversk. - 0 vind.

KØBENHAVNS KREDS

SYDJYSKE KREDS

Arne Hansen

219

Erling Flebbe

215

Jørgen H. Nielsen

210

Søren A. Jensen

208

Per K. Madsen

205

Total

1057

Antal skytter: 16 Vejr: Overskyet

Skydningen ikke afholdt.

NORDJYSKE KREDS
Skydningen er ikke afholdt.
Dyrker i stedet bowling.

PRÆMIEFORDELING
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år:
Anders Kristiansen, Fyns Kreds med 225 points.
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år:
Finn Langkær, Fyns Kreds med 222 points.
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år:
Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med 221 points.
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år:
Arne Hansen, Københavns Kreds med 219 points.
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år:
Fyns Kreds med 1097 points.
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Overrækkelsen af vandrepræmier og erindringspræmier vil finde sted som sædvanlig
ved repræsentantskabsmødet i 2018. Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at
præmierne i god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det
mindste medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I
begge tilfælde bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i vel-pudset/ajourført stand.
Skydeudvalgsformanden siger tak til alle for godt samarbejde i 2017 og ser
på vegne af min afløser frem til en forhåbentlig god sæson i år 2018.
GREGERS DJØRUP
Skydeudvalgsformand
Brydebakken 8
3200 Helsinge.
 3251 3333
e-mail: gdjoerup@hotmail.com

KØBENHAVNS KREDS
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød.
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre.
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322.
Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen,  4043 2361-  riemads@privat.dk

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om at
oberstløjtnant Finn Valentin Nerland
*31. marts 1933 -  21. august 2017 er afgået ved døden.
Finn Nerland blev medlem i kredsen i 2013. Vi ved om Finn Nerland, at
han var meget kyndig om militærhistoriske emner. Det har Københavns Kreds nydt
godt af, idet han i efteråret 2002 holdt foredrag for kredsen om Auxiliærkorpset fra
1813, med hvilket Danmark støttede Napoleon. Medlemskabet af FOUAT’s
København Kreds var, som nævnt, af nyere dato og kom aldrig rigtig til udfoldelse.
Kredsen kom derfor ikke til at pleje omgang med Nerland. Årsagen hertil var, at
omtrent samtidigt med at han sluttede op i vore rækker, blev hans hustru ramt af en
alvorlig, længerevarende sygdom, der kom til at forvolde hendes død. Næppe var
Finn Nerland kommet sig over sin ægtefælles bortgang førend han selv blev alvorligt
syg. Også i dette tilfælde viste der sig ingen mulighed for helbredelse.
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Oberstløjtnant Finn Valentin Nerland

Æret være oberstløjtnant Finn Valentin Nerlands minde.

Foredragssæson 2017-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet
for foredraget er i Gamle Varmecentral. Der vil være et efterfølgende traktement i
Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget på de
fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen
forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden
henholdsvis på 2. etage.
Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter
normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre
Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne på
følgende datoer i 2017: Torsdagene den 26. oktober, 9. og 23. november.
Torsdag den 26. oktober vil forhenværende toldbetjent Holger
Munchaus Petersen, foredrage om den skæbne, der overgik en række sønderjyske
søfolk, som var indrulleret i den daværende tyske flåde. Holger Petersen kalder sit
foredrag for: KRONBORG – NORDAMERIKA og KÖNIGSBERG.
Den tyske koloni i Østafrika blev ved udbruddet af første verdenskrig
afskåret fra det tyske hjemland. Kolonien rådede over et større orlogsfartøj ved navn
”KÖNIGSBERG.” Det blev imidlertid jagtet af briterne. Derfor valgte man at gemme
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det af vejen. Det lykkedes at finde en god placering på en flod, men på samme tid
var hele 30 britiske krigsskibe sat på opgaven at finde skibet.
I december 1914 blev dansksindede sønderjyder og dermed
dansktalende søfolk, der var tjenstgørende på flådestationerne i Kiel og
Wilhelmshafen udtaget til at bemande et dampskib, der var bestemt til at bringe
forsyninger til krigsskibet ”KÖNIGSBERG” og koloniens øvrige militære landstyrker.
Det udvalgte skib var søsterskib til det danske skib ”S/S KRONBORG.” Det
var under det danske navn, at det tyske skib sejlede gennem Nordsøen,
Atlanterhavet og det Indiske Ocean. Dér blev det indhentet og sænket af briterne,
men forinden var størsteparten af ladningen bjerget i land. Den dansksindede
besætning indgik herefter i den tyske landstyrke.
Året efter sendtes på ny et skib mod Østafrika. Denne gang var der fundet
et søsterskib til det danske skib ”S/S NORDAMERIKA”, hvis navn det tyske skib skjulte
sig under med sin dansktalende og dansksindede besætning. Dette skib nåede også
frem til sit mål på trods af en intens jagt og beskydning fra britiske søstridskræfter.
En del af dette skibs besætning sluttede sig ligeledes efterfølgende til de tyske
landstyrker i kolonien.
Ved krigens ophør anbragte de sejrende magter alle tyske krigsfanger i
fangelejre. En del af de dansksindede endte i en lejr i Ægypten.
I 1919 rettede de dansksindede sønderjyske krigsfanger en henvendelse
til den stedlige danske legation og fik udvirket, at et dansk krigsskib bragte de
dansksindede sønderjyder hjem til den forestående afstemning om
Slesvigs/Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold.
Foredraget er ledsaget af illustrativt billedmateriale.

Torsdag den 9. november har Københavns Kreds besøg af den tidligere
chef for Hjemmeværnet, generalmajor (pens.) Finn Winkler i perioden 2010 - 2017.

Generalmajor Finn Winkler
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Generalmajoren holder foredrag om Danmarks Hjemmeværn. Han vil komme ind på
status for de sidste 10-15 års udvikling med vægt på ændringerne i opgaveløsningen.
Han vil blandt andet også komme ind på det kommende forsvarsforlig og anvendelse
af Hjemmeværnet nationalt til støtte for politiet samt tale om risici i de kommende
år for den folkelige, frivillige militære organisation.



Torsdag den 23. november vil F-16 pilot, kaptajn Thomas Kristensen, der
går under flyvernavn MET, holde foredrag for Københavns Kreds. Thomas Kristensen
(f. 1969) er opvokset på Amager. Han blev student i 1988, og startede sin karriere i
Forsvaret den 2. januar 1989, da han troppede op på Sønderborg Kasserne, for at
gennemgå Hærens reserveofficersuddannelse. Som løjtnant gjorde han tjeneste ved
Gardehusarregimentet i Næstved ved 4. Opklaringsskadron. Det var her han i
efteråret 1990 så en plakat for ”Pilot i Forsvaret”, som fik ham til at søge
jagerpilotuddannelsen ”inden han blev en gammel mand og fortrød,at han ikke fik
gjort det”.

Kaptajn Thomas Kristensen

I 1991 startede han på Flyveskolen på Avnø. Efter 13 måneder på Sheppard
Air Force Base i Texas graduerede han fra Euro Nato Joint Jet Pilot Training (ENJJPT)
med klasse 93-05. Han kunne for første gang sætte sig i cockpittet på F-16 i 1993.
Siden da har han fløjet over 3.500 timer i henholdsvis Eskadrille 723, Eskadrille 726,
og efter F-16 nedlukning på Flyvestation Aalborg, Eskadrille 727 på Fighter Wing
Skrydstrup. Han har som den eneste jagerpilot deltaget i samtlige krige, som
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Flyvevåbnet har været en del af, over henholdsvis Balkan, Afghanistan, Libyen og
Irak.
Udover stadig at være aktiv jagerpilot er Thomas aktuel med biografien
“Kysser Himlen”, som udkommer 23. oktober. Han vil holde et foredrag om
tilværelsen som jagerpilot i krig og fred.

Torsdag den 14. december afholder Københavnskredsen den årlige
Stiftelsesfest. Kl. 12:00 indleder vi dagens arrangement med at nedlægge en krans
ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Derefter vil vi gå
til bords i spisesalen på første sal i Nordre Magasin (over kantinen), hvor der vil
blive serveret GULE ÆRTER. Der sluttes af med kaffe avec i hjørnestuen. Pris pr.
deltager er kr. 300,-. Tilmelding til arrangementet til formanden ikke senere end
tirsdag den 5. december kl. 12:00.

Foredragssæson 2018-I
Kredsens medlemmer kan allerede godt glæde sig til foredragssæsonen
efter årsskiftet. Det er lykkedes for kredsbestyrelsen at få velvillige foredragsholdere
til at fremlægge nogle gode emner. Datoerne for foredragene kendes; de er 4. og 18.
januar, 4. februar og 3. marts. I skrivende stund er der fastlagt, at major ved
Forsvarsakademiet Lars Cramer-Larsen vil orientere om et forsvarspolitisk aktuelt
emne den 4. januar. Kontreadmiral og chef for Marinestaben, Torben Mikkelsen, vil
den 18. januar fortælle om Søværnet og komme ind på sine oplevelser i forbindelse
med transport af kemiske kampmidler fra Syrien. Den 1. februar vil man kunne høre
lektor ved Forsvarsakademiet Jeppe Plenge Trautner fortælle om et aktuelt
forsvarspolitisk emne, og endelig vil forfatteren Hans Kirchhoff den 1. marts fortælle
om ”Duckwitz, den gode tysker.” Emnet har Hans Kirchhoff behandlet i en bog med
samme titel. Hvis du mener at have set et opslag med Hans Kirchhoff tidligere, så er
det korrekt. Kredsen havde en aftale med ham først på året, men på grund af sygdom
måtte den aflyses.
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com

Kære medlemmer
En lille opdatering på vores aktiviteter:
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Præmieskydning afholdtes lørdag den 19. august på Bredetved skydebane
ved Holbæk. Forud for dette havde vi gennemført sidste træningsskydning torsdag
d. 17. august, en god aften, der desværre sluttede i et frygteligt regnvejr, mens vi
skød på 25 m. Lørdag var vejret til gengæld pragtfuldt – ca. 20 grader og masser af
sol fra morgenstunden – 10 skytter var mødt op og vi fik gennemført alle skydninger
uden problemer. Dog udeblev de gode resultater, det gode vejr kom åbenbart bag
på samtlige skytter og alle, uden undtagelse, skød under vanlig standard. Vi må nok
konstatere, at det ikke bliver til pokaler i denne omgang.

Bredetved skydeterræn ved Holbæk

Efter dagens skydninger fortsatte vi, sædvanen tro, til Holger Janns i
Boeslunde, hvor vi indtog den velkendte ”Boeslundefrokost”. Holger og konen havde
igen lagt sig i selen for at fremtrylle en række gode smagsoplevelser. Dette rådede
bod på de dårlige skyderesultater og var en god afslutning på årets skydeaktiviteter.
I forbindelse med frokosten blev den af vores tidligere formand skrevne sang
afsunget og er nu en del af ritualet omkring skydefrokosten. Tak til alle, der har
deltaget i skydningerne og vi kan nu kun håbe på, at vi i 2018 kommer tilbage på
sporet og blander os i konkurrencen om de udsatte pokaler.

Fødselsdag og foredrag
Onsdag d. 27. september fejrede kredsen sin 18 års fødselsdag med portvin
og kransekage og et foredrag om Forsvarets reservestyrker før, nu og i fremtiden.
Foredragsholder var oberstløjtnant (R) Peter Topp Engelsted Jonasen, der til daglig
- ved siden af sine civile gøremål - er assisterende stabschef ved Landsdelsregion Øst.
Peter tog udgangspunkt i nedlæggelsen af mobiliseringsforsvaret i
begyndelsen af forrige årti – og hermed også en dengang truende nedlæggelse af
reserveofficerskorpset. Han fortalte meget ærligt som sine egne oplevelser og
frustrationer gennem de seneste 15 år med oprettelse af totalforsvarsstyrken og
underafdelingskadrer til at føre disse, over oprettelsen af Lokalforsvarsafsnittene,
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der kom til at virke som en slags bataljonsføringselementer til den seneste udvikling,
hvor antallet af totalforsvarsenheder i dag er reduceret til 12 og hvor såvel
Landsdelsregionernes som Hærhjemmeværnsdistrikternes stabe er blevet tilført
reservepersonel for at styrke den operative evne og robusthed. Peter omtalte også
uden omsvøb de problemer han ser i f.m. såvel uddannelse som den manglende
udrustning og materiel til reservepersonellet i dag. Endelig gav han med
udgangspunkt i Forsvarets HR-strategis delstrategi 9 sit bud på Forsvarets reserves
fremtid set blandt andet i lyset af det de kommende forsvarsforligsforhandlinger.

Oberstløjtnant (R) Peter Topp Engelsted Jonasen

Peter viste stor indsigt i forholdene og krydrede hele indlægget med egne
oplevelser gennem de seneste 14-15 år. En god og livlig debat sluttede aftenen og
jeg kan kun anbefale andre at kontakte Peter Jonasen, hvis man er interesseret i at
høre om forsvarets reserves forhold og fremtid.
Kommende aktiviteter
Der arbejdes pt. med et foredrag om indholdet og udmøntningen af det
kommende forsvarsforlig. Foredraget afholdes forventeligt først i januar 2018, da
forliget først forventes indgået ultimo november/primo december 2017. Mere om
dette, når arrangementet er på plads.
Endelig skal erindres om vores generalforsamling, der afholdes onsdag d.
7. marts 2018.
Mange hilsener
Tonni Schumann
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FYNS KREDS
Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, 5000 0dense C
 2143 3792 - : leifmosegaard@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

”Fodriste-aftørrer Rengørings Kommando”
Eller endnu bedre på tysk: ”Gitterfuss-Abstreicher Reinigungs Kommando”.
Det var bare én af titlerne på de mange ”mystiske” arbejdskommandoer, som fangerne
i KZ Frøslevlejren blev tildelt! Lejren fungerede i 9 måneder fra 13. august 1944, og
indtil befrielsen den 5. maj 1945. I denne periode rummede lejren 12.000 danske
fanger, fordelt over den nævnte periode. Primært danske modstandsfolk, politiske
fanger, men også vaneforbrydere, voldsmænd, homoseksuelle med flere var
internerede i Polizei Gefangenen Lager Fröslev.
Frøslevlejrens KZ er blevet benævnt ”Verdens mærkeligste
koncentrationslejr”. Fordi lejren havde en særstatus, blandt KZ lejre i Europa. Herom
senere.

Deltagerne vel ankommet til Frøslevlejren

Fynske brunsvigere og Jägerwurst
FOUAT FYN har været på sensommertur den 7. august 2017 til
Frøslevlejren, der i dag fungerer som en officiel, national mindepark. Et autentisk,
historisk kraftcenter omhandlende besættelsestiden og en del af Totalforsvaret.
18 medlemmer af FOUAT Fyn, incl. pårørende, fik en tredimensionel
historisk oplevelse på sensommerturen. Vores traditionelle morgenmadsrast fandt
igen sted ved ”Hylkedal Vest” syd for Kolding.
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Et særdeles anmassende gråvejr med lidt småregn i sig dristede sig til at
svæve over rastepladsen. Men humøret blev ikke ødelagt af den grund. Især ikke når
man er i godt selskab. Og ikke mindst fordi vi var bevæbnede med fynske brunsvigere
og Jägerwurst til rundstykkerne. Samt de glade forventninger om store oplevelser, i
Frøslev og i Christiansfeld.
Verdens ”mildeste” og mærkeligste KZ
Normalt er ordet ”mild”, ikke et ord der kunne hæftes på nazisternes KZlejre under 2. Verdenskrig. Men ikke desto mindre var Frøslevlejren en undtagelse! Her
blev danske internerede behandlet mildt. Der var ingen sult, ingen vold, ingen
ydmygelser, og der var ingen stærkstrøm i hegnet. Dog var der stokminer i sandet ved
pigtråden.
Glemmes må dog ikke, at fangerne til stadighed frygtede for deportation til
de uhyggelige tyske KZ-lejre. Ordren ”Ab nach Süden” kunne betyde deportation til
f.eks. Neuengamme KZ, hvor 55.000 døde ud af et fangeantal på 105.000. Disse kom
fra lande, der var i krig med Tyskland.
1.625 danske fanger blev overført til Tyskland efter et kortere ophold i
Frøslevlejren. Heraf døde 220. På en mindesten tæt ved hovedvagtstårnet står der:
”De førtes bort under tvang fra Frøslevlejren 1944-45 og gav deres liv for Danmark”.
29. august 1943 var vendepunktet
Hvordan opstod verdens mærkeligste KZ-lejr? Da tyskerne overskred den
danske grænse den 9. april 1940, satte de 30.000 tyske soldater ind på sagen. Den
danske regering fik et ultimatum om at samarbejde, som de ikke kunne sige nej til. Al
modstand skulle ophøre. Men kommunikationen dengang inkluderede ikke mails og
iPhones. Beskeden om at stoppe kampen nåede ikke til Sønderjylland, af den
lavpraktiske grund at alle telefon- og telegrafledninger var blevet kappet over ved
Lillebælt! Alle kender historien om de danske soldaters heltemodige indsats, mens de
fortsatte med at kæmpe ved grænsen.
Krigen gik sin gang, og der var tale om en såkaldt ”fredsbesættelse” af
Danmark frem til 29. august 1943, hvor Scavenius og Stauning sagde fra på Danmarks
vegne. Nogle væsentlige årsager hertil, var at det tyske riges befuldmægtigede, Dr.
Werner Best, forlangte dødsstraf til danske sabotører, og da de 28. august 1943
henrettede en modstandsmand, udløste det folkestrejker og undtagelsestilstande.
Nu var Danmark uden regering og rigsdag, og der blev indført et såkaldt
departementschefstyre. Den uformelle leder var Udenrigsministeriets direktør, Niels
Svenningsen. Det var netop denne dygtige mand, Niels Svenningsen, som forhandlede
om et dansk ønske om at oprette en interneringslejr på dansk grund. Tanken var
at undgå deportation af danske fanger til Tyskland. Samtidig var der ønske om at
få de danske fanger, som allerede var deporteret sydpå, hjem til den nyoprettede
Frøslevlejr. Det lykkedes også i vid udstrækning, men Dr. Werner Best holdt ikke helt
sin del af aftalen.
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Den aftale der blev indgået, betød, at den danske stat betalte opførelsen
og driften af lejren. Men det var det tyske sikkerhedspoliti, som havde ledelsen.
Symbolsk var det, at den danske lejradministration var placeret udenfor hegnet.
Elendigt byggesjusk
Den 13. august 1944 ankom de første fanger til Frøslevlejren. Det var 750
modstandsfolk, som blev overflyttet fra Horserødlejren. Frøslevlejren var knap
færdiggjort, da de ankom. Efter en sejltur med skibet ”M/S Mars”, fra Sjælland, og til
Flensborg Havn. Lejrkapaciteten var bygget til 1.500 fanger, men da presset var
allerværst (i april 1945), rummede lejren 5.500 fanger!
Byggefirmaet Nikolaisen & Nielsen byggede lejren. Da de frygtede for at
blive anklaget for værnemageri, lavede de noget elendigt byggesjusk for at ”drille”
tyskerne. Sanitære afløb uden forbindelse, som resulterede i at kloakkerne løb over,
og barakgavle, der ikke blev banket ordentligt på. Nogle af gavlene væltede
simpelthen! Tyskerne satte bare fangerne til at udbedre byggesjusket.

Lejrens barakker og vagttårn

Frøslevlejren blev bygget efter skabelon Sachsenhausen KZ. Fra et
fugleperspektiv ligner det en citronhalvmåne, med vagttårnet og lejrgaden i midten.
Kun to bygninger er i dag malet i de originale sortbrune farver. Lejrmuseet i barak H4
og vagttårnet. Alle øvrige barakker er malet svenskrøde, men det er et
efterkrigsfænomen.
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Fanger og lejrhumor
Den yngste fange i lejren var bare 17 år, og den ældste var 78, og alle havde
arbejdspligt. Fangerne havde fået syet et ”GF” på ryggen af trøjen. Det betød
”Gefangener Fröslev”. Men med fangehumor blev det til ”Gestapos Fjende”.
Barak H1 og H7 var adskilt fra den øvrige lejr. Her boede stikkerne. I
lejrhumoren blev stikkernes børn kaldt ”Stiklinger”. Der var også en afdeling med
kvindelige fanger. Herved opstod udtrykket ”Pigtrådskærester”.
De fleste danske fanger havde et ærmesymbol, en trekant på spidsen. Det
betød, at de havde status som politiske fanger. En række fanger blev senere kendte i
efterkrigstiden. Nævnes kan officeren P.M. Digmann – Gert Petersen, der senere var
medstifter af partiet SF – Per Federspiel, MF for Venstre – Knud Thestrup (K), som
senere blev landets justitsminister. En markant skikkelse blev også overlæge Jørgen
Røjel, som døde i 2007, 90 år gammel.
Jørgen Røjel’s flugt
Ovennævnte Jørgen Røjel var en meget aktiv modstandsmand, og tyskerne
havde ikke opdaget hans aktiviteter, da han blev indbragt til Frøslevlejren. Så det gjaldt
om at arrangere hans flugt hurtigst muligt, inden identiteten blev opdaget.
Man sørgede for at vænne tyskerne til, at en kasse med madaffald dagligt
blev transporteret ud af lejren. Angiveligt til grisefoder. En dag blev Jørgen Røjel skjult
i en af disse kasser. Dækket af et træfinérlåg, hvor der lå klamt madaffald ovenpå.
Flugten lykkedes.
Velnærede fanger
Vogtere og fanger var lige velnærede i Frøslevlejren! Begge parter fik det
samme at spise. Rigelig forplejning blev leveret af det danske fængselsvæsen.

”Frösleven”
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Mange fanger fremstillede på træværkstedet en ske med et motiv af en
udskåret frø på håndtaget. En ”slev” er en ske. Havde man en ske med en ”frø” på, så
havde man en ”Frøslev”.
Tyske KZ-lejre
I de tyske KZ lejre var derimod madskål og ske en vigtig del af deres liv. For
at undgå, at de blev stjålet, så bar de madskål og ske, sikret med ståltråd. Og om natten
sov de faktisk ovenpå deres madskål. Flere fotos bekræfter, at de brugte madskålene
som hovedpuder.
I KZ lejre var Røde Kors pakkerne altafgørende for overlevelse. En pakke
kunne ernære en voksen mand i en måned. At være i besiddelse af cigaretter var ”guld”
værd. En cigaret repræsenterede en værdi af 100 kr. Havde man 5 cigaretter, kunne
man næsten bestikke sig til hvad som helst.
Meget roligt arbejdstempo
Vistnok ingen af fangerne blev slidt op på grund af arbejdstempoet i lejren.
Det handlede om ikke at lave ”en disse”. Der blev opfundet mange opfindsomme
arbejdskommandoer. Et par gode eksempler: ”Fodriste-aftørrer Rengørings
Kommando”. Arbejdet bestod i at rengøre træristene ved barakkerne. En mand kunne
klare jobbet dagligt på et par timer. Men de kom op på 8 mand på fuld tid. ”Besen
Abholungs Kommando” samlede lyngris i lejren, til brug for de koste, der skulle bruges
til at feje ristene.
Tårnvagt Cykel Kommando’s eneste og vigtigste opgave var at passe på den
cykel, som den tyske tårnvagt brugte. Ja, der fandtes mange ”mystiske” kommandoer!
Folk som ikke havde opgaver, når en vagt gik forbi, stod bare og stampede jord for at
se aktive ud.
Prebens sten
Den 11. september 1944 var en tragisk dag i lejren.
Den dag skete det eneste drab i lejrens historie. Den kun 22-årige fange,
Preben Erling Andersen, var kommet for tæt på lejrens hegn. En sikkerhedszone
foreskrev minimum 3 meter fra hegnet. Vagten i tårnet sigtede med sit rekylgevær og
dræbte den unge ”Häftling”. Prebens navn var længe ukendt for eftertiden, men
historieforskerne fandt frem til hans identitet og sågar et foto af Preben. Arkivalierne
fandtes i Landsarkivet i Åbenrå.
Historien om Preben var den, der gjorde mest indtryk på jeres udsendte
skribent. Jeg var oppe i vagttårnet og kigge gennem rekylgeværets sigtekorn, og de ca.
200 meter over til hegnet, hvor Prebens mindesten står. Og jeg tænkte: Hvilken
forhærdet og kynisk handling at skyde den unge mand.
Jeg var ovre ved Prebens mindesten, og gøre honnør til ære for hans minde.
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Rekylgeværet i vagttårnet

Hvis disse vægge kunne tale!
Ja, så ville de fortælle mange af fangernes menneskedrømme og håb. Og
inderste ønske om ikke at blive deporteret sydpå. Disse menneskers hjem var
fangestuerne i lejren, med deres rå interiør. Vores besøg i en fangestue var en intens
oplevelse. Møblerne er autentiske fra dengang. Den ægte vare. Lukker man døren og
sidder alene derinde, så er det næsten som at befinde sig i en tidslomme fra dengang.
En stue var normeret til 18 beboere, men da det gik mest hektisk til i aprildagene 1945
boede her 31 fanger.
Fangerne kendte til krigens gang
Tyskerne undrede sig over, at fangerne i lejren var forbavsende godt
underrettede om krigens gang. Det skyldes, at der i fangestuerne ”Gedestalden” og
”Studenterstuen” var installeret illegale radioer, skjult under gulvbrædderne.
Fangerne kunne her lytte til særmeldinger fra BBC og fik opdateret nyhederne
ufiltrerede fra Stockholms radio.
Det lykkedes aldrig tyskerne at afsløre disse radioer, som fungerede ved
hjælp af batterier, uafhængige af lejrens strømforsyning.
Den kendsgerning at 90% af lejrens indsatte røg tobak, resulterede i et
frygteligt indeklima, når skodderne var lukket for om natten. Bronkitis var derfor meget
udbredt. Denne kendsgerning gav i øvrigt navn til en af fangestuerne: ”Gedestalden”.
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De Hvide Busser
Ægteparret Margit og Mogens Johannsen var med på udflugten. De var
enige om, at den største oplevelse i lejren var at høre om De Hvide Bussers historie og
om Folke Bernadotte. At se filmen om fangetransporter af danskere og nordmænd fra
Neuengamme m.fl. hjem til Danmark.
I dag findes der af de oprindeligt 200 busser kun 3 eksemplarer tilbage
i hele verden, og det bedst bevarede eksemplar står her i Frøslevlejren. Sikret bag
glasplader.
Margit tilføjer: Jeg var desuden positivt overrasket over at høre om den
milde behandling, der blev Frøslevfangerne til del.
Hvad gjorde størst indtryk i lejren?
Formand, major Leif Mosegaard: Det gjorde indtryk på mig at høre om den
milde behandling, de danske fanger fik i Frøslev. Om den særstatus de havde fået - I
forhold til i de tyske rædselslejre, hvor mange blev sultet ihjel, m.m. Jeg vidste det godt
i forvejen, men ikke at det var i den grad.
Desuden var jeg imponeret over den måde, at lejren blev ”genbrugt” på
efter 1945. Efter befrielsen var rollerne jo byttet om. Frøslevlejren blev genbrugt som
interneringslejre for landssvigere (landsforrædere). Under navnet Fårhuslejren blev
den brugt til dette formål.
Efterfølgende var der lejr for Beredskabsforbundet og som dansk
militærkaserne.

Deltagerne orienteres om Frøselvlejrens historie
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Forretningsfører i FOUAT FYN, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg: Lige fra jeg
var en lille dreng, har jeg været fascineret af historien om 2. Verdenskrigs KZ-lejre. Jeg
var forbavset over den ondskab, der blev udvist. Jeg var dengang en flittig gæst på
børnebiblioteket. Fascinationen om emnet er hængt ved. Lars fortsætter: Selvom
Frøslevlejren er blevet kaldt ”Gestapos Feriekoloni”, så har det ikke været spor
morsomt at være fange dér - med truslen om deportation hængende over hovedet.
Tænk, at blive frataget sin vilje, for at tjene sit land! På fangelisten fandt jeg et navn,
på en mand som hed: Peter Arnold Falkenberg. Samme efternavn som mit eget!

Frøslev består af mange museer
Der er næsten ingen ende på de oplevelser, man kan erhverve sig ved et
besøg i Frøslevlejren. Udover selve museet om Frøslevlejren (som er under
Nationalmuseets paraply), så er der en række historiske samlinger indenfor hegnet:
• De Blå Baretter, som hylder de mere end 100.000 danskere, som blev sendt ud i
hele 68 missioner.
• Hjemmeværnsmuseet som er en rejse i hjemmeværnets historie.
• Redningsberedskabets museum, som er et flot museum, opbygget kronologisk
rækkefølge.
• Der er også samlinger for andre organisationer, og af mere privat karakter,
hvoraf kan nævnes Veteranhjemmet, og Kammeratstøtteordningen.
• Syd for Lejrgaden har Frøslevlejrens Efterskole sine faciliteter i barakkerne.
Kilde til denne artikel er fra foredraget i lejren af museumsinspektør fra
Nationalmuseet, Dennis Larsen, samt fra mit selvstudium af emnet.
Herrnhuter og honningkager
FOUAT FYN’s udflugt fik en ekstra ”krølle på halen” med en byvandring i
Danmarks mærkeligste by. Efter at have set verdens mærkeligste KZ-lejr. En udflugt
med ekstremer!
Samling på Torvet i Christiansfeld. Jeres skribent havde påtaget sig at
fortælle om Herrnhuterbyens historie: Christiansfeld er opkaldt efter Christian den 7.
(Jo, det var ham med Struensee-skandalen). Byen er særpræget på den måde, at
arkitekturen i bykernen er tydeligt Bøhmisk/centraleuropæisk. Det var nemlig 400
landflygtige herrnhuter, som fik tilladelsen af Christian den 7. til at opføre en by på den
bare mark ved Tyrstrup. Landflygtige, fordi de afveg i deres religion fra Luthers lære.
Året var 1773. Over nogle få år blev 35 huse bygget - alle i gule ”Flensborg-sten” og
med røde tage. De flittige herrnhuter blev Danmarks allerførste frimenighed.
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FOUAT FYN’s medlemmer venter på en rundtur i Christiansfeld

Våbenstilstandsværelset fra 1864
Midt i byen ligger Brødremenighedens Hotel. En af de første bygninger der
blev opført, så håndværkerne, som skulle bygge byen, kunne indkvarteres. En lang
række af konger, fyrster og hærførere har indlogeret sig på hotellet. Mest markant er
måske værelse nr. 7. Her blev våbenstilstanden mellem Danmark og Preussen-Østrig
underskrevet kl. 3 om natten, den 18. juli 1864. Danske oberst Kaufmann fik aftalen på
plads sammen med den preussiske oberstløjtnant Stiehle.
Udover at blive kaldt herrnhuternes by, så er Christiansfeld også berømt
for sine honningkager. Denne krydrede herrnhuterkage er blevet kendt og elsket af
mange. FOUAT FYN’s medlemmer fik købt mange af disse honningkager med hjem til
Fyn.
Det saaes i Forkrænkelighed
Den guidede rundtur fortsatte ned forbi Bybrønden og den imponerende
kirkesal. Intet alter, ingen prædikestol. Faktisk uden pynt. Der er plads til 1.000 gæster
i salen. I dag består herrnhutermenigheden i Christiansfeld af ca. 150 sjæle.
Rundturen sluttede man ved Gudsageren, hvor 2.000 brødre og søstre
ligger begravede. Søstrene til højre for midtergangen, brødrene til venstre. Ingen grave
bliver sløjfede, så de kan dateres helt tilbage til 1773.
Palle Christiansen
Kaptajn
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Hvordan kan en FN-styrke operere, når den selv er mål for terrorisme?
Sådan spurgte generalløjtnant Michael Lollesgaard den 23. august under et
foredrag arrangeret af Fyns Militærhistoriske Museum i Odense. Det blev et spændende
og informativt foredrag og debatten efterfølgende stillede interessante spørgsmål.

Generalløjtnant Michael Lollesgaard

Men hvordan opererer en FN-styrke egentlig, når den i sig selv er mål for
terrorisme? Det er generalløjtnant Michael Lollesgaard unikt kvalificeret til at svare på
som tidligere Force Commander i Mali under FN. En udsendelse der stoppede i januar
måned dette år, hvorefter Lollesgaard tiltrådte som Danmarks Militære Repræsentant
i EU og NATO.
Situationen i Mali er meget kompliceret og et egentlig billede af hvem ”fjenden”
er, er svært at få frem. Der er regeringstropper, oprørere og terrorister – og hvem er
hvem? Generalløjtnanten rejste de fleste dage i ugen rundt i landet, der i øvrigt er ca.
dobbelt så stort som Frankrig, men kun beboet af ca. 18 millioner mennesker. Rejserne
gik til de militære lejre, men også ud i de små landsbyer, både på patruljer og til møder
med de lokale ledere – det være sig oprørere eller terrorister. Dette gav et indblik i det
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almindelige liv i et terrorramt samfund, hvor folk kæmper for at få arbejde, uddannelse
og mad på bordet.
Hovedtemaerne i selve konflikten er grundlæggende, at kampene i Libyen har
medført et negativt ”spill-over” til den del af Sahara, der ligger i det nordlige Mali. Der
kom nogle befolkningsgrupper, blandt andet tuaregerne, men også militante islamister
og bosatte sig. Men disse folk er dårligt repræsenteret i det eksisterende demokrati, da
de kun udgør ca. 20 % af befolkningen, og de 80 % bebor det sydlige, frodige Mali. En
politiker behøver derfor ikke have blik for deres interesser, når genvalg er i fokus. I
denne konflikt kommer terrorister, der benytter de gamle karavaneveje til narkotikaog menneskesmugling til at virke som benzin på et bål. Deres mål er at forhindre en
genopbygning af demokrati og samfund, for i totalt kaos arbejder de bedst.

Dermed røres nogle af de problemstillinger, der er relevante både for arbejdet i
terrorramte egne af verden, men også for vores egen verden herhjemme. Som
Lollesgaard pointerede, er disse mennesker jo ikke så dumme, at de bliver siddende
med deres familie og lader sig slagte af terrorister i en egn, der hverken har skoler eller
rent vand. De, som vi selv ville gøre, prøver at skabe en fremtid for deres børn i stedet
for at se dem dø. Dette indbefatter for eksempel at flytte til et land, der har råd til at
give børnene mad.
Med andre ord har vores indsats i terrorramte områder naturligvis noget at gøre
med menneskerettigheder og katastrofer i ”lokalområderne” at gøre, men det har
ligeså meget med vores egen del af verden at gøre. Hvis vi ikke finder en politisk løsning
i de enkelte områder og får genopbygget landet, så et demokrati kan fungere på
rimelige vilkår, ender vi med at skulle integrere de landes befolkninger i vores egne
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demokratier. En vigtig ting at have med her er, at gennemsnitsalderen i Mali er ca. 16
år, hvilket betyder, at der inden for en kort årrække findes en ny og meget omfangsrig
generation af borgere i Mali, der forgæves forsøger at få arbejde og kunne forsørge
familien. Mali er jo heller ikke noget enestående tilfælde. For en række lande, der
havde demokratier og forholdsvis stabile samfund, er hverdagen i dag præget af terror
og krigshandlinger. I disse lande må regeringerne opgive dele af eller hele landet, og
der er derfor hverken rent vand eller skoler til børnene – og det eneste arbejde der er
at få er hos terroristerne.

Så hvordan KAN en FN-styrke operere, når den selv er mål for terrorisme? Og
hvordan opbygger vi lokalområderne, så de kan klare sig selv og ikke drukner i nye,
arbejdsløse og uddannelsesløse generationer? Skal vi, som den tyske kansler Merkel
for nylig foreslog det, iværksætte en ny Marshall-hjælp? Eller skal vi sætte nye
grænsebomme op og lade de andre lande betale regningen?
Kristine Bjerno
Cand. mag.

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
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Sydjysk Kreds har ikke gennemført arrangementer i august-september.
Efterårs-arrangementet, Clay Museum + foredrag om Cyber Warfare, 5.
oktober i Middelfart, gennemføres som planlagt, og refereres i næste nummer af
MEDDELELSER.

NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby
 2073 7477 - : iofjol@gmail.com

Familietur den 20. august 2017
Så blev det endelig den 20. august, og 19 glade og forventningsfulde
FOUAT`er med familie og venner ankommer til Mariager Havn. Efterfølgende skal der
købes billetter til turen.
Imedens det foregår, er togpersonalet ved at varme damplokomotivet op
– så det kan køre os til Handest. Vi stiger ombord på de gamle passagervogne – man
bliver sat tilbage i tiden – ikke den store komfort – men alligevel rigtig hyggeligt.
Dampen er oppe og toget sætter sig i gang – vi kører i et adstadigt tempo
gennem den danske dejlige natur – der er tid til at betragte landskabet. Snakken går –
alle er i godt humør.

Så sættes dampen op!
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Efter en lille times kørsel ankommer vi til Handest station. Vejret har været
lidt regn og sol på turen, men nu hvor vi skal af toget i Handest – lukker Vor Herre op
for den store vandhane – det står simpelthen ned i stænger, og stationsbygningen har
ikke en stor ventesal – men togkonduktøren giver os lov til at vente til regnen har
stilnet af. Lokomotivet skulle også kobles til den anden ende af togstammen for at køre
retur til Mariager.
Handest Station er et lille hyggeligt sted. På perronen stod der en
bagagevogn med lidt rejsegods, kufferter m.m., og der var også en landbrugsvogn med
mælkejunger o.s.v. Selve bygningen er ikke stor – en lille ventesal og et godt
gammeldags ”Pissoir”. Selvfølgelig skulle man lige ind og kikke – 1,50 m x 1,50 m –
sortmalede vægge og en ”pisserende”, og lugten var den samme som i gamle dage!
Pu-ha!

Handest Station

Så kom bussen, som skulle køre os til Hobro havn. vi fik tilladelse til at nyde
en lille bitter under køreturen. Vi kunne lige nå at drikke den, inden vi ankom til Hobro.
Vi steg af bussen på Hobro Havn udenfor en stor hal, hvor der ”heldigvis” var åbent –
der var en udstilling om håndarbejder – med arbejdende stande. Vi spiste vor
medbragte mad, hvor man nu kunne finde plads i hallen eller på havneområdet. Det
viste sig, at Svanen først kom 3 timer senere. Det var lang tid at vente – der var jo ikke
den store aktivitet på havneområdet.
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Forventningsfulde bådpassagerer

Langt om længe spottede vi Svanen ude på fjorden. Den lagde til kaj og blev
tømt for passagerer. Så var det endelig vores tur til at komme ombord. Vi fandt os
nogle borde, og der var nogle, som ikke havde spist – så de nød deres medbragte mad
samtidig med at de nød udsigten og sejlturen på den smukke Mariager fjord. Der var
mulighed for at købe mad og drikkevarer ombord.

Svanen
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Vi var lige inden om Bramslev Bakker for at hente et par passagerer, der
stod og ventede på anløbsbroen.
Efter en dejlig sejltur i pænt solskinsvejr lagde vi til i Mariager Havn. Vi fandt
et stort bord, hvor vi alle sammen kunne sidde og nyde vores medbragte kaffe og Jette
Strehle havde bagt en dejlig stor kage. Selv om det dryppede lidt engang imellem, blev
det til en fin afslutning på dejlig dag i gode venners lag.
Vi vil meget gerne takke deltagerne for en dejlig dag. På gensyn!
Der blev taget en del fotos og der blev efterfølgende lavet en cd´er til hver af
deltagerne.
Forretningsfører
Jørgen Østergaard
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 217 (Januar-februar 2018)
MEDDELELSER Nr. 218 (Marts-april 2018)
MEDDELELSER Nr. 219 (Maj-juni 2018)
MEDDELELSER Nr. 220 (Juli-august 2018)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 DEC 2017
01 FEB 2018
01 APR 2018
01 JUN 2018

15 DEC 2017
15 FEB 2018
15 APR 2018
15 JUN 2018

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

Hvad
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Julefrokost
Stiftelsesfest
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Generalforsamling

Hvem

Hvor

København
København
København
København
Fyn
København
København
København
København
København
Midt- og Vestsjælland
Sydjyske

Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Haderslev

Redaktionen afsluttet den 9. oktober 2017
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Hvornår
12 OKT 2017 – 19:00
26 OKT 2017 – 19:00
09 NOV 2017 – 19:00
23 NOV 2017 – 19:00
08 DEC 2017 – 13:00
14 DEC 2017 – 12:00
04 JAN 2018 – 19:00
18 JAN 2018 – 19:00
01 FEB 2018 – 19:00
01 MAR 2018 – 19:00
07 MAR 2018 07 MAR 2018 -

