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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 11. APRIL 2018 I ODENSE 

 

Formanden (FM) bød velkommen til FOUAT årlige 
repræsentantskabsmøde, og takkede Fyns Kreds for igen at ville tage sig af den 
praktiske del af arrangementet. 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 

Valg af dirigent.  
Formandskabet foreslog, at Ove Møller Kristensen fra Københavns Kreds 

blev valgt til dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. Dirigenten fastslog, 
at mødet var lovligt indvarslet, og at den endelige dagsorden var udsendt i god tid 
inden mødet. 

1. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det 
forløbne år. 

FM indledte mødet med at opfordre til, at forsamlingen med et minuts 
stilhed mindedes de medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste års 
repræsentantskabsmøde: 

• FOUAT Protektor, H.K.H. Prins Henrik 

• Fyns Kreds: Kaptajn Svend Lindgreen 

• Københavns Kreds: Oberstløjtnant Finn Valentin Nerland, oberstløjtnant 
Svend Aage Feier, kommandør Viggo Hansen og major Lars Gustav von 
Reirmark. 

FM indledte med at uddybe relationerne til FOUAT afdøde protektor – 
Prins Henrik. Som bekendt aflagde landsledelsen Prins Henrik et besøg den 3. 
oktober sidste år på Fredensborg Slot – besøget med billede er omtalt i 
MEDDELELSER Nr. 216. Som beskrevet var det et godt besøg, og prinsen virkede både 
nærværende og interesseret i foreningens virke, ligesom han var glad for at modtage 
et eksemplar af vores jubilæumsbog og en reversnål. Det var derfor også en stor 
overraskelse at modtage meddelelsen om, at prins Henrik var bortgået den 13. 
februar. Prinsen har været FOUAT protektor siden 1989. 

FM nævnte, at han umiddelbart i forbindelse med dødsfaldet afleverede 
et kondolencebrev til Hendes Majestæt Dronningen. FOUAT har den 2. marts 
modtaget reaktion på dette brev. FM læste herefter brevet op. I forbindelse med 
Prins Henriks bisættelse var der blandt andet inviteret til en særlig ceremoni for 
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venner og protektioner. FM deltog på FOUAT’s vegne. FM nævnte, at det havde 
været en meget smuk og stemningsfuld ceremoni. FM havde i den forbindelse god 
lejlighed til at tale med ceremonimesteren, oberst Kim Kristensen. I følge ham måtte 
FOUAT ikke gøre noget i relation til afløser for protektor, og der måtte forventes at 
gå 2 – 4 år, før det ville være hensigtsmæssigt at søge om en ny protektor. 

FM nævnte, at han ved ophør af den formelle hofsorgsperiode tog 
kontakt til chefen for H.M. Dronningens Adjudantstab, oberst Lasse Harkjær, og her 
fik det råd at slette alle henvisninger til Prins Henrik på FOUAT hjemmeside, 
brevpapir mm. og herefter afvente en officiel afmelding af protektionen fra hoffet 
samt en evt. tildeling af ny protektor. 

FM gik herefter over til noget mere generelt. 

Det har været et godt år for Forsvaret. Forsvaret har fået et nyt forlig med 
en substantiel forøgelse af forsvarsbudgettet. 

Det er et godt tidspunkt, det kommer på. Økonomien går bedre, og der 
er ved at være mangel på arbejdskraft, og erfaringsmæssigt betyder det, at det er 
svært at holde på ansatte samt rekruttere nyt personel – et økonomisk løft kan være 
med til at hæve moralen og dermed fastholdelsen. Erfaringerne fra 2008 ligger stadig 
i baghovedet. Det er også værd at nævne, at for en gangs skyld bliver Forsvarschefen 
medmødedeltager, når Forsvarsministeren har møde med forligspartierne, hvad 
enten det er, når de alle er samlet, eller det er ved bilaterale møder. Det at forsvaret 
har fået en minister, der skelner klart mellem politiske og militærfaglige emner, er til 
stor fordel for forsvaret. 

FM påpegede de positive udviklingstendenser omkring NATO. Præsident 
Donald Trumps tiltræden og indledningsvise ”lunkne” holdning til § 5 i Atlantpagten 
har medført, at næsten alle medlemslande har øget deres forsvarsbudgetter. 
Herudover har den aktuelle spændte situation mellem Rusland og vesten medført, 
at medlemslandene er rykket tættere sammen. 

FM orienterede herefter om medlemssituationen. Pr. 11. april 2018 er 
der 30 medlemmer i Nordjyske, 41 i Sydjyske, 60 i Fynske, 55 i Midt- og 
Vestsjællandske og 147 i København. I alt 333 medlemmer, hvoraf 323 er 
standardmedlemmer, 1 er æresmedlem og 9 er juniormedlemmer. I alt er der seks 
flere end sidste år, og det betyder med de 5 afdøde, at FOUAT i alt har fået 11 nye 
medlemmer siden sidste år. 

Det er meget flot, at der nu for andet år i træk, kan udvises en lille 
medlemsfremgang. 

FM takkede alle kredsene for deres indsats med dette. Uden gode 
aktiviteter og evnen til at skabe gode rammer, var vi aldrig nået så langt. 
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FM rettede herefter en tak til webredaktør Jørgen H. Nielsen og redaktør 
Bjarne Skov Jensen. Det store arbejde, de har lagt i dels pasning af hjemmeside og 
dels produktion af MEDDELELSER, er vigtigt for FOUAT. 

FM rettede herefter fokus på MEDDELELSER. Publikationen er ikke alene 
helt central i forhold til vores interne kommunikation, men også i forhold til vores 
omverden. FOUAT har en meget veldrevet hjemmeside med vigtige oplysninger om 
FOUAT´s organisation og virksomhed, herunder offentliggørelse af de aktiviteter, 
som FOUAT´s kredse beskriver i deres indlæg i MEDDELELSER. 

FM mindede om historikken omkring publiceringen af MEDDELELSER. 
Indtil 2013 var vi begunstiget af, at trykning og distribution af MEDDELELSER blev 
foretaget af Forsvarets Trykkeri og Hjemmeværnet – og vel at mærke uden 
omkostninger for FOUAT. I forbindelse med rationaliseringer i forsvaret blev denne 
mulighed lukket. Trykning og distribution er siden 2013 blevet forestået af 
redaktøren. 

I formandskabet er det opfattelsen, at tiden nu er kommet til, at 
MEDDELELSER alene distribueres på vores hjemmeside. Papirudgaven bortfalder 
derfor fra 1. januar 2019. Såfremt enkelte medlemmer fortsat har behov for at 
modtage MEDDELELSER i papirudgave, bedes de enkelte kredse løse dette. 

Ved ændringen i 2013 blev der opfordret til, at man i fremtiden i videst 
muligt omfang udnyttede de nye teknologiske muligheder, man har adgang til 
gennem FOUAT’s hjemmeside og læste MEDDELELSER der. Herved kunne det undgås 
at skulle lave en papirudgave, der både er omkostnings- og arbejdskrævende. 

Det er heldigvis lykkedes i meget vid udstrækning. Således modtager 
Nordjyske, Sydjyske og Midt- og Vestsjællandske kredse ikke længere papirudgaver. 
I Københavns kreds er der en enkelt modtager, mens der til Fyns Kreds fortsat laves 
13 eksemplarer. 

Begrundelsen for at opretholde papirudgaven har været, at der stadig 
kunne være enkelte medlemmer, der ikke har adgang til internettet. Hvor dette 
fortsat er tilfældet, er det de enkelte kredse, der bistår disse medlemmer ved pr. 
post at sende dem en udskrift fra hjemmesiden, når MEDDELELSER udkommer. 

Hvis der er medlemmer, der måtte ønske at få den elektroniske udgave 
af MEDDELELSER direkte til deres mailadresse, er redaktøren indstillet på at 
foranledige dette mod at modtage adressen. 

Yderligere om hvervning: 

FM nævnte, at han sidste år orienterede om landsledelsens initiativer 
over for de tre værnschefer og chefen for Hjemmeværnet. I år vil det forhåbentlig 
endelig lykkes at få en artikel i Hjemmeværnsmagasinet – der er kontakt mellem 
redaktøren og Tonni Schumann. 
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Formandskabet har ligeledes haft kontakt til beredskabsstyrelsen. Det er 
herfra oplyst i en mail af 15. januar d.å., at chefkonsulent Court Møller, 
Beredskabsstyrelsens direktion, har tilskrevet alle officerer, der er afgået fra 
Beredskabsstyrelsens område inden for de seneste fem år og gjort dem opmærksom 
på FOUAT og de aktiviteter mv., som tilbydes.  

FM rettede herefter fokus på det blå pensionistkort. Kortet er stadig 
gældende, men spørgsmålet er til hvad? Der er udsendt en skrivelse fra Værnsfælles 
Forsvarskommando, hvoraf det fremgår, at det nu er op til de lokale kommandanter 
at fastsætte regler for, hvem der har, og hvordan der er adgang til forsvarets 
etablissementer. Det vil utvivlsomt komme til at genere nogle af os. Problemet er 
sikkerhed – hvem har disse blå kort i dag, og er de i hele taget ”up to date”. 5.000 er 
i omløb, og der er ingen styr på det. FOUAT kommer nok til at leve med restriktioner 
i forhold til tidligere, men da det nu er op til den enkelte kommandant, vil det være 
svært at gøre noget centralt fra FOUAT side. FM bad repræsentanterne om at 
indrapportere eventuelle problemer med dette. 

En delmængde af dette adgangsproblem er adgangen til at skyde. I dag 
er det Fyns Kreds, Midt- og Vestsjællands Kreds og Københavns Kreds, der skyder. 
Københavns Kreds oplever for tiden store problemer med at få adgang til skydebane 
samt at få våben og ammunition stillet til rådighed. Det er derfor en god idé at pleje 
de gode relationer. 

Tilsvarende er der sket betydelige ændringer på booking af faciliteter på 
tjenestederne. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har centraliseret al booking i 
Hjørring, og det giver anledning til meget bøvl.  Havde de dog bare afventet, at deres 
nye system og uddannet personel var klar. 

FM reklamerede herefter for Folk og Sikkerheds (F&S) arrangementer. 
FOUAT er medlem af organisationen, og det giver blandt andet vore medlemmer 
adgang til deres arrangementer. Formandskabet har de seneste tre år deltaget i F&S 
årsmøder i Fredericia, og vil også deltage i årsmødet den 20. april 2018.  

Folk og Sikkerheds årlige sikkerhedspolitiske konference på 
Christiansborg og Nytårs gudstjeneste – er absolut værd at tilmelde sig. 

Hermed afsluttede FM sin beretning. Der var enkelte 
bemærkninger/kommentarer til beretningen. 

Midt- og Vestsjællands Kreds: Formand Tonni Schumann meddelte, at 
han sidder i F&S initiativgruppe. Han nævnte, at lokale F&S aktiviteter ikke findes på 
F&S hjemmeside, hvilket han påpegede var et stort problem. 

Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der er store 
problemer med booking af lokaler. Han nævnte, at FOUAT burde hæve stemmen 
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overfor alle disse forringelser inkl. det blå kort. Han syntes, at FOUAT havde været 
alt for pæne i al for lang tid. 

Københavns Kreds: P.K. Madsen nævnte, at alle skydebaner også skal 
bookes i Hjørring. 

Hans Vedholm nævnte, at FOUAT via kommandovejen skal påpege disse 
forhold – ikke i pressen. 

Repræsentantskabet gav beretningen et bifald. 

a. Kredsformændenes beretning fra kredsene.  

I MEDDELELSER Nr. 219 er kredsenes aktiviteter lidt mere beskrevet. 

Midt- og Vestsjællands Kreds: Tonni Schumann nævnte, at det havde 
været hans første år som formand. Kredsen er kommet godt gennem året. Der har 
været flere gode arrangementer med god tilslutning (15 -20 medlemmer pr. 
arrangement). Der har deltaget 7 - 12 medlemmer til skydning. Der er 55 medlemmer 
i kredsen heraf to juniormedlemmer. Disse fungerer som forbindelsesofficerer til 
forsvaret. 

Nordjyske Kreds: Formand Franz Strehle nævnte, at der havde været 
mange gode arrangementer i det forløbne år. Han nævnte videre, at der er rigtig 
gode forbindelser til garnisonskommandanten. 

Sydjyske Kreds: Formand Hans Vedholm nævnte, at der var gennemført 
mange gode arrangementer. Især besøget ved Vedersø Kirke blev fremhævet. Der er 
gennemført et godt foredrag om IT-sikkerhed. Kredsens kontingent er forhøjet til kr. 
200,-. Det blev nævnt, at generelle hvervningstiltag ikke går så godt, hvorimod 
personlig kontakt til mulige, nye medlemmer virker godt. 

Fyns Kreds: Formand Leif Mosegaard præsenterede sin meget dynamiske 
bestyrelse. Han nævnte, at der årligt udarbejdes en aktivitetsoversigt. Kredsen 
samarbejder med en del foreninger, der har et sammenligneligt formål med FOUAT. 
Der er gennemført mange gode arrangementer. Leif nævnte, at kredsen har 
udarbejdet en folder om FOUAT Fyn. Den årlige skydning var gået rigtig godt. Kredsen 
samarbejder med HPRD omkring skydningerne. 

Københavns Kreds: Formand Erling Flebbe nævnte, at kredsens koncept er 
skydning – foredrag – sommerudflugt – klipfiskfrokost og stiftelsesfest. Der har i snit 
været 14 – 15 deltagere i skydningerne. Der afholdes 8 foredrag om året med ca. 45 
medlemmer pr. gang. Sommerudflugten gik til Gillelejegruppen. 

2. FORENINGENS VIRKE I DET KOMMENDE ÅR. 
Punktet gennemføres under pkt. 6. 

3. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE. 
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Forretningsføreren fremlagde FOUAT regnskab for 2017, som blev godkendt. 

4. FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET FOR 2018 TIL ORIENTERING. 
FASTSÆTTELSE AF BIDRAG TIL FORENINGEN, HERUNDER BETALING FOR 
MEDLEMSBLADET. 

Forretningsføreren fremlagde FOUAT’s budget for 2018. Budgettet blev 
taget til efterretning. Forretningsfører meddelte, at bidraget for 2019 fortsat vil 
udgøre kr. 30,- pr. medlem med medlemstallet pr. 1 januar 2019 som udgangspunkt. 
Bidraget skal jf. vedtægterne betales senest 1. juli, men gerne før. 

For så vidt angår betaling for MEDDELELSER i trykt udgave er prisen 
fortsat kr. 30 pr. eksemplar og dermed et årsabonnement på kr. 180. 

5. VALG AF: 
a. Formand. Generalmajor Jens Erik Frandsen blev genvalgt for en fireårig periode 
med applaus. 

b. Revisor. Major Ove Møller Kristensen blev genvalgt for en toårig periode med 
applaus. 

6. BEHANDLING AF FORSLAG FRA FORMANDSSKABET. 
a. Medlemssituationen, herunder hvervning samt drøftelse af medlemsdefinitioner. 

Formanden indledte med at nævne, at visitkort og diverse foldere er 
gode redskaber til hvervning. Personlig henvendelse er naturligvis en rigtig god idé. 

FM udtrykte endnu engang anerkendelse for det rekrutteringsarbejde, 
der finder sted i de enkelte kredse. Det er dejligt med den fortsatte lille fremgang, 
men det er nødvendigt at fortsætte med fokus her på. 

I bestræbelserne for at hverve nye medlemmer, anses det for vigtigt at 
kunne tegne FOUAT som en seriøs organisation med aktiviteter af høj kvalitet. For at 
give det et håndgribeligt udtryk er der fremstillet en OVERSIGT OVER FOREDRAG OG 
EKSKURSIONER 2015 – 2017, hvor der i en let tilgængelig form præsenteres de 
emner, kredsene har beskæftiget sig med, og de foredragsholdere som har bidraget 
med deres viden og synspunkter. Herudover er omtalt ekskursioner, markering af 
mærkedage og andre af kredsenes aktiviteter. 

Med henblik på at kunne sikre en løbende opdatering af disse oplysninger 
arbejder redaktøren med overvejelser om – på grundlag af en database – at lægge 
en oversigt ind på FOUAT hjemmeside. Kredsene vil da efter behov kunne lave 
udskrifter heraf eller anmode om fremstilling af specielt fremstillede oversigter. 
Ligeledes vil besøgende på hjemmesiden hurtigt kunne få et indtryk af aktivitetstyper 
og kvalitetsniveau. 

Sydjyske Kreds: Ole von Holck spurgte om hvem, der tager sig af området 
i den tidligere Midtjyske Kreds. 
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FM redegjorde for nogle drøftelser han havde haft med generalerne 
Kandborg og Dam. Der er dog ingen, der for nærværende kan/vil starte Midtjyske 
Kreds. FM bad forsamlingen om at foreslå emner til denne opgave. 

Nordjyske Kreds: Franz Strehle fortalte, at flere personer har prøvet at 
genstarte kredsen – dog uden held. 

FM fastslog, at problemet skal løses. 

Landsledelsen har udarbejdet et skema over medlemsdefinitioner. 
Kredsformændene havde fået tilsendt definitionerne inden mødet. FM gennemgik 
definitionerne og slog fast, at FOUAT i fremtiden kun vil benytte disse medlemstyper, 
som er: 

Æresmedlem, Standardmedlem, Juniormedlem og Prøvemedlem. 

FROKOST 

Den afgåede skydeudvalgsformand Gregers Djørup og formanden 
forestod overrækkelsen af præmier til årets bedste skytter. 

Der har været afholdt skydninger i 3 kredse. Årets resultat er Fyn 1097, 
København 1057 og Midt- og Vestsjælland 945 point. Det samlede pointtal er på 
3099 mod sidste års 3065.  

• Oberst Folmer Pedersens ærespræmie tilfaldt Anders Kristiansen, Fyns 
Kreds med 225 points. 

• Kaptajn Buchs mindeskål blev tildelt Finn Langkær, Fyns Kreds med 222 
points. 

• Kaptajn Troels-Smiths mindepokal gik til Gert Riber Schultz, Fyns Kreds med 
221 points. 

• Major Ulrichsens pokal tilfaldt Arne Hansen fra Københavns Kreds med 219 
point. 

• Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal gik i år til Fyns Kreds med 1097 
points. 

Gregers Djørup sluttede af med at takke for mange års godt samarbejde. 
Repræsentantskabet applauderede stående for Gregers’ indsats. 

b. Anvendelse af sociale medier. 

Erling Flebbe præsenterede FOUAT lukkede Facebookgruppe. Der er lige 
nu kun fem medlemmer. Erling gjorde opmærksom på, at Facebook er et gratis 
medie, hvor det er muligt at levere informationer meget hurtigt. Erling tilbød, at 
kredsene kunne sende informationer til ham, som han så kunne lægge på Facebook. 

Københavns Kreds: J.H. Nielsen nævnte, at de enkelte medlemmer i 
gruppen selv kan lægge informationer på Facebook. 
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Erling nævnte, at de der måtte ønske at blive en del af gruppen, blot 
skulle give ham besked. 

c. Samlet orientering vedrørende IT-sikkerhed, herunder præsentation af ”Direktiv 
for forretningsførerens behandling af FOUAT’s medlemskartotek”. 

FOUAT webredaktør J.H. Nielsen havde deltaget i to IT-konferencer og 
gav en briefing om disse. J.H. fortalte om de mange faldgruber i IT-verdenen. J.H. 
fortalte, at alle er truet, og det derfor er særdeles vigtigt at holde sin PC konstant 
opdateret. De råd og vejledninger J.H. fik på konferencerne, er sammenfaldende 
med kaptajn Martin Kaasgaards cybersikkerhedspjece, som er tilgængelig på FOUAT 
hjemmeside. J.H. fortalte videre, at FOUAT hjemmeside er konstant overvåget via 
udvalgte sikkerhedsprogrammer og bliver løbende sikkerhedsopdateret. 

J.H. nævnte, at der er udarbejdet et direktiv for behandling af FOUAT 
medlemskartotek. Direktivet var inden mødet udsendt til kredsformændene. 
Direktivet blev gennemgået. Direktivet er efterfølgende lagt på FOUAT hjemmeside. 
J.H. fortalte afslutningsvis, at han havde udført en ”Kammeradvokatens persondata 
test” på FOUAT data. Resultatet var 96%, hvilket betyder, at FOUAT er rigtig godt 
rustet til efterlevelse af EU persondataforordning. 

Forretningsføreren fortalte, at han vil lægge password på alle excelfiler 
med medlemsdata, som bliver sendt. 

d. FOUAT arkivmateriale 

Erling Flebbe viste en slide med flyttekasser i en fængselscelle i Kastellet. 
Det er FOUAT’s arkiv. Erling fortalte, at fra 1891 til 1920 er arkivet fyldestgørende, 
fra 1920 til 1947 er det sparsomt og fra 1948 og fremefter er der stort set ingenting. 
Erling henstillede til, at alle ville fylde noget i kasserne. Erling foreslog, at det kunne 
være årligt eller hvert andet år. Punktet tages op på næste års møde. 

Tonni Schumann nævnte, at han havde modtaget historisk materiale fra 
den gamle Storstrøms Kreds. Erling tilbød at modtage dette. 

Hans Vedholm spurgte om, der kunne laves retningslinjer for, hvordan 
historisk materiale skulle gemmes. Formandskabet vil overveje dette. 

e. Etablering af formandsmøde. 

               FM nævnte, at der tidligere I FOUAT’s historie har været gennemført 
formandsmøder, dvs. et møde hvor landsformanden og kredsformændene, drøfter 
forhold af interesse. Der bliver ikke taget referat fra disse møder. Der var stor 
interesse for at genetablere formandsmøder. Første møde blev gennemført 
umiddelbart efter afslutningen af repræsentantskabsmødet. 

 



- 11 - 

 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.  

Forslag fra Nordjyske Kreds om markering af jubilarer i MEDDELELSER. 

Franz Strehle nævnte, at Nordjyske Kreds har et medlem, der har været 
medlem i mere end 25 år, og at dette bør markeres. FM var enig i dette. 

Fyn Kreds foreslog, at man kunne sende information om jubilarer til 
redaktøren mhp. optagelse i MEDDELELSER.  

Der blev også nævnt den mulighed at fremstille et specielt 
reversemblem. Formandskabet overvejer dette nærmere. 

8. FASTSÆTTELSE AF TID OG STED FOR NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 

Formandskabet foreslog at næste repræsentantskabsmøde afholdes 
onsdag den 10. april 2019 i Odense. Fyns Kredsen erklærede sig villig til også at være 
værter i 2019. 

9. EVENTUELT. 
Ole von Holck nævnte, at man skulle holde øje med SMUK (Slevigske 

Musikkorps) på internettet. Der arrangeres ture i f.m. 11/11 2018. 

Hermed sluttede repræsentantskabsmødet. Dirigenten takkede for god 
ro og orden. FM takkede J.H., Erling, Erik og Gregers for diverse indlæg, samt 
dirigenten for godt udført arbejde. Formanden takkede også Fyns Kreds for godt 
værtskab. 

FM afsluttede med at nævne ”Den af hærens faste officerer og 
ligestillede oprettede understøttelsesforening”. Foreningen uddeler penge til 
værdigt trængende afskedigede officerer af hæren og hærhjemmeværnet, deres 
enker/enkemænd og børn. Det blev oplyst, at medlemmer i foreningen har 
fortrinsret til eventuelle ydelser, at medlemskab koster 125 kr. pr år eller et 
engangsbeløb på 1.000 kr. Ansøgning om medlemskab eller tildeling af hjælp kunne 
rettes til sekretæren/kassereren, major Jørgen Larsen, på telefon 44662548. 

FM nævnte ligeledes, at der 4. maj 2018 er parade på Hærens 
Officersskole i anledning af 150 år for officersuddannelsen i hæren. 
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FOUAT formand og kredsformænd 

Oberst Erling Flebbe, major Lejf Mosegaard, oberstløjtnant Hans Vedholm, generalmajor Jens Erik 
Frandsen, flyverløjtnant Franz Strehle og oberstløjtnant Tonni Schumann 

 
Referent: Erik Dreyer-Andersen 

                                                                                                                                                  Forretningsfører 



Registrering af medlemsoplysninger 
 
Kære medlemmer,  
                    Som det fremgår af ovenstående referat blev det på 
repræsentantskabsmødet i 2017 vedtaget at iværksætte en mere struktureret 
medlemsregistrering, som samtidig åbner muligheder for opsamling af historiske 
oplysninger. 

I løbet af foråret og forsommeren 2017 udarbejdede en lille 
arbejdsgruppe de nødvendige redskaber til dette. Ultimo juli 2017 blev den nye 
registreringsformular lagt på FOUAT hjemmeside. 

På denne hjemmeside er den tidligere indmeldelsesblanket blevet 
ændret, således at den nu omfatter de oplysninger, som nye medlemmer i fremtiden 
vil skulle afgive ved indmeldelse ad denne kanal. Blanketten er udbygget, så den også 
omfatter nogle valgfrie oplysninger, således at de medlemmer, der måtte ønske det, 
kan tilføje disse oplysninger samtidig med afgivelsen de obligatoriske oplysninger. 

Jeg vil derfor bede om, at I går ind på hjemmesiden www.fouat.dk 
>Foreningen >Indmeldelse og Medlemsoplysninger og dér afgiver de obligatoriske 
oplysninger – og eventuelt tillige de valgfrie oplysninger – ganske som hvis der var 
tale om en indmeldelse. Bemærk der max. kan indtastes 255 karakterer i felterne. 
Der er mange der allerede har gjort dette – men endnu flere der mangler. Det vil 
være en rigtig god idé at læse om formularen, inden man begynder at indtaste. På 

http://www.fouat.dk/
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FOUAT forside ligger et link ”Læs om Ny Formular til Indmeldelse og 
Medlemsoplysninger”. 

Omkring datasikkerhed kan jeg fortælle, at de oplysninger, der afgives, 
behandles fortroligt. Adgang til oplysninger har formandskabet og den enkelte 
kredsbestyrelse for egen kreds. Data, der afgives på hjemmesiden, overføres 
automatisk til mig. Der bliver ikke noget hængende på internettet. 

Opstår der tvivl om noget, er I altid velkomne til at kontakte mig. 
 

Erik Dreyer-Andersen 
                                                                                                                                                  Forretningsfører 

 

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 

 
Det der med at huske at kvittere for en indsats …. 

Der findes hændelser, som for mange hører hjemme i kategorien 

”selvfølgeligheder,” men som reelt set ikke er det. I Københavns Kreds har vi over de 

senere år kunnet opleve nogle gode, til dels pudsige, men på den anden side vel 

underbyggede indslag i forbindelse med vore generalforsamlinger. Den, der har 

taget podiet og beriget de fremmødte med gode, flotte og interessante indlæg, har 

været major Bo Madsen, et mangeårigt medlem af kredsen.  

Før min tid som formand var Bo nogle gange på banen i nævnte sammenhæng, 

gerne med morsomme, ironiske indslag grænsende til det satiriske. 

Senere, i 2015 drejede det sig om ”Nazisternes (ubemærkede) virkemidler” og 

omhandlede SS og Værnemagtens uniformer, hvor der blev peget på, at især 

designeren Hugo Boss havde spillet en ledende rolle. I den forbindelse blev der vist 

hvordan Nazisterne anvendte logoer og bannere, samt hvorledes de arbejdede med 

bevidste farvevalg samt iscenesættelse i det hele taget og i den forbindelse om deres 

indoktrineringsmæssige tiltag. Det var et godt foredrag, for hvilket Bo Madsen blot 

fik bifald som kvittering. 

Og igen i år – 2018 – var major Bo Madsen på stikkerne, men nu i en helt anden 

genre. Bo, der som sidebemærkning af og til optræder som autoriseret guide i 

Kastellet, tog ordet for i tale og med gode billeder at fortælle en smule om Kastellets 

historie. Der var kun en halv time til rådighed, hvilket var netop tid nok til at Bo 

Madsen kunne fortælle en række interessante og ind imellem morsomme ting om 

http://fouat.dk/pdf/formular4.pdf
http://fouat.dk/pdf/formular4.pdf
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:riemads@privat.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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hændelser, berømtheder med tilknytning til stedet og livet i almindelighed i 

Citadellet Frederikshavn, som Kastellet også hed i forne tider. Der var nogle 

medlemmer, der efterfølgende tilkendegav, at der ikke ydet Bo Madsen 

retfærdighed, fordi han kun fik en halv time til foredraget. Men sagen var, at efter 

en generalforsamling, hvor man har siddet længe på stolerækkerne, er det 

nødvendigt fatte sig i korthed, derfor den tilmålte tid. Men denne gang kvitterede 

kredsen med et par gode flasker for den flotte indsats.  

 

 
Major Bo Madsen 

 

Det er altså bare lige det med at huske at sige tak på en ordentlig og passende 

måde. 
Erling Flebbe 



Hvordan med Københavns Kreds’ skydninger? 

Det er kredsens skytter bekendt, at det ikke går helt så godt for tiden. I 

skrivende stund (29. maj 2018) er situationen, at Københavns Kreds har måttet lide 

et grundskud hvad pistolskydningerne angår. Der er fra Forsvarets side meddelt, at 

vi ikke længere kan opnå den hidtil modtagne støtte. I en e-mail af 3. maj i år fik vi 

fra Hærstaben besked om at ”…. det [er] nødvendigt i dag at prioritere mellem 

opgaver, rammer og vilkår af hensyn til Hærens myndigheder og enheder. Vi lever 

samtidig i en tid hvor der er skærpede krav til ressourceanvendelse og kontrollen 

hermed sammenlignet med tidligere.” Og videre lyder det  ”….. vi har stor respekt for 
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din og jeres tjeneste, men det lader sig desværre ikke gøre i dag, at anvende af 

Hærens ressourcer til at støtte jeres formål.” 

Det klinger besynderligt i vore ører. Det har kunnet lade sig gøre at støtte 

FOUAT på dette område helt siden 1891, såvel under 1. verdenskrig som under 

besættelsen 1940-45, så hvorfor ikke nu? Var det ikke Forsvaret, som havde fået et 

substantielt løft med det seneste forsvarsforlig? Støtten til FOUAT hører 

ressourcemæssigt henne i afdelingen for pebernødder. 

Helt umiddelbart føler vi os misforstået! Det er da muligt, at vi skal gribe i egen 

barm, fordi vi ikke fuldt ud har været i stand til at kommunikere vore relationer, 

traditioner og behov helt tydeligt ud. Nu sidder vi i klemmen, men vi gør hvad vi kan 

for at finde frem til en brugbar løsning. Landsformanden har lovet at ville påvirke 

situationen via sit netværk, ligeledes arbejder såvel skydeudvalgsformanden som 

undertegnede med at vende alle stenene for at finde lidt lys i mørket. 
Erling Flebbe 



Forårs-/sommerekskursion til Dragør Fort torsdag den 14. juni 2018.   

Året sommerekskursion finder sted den 14. juni og går til Dragørfortet. 

 

 
Foto: Dragør Borgerlige Skyttelaug ved Dines Bogø – billedet fra ca. 1970 

 

Dragør Fort blev bygget i 1910-14 som en del af Københavns 

søbefæstning. Det er bygget som en kunstig ø på lavt vand ved Dragør. Det var i 

funktion fra 1914-2001. Under 1. verdenskrig var det på krigsfod med en besætning 

på 380 mand. Under 2. verdenskrig benyttede besættelsesmagten det som kaserne 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTzdW37NfZAhVDzqQKHSsHCdcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.lokalhistorier.dk/Skyttelaget/Skydning/&psig=AOvVaw2hm1RIZfRSWgaqpEVsu5RJ&ust=1520430805054977
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og rekrutskole. Efter Danmarks medlemskab af NATO blev fortet moderniseret. I dag 

fungerer det som rekreativt område med hoteldrift og restaurant. 

 

Program: 

09:45 Ankomst til fortet. Adresse: Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør. Der er 

gratis parkering i fortgården. 

10:00 Torben Bødtker, der er restauratør og ejer af Dragør Fort, byder velkommen 

og fortæller historier fra fortet. 

10:30 Tom Wismann fortæller og viser rundt. Tom Wismann er forfatter og 

foredragsholder om militære emner. Han har udgivet over 20 bøger om søværnets 

skibe og fæstningsanlæg. I 2014 til Dragør Forts 100-års dag udgav han en bog om 

fortets historie. 

12:15 – ca. 13:30 Frokost. Der serveres Kabyssens luksusplatte med fiskefilet, 

mørbradbøf m.m. Hertil en vand, en enkelt øl og snaps eller et glas vin. 

Man er velkommen til at invitere gæster med. Pris pr. deltager er kr. 

250. Tilmelding ikke senere end tirsdag den 5. juni kl. 12:00 til kredsformanden.  

Vel mødt. 

 

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 
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose 
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919 
 

 

Kære medlemmer. 

Her midt i sommervarmen - på (jf. kalenderen) årets første officielle 
sommerdag - vil jeg kort referere de seneste arrangementer i kredsen og beskrive de 
kommende.  

Vi indledte april måned med onsdag den 4. april at have chefen for 
Hjemmeværnet fra 2010 – 2017, generalmajor (pens.) Finn Winkler på besøg. Finn 
gav en god og informativ gennemgang af Danmarks Hjemmeværn. Han indledte med 
en status for de sidste 10-15 års udvikling i Hjemmeværnet med vægt på 
ændringerne i opgaveløsningen.  

Herefter beskrev han - set bl.a. i lyset af det nye forsvarsforlig – den fremtidige 

anvendelse af Hjemmeværnet nationalt til støtte for politiet og omtalte de 

udfordringer og risici han så i de kommende år for den folkelige, frivillige militære 

organisation, herunder: 

https://maps.google.com/?q=Prins+Knuds+D+mning+2,+2791+Drag+r&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Prins+Knuds+D+mning+2,+2791+Drag+r&entry=gmail&source=g
mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
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Forside på Finn Winklers powerpoint. 

• Overordnet dilemma: Stigende efterspørgsel efter Hjemmeværnets støtte og 

stigende antal leverede timer – men faldende medlemstal og reduceret 

økonomisk ramme. 

• Forventet øget fokus på national sikkerhed i militær kontekst, Host Nation 

Support mv., der kræver en begrænset justering af Hjemmeværnets 

organisation og kapaciteter. 

• Støtte til Forsvaret kontra støtte til øvrige sektoransvarlige myndigheder. 

• Rekruttering og fastholdelse (ansatte, reserven og frivillige).  

• Hjemmeværnets materielsituation i forhold til kommende opgaver. 

Finn Winkler afløste 1. december 2017 generalmajor (pens.) Jan S. Norgaard som 

chef for Interforce-sekretariatet på Kastellet. InterForce er et samarbejde mellem 

Forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og 

Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets 

samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce’s formål er at forbedre 

forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse. Finn 

gennemgik InterForce’s historie og det fremtidige samarbejde med Center for 

Reservestyrken (CFR), der er oprettet 1. januar 2018. InterForce-sekretariatet er 

blevet integreret i CFR og skal indledningsvis medvirke til en opfølgning på 

implementeringen fra HR-delstrategi 9 i regi af Totalstyrkekonceptet (en del af det 

nye forlig).  
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                                 InterForces Hjemmeside             Finn Winkler 

Efter Finn’s indlæg udspandt der sig en god og til tider humoristisk debat. 
Spørgelysten og interessen var stor. Stor tak til Finn Winkler for et levende og 
interessant indlæg. 



Torsdag den 17. maj indledtes rækken af årets pistolskydninger på 
Bredetved Skydeterræn med 7 deltagere. En smuk aften med gennemsnitlige 
resultater. Næste skydning er torsdag d. 14. juni kl. 18:30, hvor alle interesserede 
opfordres til at kigge forbi.  

 

         
              Holger Janns instruerer skytterne                       Dyb koncentration 

             
                           Træfningen inspiceres                                        Dette var ”kun” prøveskud 
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(Fotos: Tonni Schumann) 



Torsdag den 24. maj havde Folk og Sikkerhed Storstrømmen inviteret til 
debatmøde på Vordingborg kaserne om cybersikkerhed. Medlemmer af FOUAT 
Midt- og Vestsjælland var også inviteret, og enkelte havde taget imod invitationen. 
Udgangspunktet var den nationale trusselsvurdering, som fortæller, at truslen fra 
cyberaktivisme er middel, truslen fra cyberspionage er meget høj, og at truslen fra 
cyberkriminalitet er meget høj.  

Aftenen blev indledt med en generel gennemgang af 
cybersikkerhedsproblematikken ved John M. Foley, der er tidligere sikkerhedsofficer 
med speciale i it- og cybersikkerhed. Han kom ind på nogle af de truende 
udfordringer, som den digitale udvikling skaber for det etablerede samfund. 

Derefter fik tilhørerne en introduktion i hackerens verden af Allan Bo 
Jensen, som er Computer Forensic Analyst ved De Forenede Nationer. Han 
forklarede, hvor let en hacker kan udnytte vores brug af moderne mobiltelefoner og 
lignende digitalt udstyr og hvor let man kan lokke brugeren i fedtefadet med 
phishing. 

 

                     
     Allan Bo Jensen       John M. Foley 

(Fotos: Niels S. Brandt, Folk og Sikkerhed Storstrømmen) 

 

Kommende aktiviteter 

Efter skydningen torsdag den 14. juni holder vi sommerferie indtil 
sommerudflugten søndag den 5. august, hvor turen går til Mosede Fort og en 
rundvisning under overskriften: ”På kanten af krig – neutralitet”, her 100 år efter 1. 
verdenskrigs afslutning. 

Mosede Fort huser i dag det kulturhistoriske museum ”Mosede Fort 
Danmark 1914-18”. Mosede Fort er et kystværk opført ifølge forsvarsloven af 1909 
med det formål at bekæmpe landgangsforsøg i Køge Bugt. Alle medlemmer har 



- 20 - 

 

modtaget invitation på mail fra Holger. Husk: Bindende tilmelding senest den 23. 
juli på mail til Holger Janns. 

 

 

 

Mange sommerhilsener og på gensyn 

Tonni Schumann 
 
  

 

 

 

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 
 


DØDSFALD 
 
Helge Lohmann 

Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at Helge Lohmann, 
var gået bort. Helge døde den 21. april 2018 efter længere tids sygdom.  Det gør ondt, 
når gode, gamle venner dør. Han var et trofast medlem af FOUAT gennem mange år. 

Helge Lohmann blev 82 år, og han var et menneske, som hele livet tog aktiv 
del i samfundet. Kendt for at ”gå lige i folk med træsko på”. Altid veloplagt og sjov ved 
vore fester og arrangementer i FOUAT.  

Ved bisættelsen i Dyrup kirke, sagde sognepræst John Pretzmark Ramskov, 
blandt andet: ”Det må være noget af en rekord, for Helge Lohmann har været medlem 
af Svømmeklubben ”Frem”, Odense i 70 år!” Han var en meget dygtig tårnspringer, og 
Helge opnåede i 1960 at blive Danmarksmester i denne disciplin. Han har også beklædt 
træner- og bestyrelsesposter i foreningen. Hans kære Kirsten mødte han på en 
generalforsamling i ”Frem”, og det blev til mange års ægteskab med hjemmebase på 
Christian Lunds Allé i Dyrup. Men helbredsmæssigt fik han diabetes som 40-årig i 1975, 
og desværre blev han ramt af demens. Han kom på plejehjem i Dyrup i 2015.  

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


- 21 - 

 

Af profession var han ingeniør.  Alt, hvad Helge lavede, ønskede han at gøre 
grundigt og ordentligt. Hele tiden tænkte han på, hvordan en ting kunne forbedres 
yderligere. En perfektionist. Det gjaldt også hans enkeltmandsfirma som rådgivende 
maskiningeniør.  Forud for perioden som selvstændig var Helge ansat hos Thomas B. 
Thrige. I sit firma udviklede han for eksempel styresystemer til isbrydere. Han var 
meget dygtig indenfor produktions- og maskinteknik. 

Ved bisættelsen satte Helges 14-årige barnebarn, Alfred, sig ved klaveret 
og spillede en Thelonius Monk melodi, ”Around Midnight”. Smukt og højtideligt. 

Ved militæret opnåede Helge Lohmann rang af løjtnant.  Han deltog i flere 
soldaterforeninger, for eksempel i FOUAT FYN, hvor han var et meget aktivt medlem.  
Her beklædte han stillingen som revisorsuppleant fra 2007-2011. Men han var også 
med i Reserveofficersforeningen og den nu nedlagte Forsvarets 
Befalingsmandsforening, som eksisterede fra 1932 til 2016. 

Et fantastisk menneske er gået bort. Æret være hans minde. 
 

Palle Christiansen  



Forårsudflugt til Dragonerne i Holstebro 
 24 videbegærlige og oplevelseshungrende medlemmer (inklusive 
pårørende), fra fynske kreds har været på udflugt. De foretog en motoriseret forspids 
dybt ind i den jyske bug. Hovedmålet var at besøge ”Storå-kosakkernes” hjem på 
kasernen i Holstebro. 
 

   Lars med fynsk nationalkage 
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Men allerførst gik vi i morgenmads-kantonnement ved rasteplads 

”Hærvejen Nord”. Et appendix til Herningmotorvejen. Der var højt humør, og 
morgenkaffe med avec. Og ikke mindst nød vi brunsvigeren, frisk importeret fra Fyn. 
Vores nationalkage. Ingen kunne vel udtrykke oplevelsen bedre, end Hans Jørgen 
Callesen, som deltog i turen: ”Dejligt vejr – Dejlige mennesker”. 

Endnu et par citater: ”Grethe, du skal ikke tage mere brunsviger, end du 
kan tabe på én gang!” ”Vejret var altid bedre under den gamle formands udflugter!” 
Vissevasse! Solen skinnede fra en postkortblå himmel, trods meteorologernes trussel 
om regnvejr. Vores nuværende formand, major Leif Mosegaard, kan klare mere, end 
vi går og regner med! ”Lykken står den kække bi”. 
 På Dragonkasernen i Holstebro, blev vi gæstfrit modtaget af korporal 
Tommy Bruhn, Jydske Dragonregiment (JDR). Vi skulle besøge et moderne 
panserregiment med 339 års glorværdig historie bag sig. Dragonerne har deltaget i slag 
og træfninger siden Kong Christian den 5.’s tid. 

Rent historisk har Dragonerne haft deres kaserner i Århus og i Randers. 
Men i 1953 rykkede de ind på den dengang nye kaserne i Holstebro. Regimentets 
motto er: ”Fortes Fortuna Juvat”. Men dragonerne kan godt lide vendingen på dansk: 
”Lykken står den kække bi”. Lad os i øvrigt slå fast, at dragonerne hører til i Jylland, og 
gardehusarerne er et sjællandsk fænomen. 

Vores forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, var den eneste 
dragon i vores selskab. Han havde taget sit dragonslips på i dagens anledning. Nu som 
før, så har det at have været dragon, medført en stolthed, der varer hele livet. 

 
Forsvaret har mange opgaver 

Major Brian Villsen, JDR gav os en god, og grundig orientering om 
Forsvaret, om det nye Forsvarsforlig og om Dragonkasernen i Holstebro. 

 

   Major Brian Villsen, Jydske Dragonregiment 
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Majoren sagde blandt andet: ”Forsvaret har mange opgaver at varetage. 
For eksempel: Uddanne soldater – Redningstjeneste – Fiskerikontrol – 
Miljøovervågning – Transportopgaver – Større ulykker – Større brande – 
Katastrofeberedskab – Sikkerhed generelt i Danmark – Bidrag til fredsskabende 
missioner – og meget mere. Forsvaret er desuden udfordret på grund af reduktioner i 
rigtig mange år. Vi er trængte, og der er mange ting, vi skal. Men Forsvaret er 
politikernes redskab. Samlet set kommer vi dog styrket ud af det nye forsvarsforlig”. 
 
Stor ”butik” med soldater 

Holstebro Kaserne er en stor ”butik”, der rummer 1.200 medarbejdere. JDR 
har et rigtigt godt samarbejde med Holstebro Kommune. Årligt indkaldes i alt 300 
værnepligtige til 4 måneders tjeneste (februar og august). Major Brian Villsen fastslår: 
Vi er stolte af vore værnepligtige soldater! 

Den måde, som kasernens myndigheder er sammensat på i dag, kræver en 
masse manøvreringer og koordineringsmøder for at få tingene til at fungere. 

Et par facts om Holstebro Kaserne, skal vi også have: I forbindelse med det 
nye forsvarsforlig forventes, at en brigadestab flyttes hertil fra Haderslev. Regimentets 
nuværende to kampvognseskadroner udvides til tre. Leopard II kampvognene 
opgraderes. Kasernen har plads nok, men der er lovet nybyggeri. Eget øvelsesterræn 
er 5 x 8 km stort. Finderup øvelsesterræn afhændes. (Blandt soldater kaldet 
”Forsvinderup”). Der er et veterancenter på kasernen. Og et udleverende depot. 
Infirmeriet er delvist åbent, med støtte fra Karup. 

Jydske Dragonregiment får ny chef pr. 1. juni 2018. Her tiltræder oberst 
Anders Poulsen som regimentschef. 

 
Besøg i officersmessen 

Alle gik herefter over til frokosten, hvor smørrebrødet ventede i 
officerernes parolesal. En gestus fra Regimentet at vi fik lov at spise i officersmessen. 
Den, der agter sin frihed ringe… 

I en mindelund på kasernen, står en række mindesten for tapre dragoner 
f.eks. mindestenen, der ærer nutidens helte opsat i 2012: 

 
Til minde om personer ved Jydske Dragon Regiment, 
omkommet under udførelse af international tjeneste. 

”I gæve Dragoner 
som kæmpede for frihed 

udenfor Danmarks grænser. 
Vi vil aldrig glemme jer. 

Den, som agter sin frihed ringe, agter sig selv ringe.” 

ÆRET VÆRE DERES MINDE! 
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Besøg på Dragonmuseet 

Officielt kaldet Jydske Dragonregiments Historiske Samling. Museet er placeret i 
kælderen under regimentsbygningen. Etableret her i 2013. Fra 1954 og til 2013 havde 
samlingen adresser forskellige steder i Holstebro by. 
 Peter Poulsen åbnede venligt museet for os. Det var et flot og meget 
seværdigt regimentsmuseum. Rendyrket traditionspleje på et meget stort antal 
kvadratmetre. Overskueligt inddelt i temaer. Et afsnit af museet befinder sig i en 
gammel koldkrigsbunker fra Beredskabsforbundet. 

Med stor interesse studerede vi dragonernes radiomateriel, udrustning, 
uniformer, historiske våben, mærker og dagbøger, m.m. For eksempel har Odense 
Dragonforening skænket nogle dragonhjelme til museet. Vore medlemmer udtrykte 
alle stor ros, og vi fik en dejlig museumsoplevelse. 

 
Rindsholm Historiske Kro 

Herefter kørte vi cirka 50 km stik østover til Rindsholm Historiske Kro og 
Mindelund ved Viborg. En kro der drives af lune jyder: Ægteparret Hanne og Frode 
Hansen, værtspar siden 1989. Begge er i øvrigt udnævnt som ”Æresdragoner” for deres 
store indsats for dragonernes historie. Deres billede hænger på æresvæggen på 
Holstebro Kaserne. Det blev ikke bare et krobesøg, vi fik, men en ”totaloplevelse”. 

Kaffebordet stod klar i kroens ”Jagtstue”. Lækker æblekage med 
flødeskum, og vi måtte spise ad libitum. Hanne og hendes personale blev ved med at 
bære skåle med æblekage ind. Forfriskende i sommervarmen. Alle hyggede sig med 
overspisning. 

På alle kroens vægge og hylder var der fyldt med historiske effekter. 
Malerier med slagscener, våbenskjolde, faner, emaljeskilte. Kroen har en gedigen 
historisk karisma rundet af ægteparrets dybe fædrelandskærlighed og interesse for 
dansk militærhistorie. 

 
Kampene ved Rindsholm i 1854 

Mindelunden i krohaven er en unik hyldest til danske soldater. Her er en 
mindevæg for faldne soldater og mindesten for både Hæren (herunder især 
dragonerne), Søværnet, Luftvåbnet, Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet m.fl. 

Militærkøretøjer danner blikfang for landevejens bilister. Mindelunden 
omfatter en panserjager, en PMV, og en Leopard kampvogn. Desuden en højre flyvinge 
fra en F-16 og en gammel skibskanon, som en hilsen fra Søværnet. 

Kroværten, æresdragonen Frode Hansen, fortalte os meget levende om 
slaget ved Rindsholm den 4. juli 1854. Danske dragoner og infanterister afværgede et 
prøjsisk angreb på Viborg. Den overtallige prøjsiske styrke måtte opgive deres 
forehavende og trak sig tilbage med tab. Frode fortsatte: Da kroværten, som var her 
før os, fældede en række egetræer i parken og langs vejen, viste de 26 egestubbe at 
være fyldte med blykugler og jernsplinter fra eksploderende bomber fra de 
voldsomme kampe i 1854. Vores krovært gjorde historien meget levende for os! 
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Krofatter fortæller om slaget ved Rindsholm 

 
Hvert år den 4. juli fejres mindet om slaget ved Rindsholm i 1854 med 

parader og taler. Således også i 2018.  
Som jyde fra Stoholm var han også meget lun. Eksempel: ”Er der nogle 

køwenhavnere til stede? Så skal I bare række hånden op, så får I undertekster”. Han 
kunne blive ved med at fortælle anekdoter om sin mindelund. 

Vi siger sammen med Hanne og Frode som en hyldest til de danske 
soldater: ”I har gjort os stolte af at være danske”. Disse ord står naturligvis også hugget 
i sten i mindelunden i Rindsholm. 

  Palle Christiansen  
                                                                                                                                                 Kaptajn 



Kom til pistolskydning i Skallebøllecentret i august 2018  
 Tiden kan såmænd hurtigt komme til at nærme sig august. For når vi 
rammer august 2018, så er det igen tiden, at vores fynske kreds af FOUAT, er på 
pletten. Vi skal sikre, at FOUAT’s store pokal i landsskydning i pistol, får lov at blive på 
Fyn. Naturligvis ligesom de øvrige præmier. Vi har jo vist, at fynske officerer udenfor 
aktiv tjeneste, kan ramme indenfor pletten. 
 Derfor, kom til Skallebølle Skyttecenter, hvor skydeleder, SSG Gert Riber 
Schultz igen har sørget for at leje baner til formålet. Reservér tirsdagene på datoerne, 
7/8 – 14/8 – 21/8 – og 28/8, alle dage fra klokken 16:00–18:00.  Eller kom bare på én 
eller to af datoerne. Den 28/8 sluttes af med, at alle medbringer madkurv + service, og 
formanden giver den traditionelle formandsøl. Det har altid været sjovt og hyggeligt at 
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deltage! Hvis du ikke selv er en stjernepistolskytte, så kom alligevel og bak op om vores 
eliteskytter. Måske skyder du bedre end du går og tror!  
 Der skydes på 10-delt ringskive, og der afgives 6 skud på henholdsvis 10 
meter banen – 15 meter banen - 20 meter banen og 25 meter banen. Maksimal 
mulighed for 240 points. Vores fynske landsskytte i 2017, premierløjtnant Anders 
Frimuth Kristiansen, opnåede 225 points. Fortræffeligt - et eksempel til efterfølgelse. 
Vi ses der. 

   Palle Christiansen 
 

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 
 

 
 Siden sidst 

Den 8. maj mødte 12 medlemmer og 8 hustruer/ledsagersker ved 

Vadehavscentret i Vester Vedsted syd for Ribe. Vejret var strålende, humøret var højt, 

og det supermoderne ”oplevelsessted” præsenterede sig umådeligt indbydende. 

Centeret er et af de museer, hvor besøgende kan trykke sig frem til 

indspillede forklaringer og videoer om det, man ser; men vi havde heldigvis entreret 

med en ung, frisk guide, der vidste, hvordan folk i vores aldersklasse kan lide at få 

tingene serveret, og det fik vi så, på bedste vis. 

Efter rundgangen serverede caféen ”rugklappere” – et velegnet foder til en 

”arbejdsfrokost for pensionister.” Derefter samledes vi i et undervisningslokale, hvor 

direktøren for de Sydvestjyske Museer, professor Flemming Just, holdt et spændende 

foredrag om ”Vadehavet – UNESCO-område og oplevelsesøkonomi.” 

 

 
På dette billede er formanden, professoren og forretningsføreren manipuleret ind ved døren 



- 27 - 

 

 

Det var en helt ny måde at betragte museer på, og det var faktisk 

spændende at høre en person med viden om tingene, men samtidig en 

forretningsmand med sans for at sælge sine varer, fortælle hvordan man lokker 

husarerne ind. Og vi kunne kun give ham ret – vi havde jo selv lige været der. 
 



Kommende arrangement. 

Den 13. september skal vi besøge Humlemuseet, Rugårdsvej 51, 5463 

Harndrup, på det skønne Fyn. 

”Humlemuseet” – det lyder specielt; men i betragtning af, at humle er for 

øllet, hvad englene er for Juleevangeliet, bør gamle soldaters interesse straks være 

vakt. Dog, her er ikke tale om et sted med ølsmagning, men om et herligt lille 

kulturtempel, sprængfyldt med overraskelser i smukke rammer og med hyggelige 

mennesker til at modtage os. 
Der er tale om tre udstillinger: 

• En kulturhistorisk udstilling i anledning af, at det i år er 100 år siden det 

prøjsisk/tyske kejserhus gik til grunde. 

 

 
 

• Sigfred Pedersens mindestuer: Vi skal se dem, men vi skal også genopleve 

nogle af hans dejlige viser ved at synge dem, som vi sang dem, da ”sex” 

ikke kun var noget, vi havde i hukommelsen. 

 

• Kirsten Gynther Nielsen’s Historske Dukkemuseum med 137 

porcelænsdukker i historiske dragter, herunder såvel det Oldenborgske 
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som det Glücksborgske kongehus samt mange af forgængerne i vikingetid 

og middelalder, med dronninger, friller og hvad har vi … 

 

 

Dertil kommer en café, hvor gæsterne kan opleve interiører, som vore 

bedsteforældre elskede dem, og en have – nej 25 temahaver – over 10 tønder land, 

hvor tusindvis af georginer forventes at stå i blomst midt i september. 

Arrangementet er planlagt til at starte kl. 10:30 og slutte kl.15. Museets 

leder, Peder Pedersen har lovet at give en introduktion, når vi starter. Vi vil få rådighed 

over ”Dagmar-salen” hele dagen til at hygge os, og frokosten bliver et koldt bord købt 

udefra. 

Der vil blive udsendt indbydelse med alle detaljer direkte til kredsens 

medlemmer, når vi kommer tættere på, men sæt kryds i kalenderen ved TORSDAG 

DEN 13. SEPTEMBER. 

- det bli’r en go’ da’ på Fyn 

 

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 
 


Om KZ-lejrene i Sydslesvig   
 

Den 23. april 2018 mødtes vi på Café Frederiksberg, Hadsundvej 1, Vejgård, 9000 
Aalborg, hvor vi fik dejlig aftensmad inden foredraget på Vejgård Bibliotek. Her fortalte 
historiker Jens-Christian Hansen om KZ-lejrene i Sydslesvig, om slavearbejderne og om 
danske fangers skæbne i de mindre, nazistiske koncentrationslejre primært i Husum-
Schwesing. 
 

 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Historikeren Jens-Christian Hansen. 

                                                     

I efteråret 1944 indrettede SS en KZ-lejr i nogle forfaldne barakker nær landsbyen 
Schwesing ca. 50 km fra den dansk-tyske grænse. Det var en af de mange mindre KZ-
lejre, der blev spredt ud over det tyskbesatte Europa i de sidste krigsår for at udnytte 
kz-fangernes slavearbejdskraft i rustningsindustrien eller ved storstilede 
byggeprojekter under ekstreme og ofte dødbringende betingelser. 

Det var et godt foredrag. 
Franz Strehle 



 

Mindehøjtidelighed den 6. maj 2018 for Flying Officer Erik Lionel Germain 
Vi indledte med, at oberstløjtnant Jan Johansen, Hjemmeværnsdistrikt 

Nordjylland, bød velkommen, derefter sang vi ”En lærke letted”, herefter fortalte 
oberstløjtnanten om hændelsen, feltpræst Henrik Busk Rasmussen forestod andagten, 
kranselægning ved mindestenen, Johnny Gram Schjoldager blæste ”The last post ”, og 
vi sluttede med fællessang ”Altid frejdig”. 

Som jeg skrev i MEDDELELSER nr. 214 om mindehøjtideligheden den 6. maj 2017 
var Flying Officer Erik Lionel Germain på et ”day range” under den norske løjtnant 
Kristian Nyerrød fra Royal Air Force, Eskadrille 122. Jeg har valgt et afsnit om denne dag 
i hans bog ” En af de mange... ” skrevet om togtet til Aalborg. 

 
”Hele april kom med godt ver og var en travl tid for os. Våre viktigste gjøremål var som før 

at eskortere Flying Fortres med ture til Frankrig, Koblenz, Metz, Cambrai og Arras. Vi fløj også et 
par fightersweep. Men udenom disse operative flyvninger var vi optaget med øvelser i 
lavtbombning. Dette var forberedelsen for deltagelse i den kommende invasion i Frankrig. 

Jeg fortsatte med at lede efter passende mål for Rangeroperationer, mål som måtte ligge 
tilpas langt fra engelske flybaser, at tyskerne ikke ville være forberedt på angrep fra jagerfly. Og 
flyveplasserne ved Aalborg ville det være fristende at se nærmere på. 

I den hensigt at få tyskerne til at tro, det var deres egne fly, som kom fra Norge, la jeg ruten 
til et punkt i Skagerrak, omtrent halvvejs mellem Kristiansand og danskekysten. Hele ruten måtte 
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flyves lavt for ikke at blive set af de tyske radarer. Med start fra og retur til Coltishall ved Norwich 
ville det blive en lang tur, men indenfor Mustangens rækkevidde. Planen blev sendt ind til 11. Group 
på sædvanlig måde. 

Den 6. maj var der, av en eller annen grund, ingen flyvning. Men hen af dagen kom besked 
fra 11. Group, at Aalborg-planen var godkendt, forudsat at den blev udført samme dag. Turen skulle 
udføres med fire fly. Men to af flyverne, som havde lovet at tage med, var på ferie, og ingen af de 
andre flyvere meldte sig frivilligt. Jeg blev derfor nød til at skaffe flyvere fra en af de andre 
eskadriller i Wingen. I 19. eskadrillen var der to som litt nølen var interesseret, en Flying Officer 
(E.L. Germain) og en Wing Sergent (Warrant Officer Bell). Men vanskeligheder var ikke ovre med 
dette. Eskadrillechefen måtte også orienteres om vore planer, han satte straks en kæp i hjulet. Han 
påstod at turen var alt for lang og insisterede på, at kursen måtte gå direkte mod Aalborg og ikke 
via det punkt i Skagerrak, som planen forudsatte. Det ville redusere flytiden med ca. 20 min., men 
havde den alvorlige mangel, at tyske radar helt sikker ville se os før vi kom til målet, og 
overraskelsesmomentet ville gå tapt. Jeg var i stærk tvivl om hvad jeg skulle gøre. Avlyste jeg turen, 
ville han reagere surt, og 11. Group ville nok spørge om hvad jeg egentlig havde for. Efter at have 
konfereret med mine følgesvende blev det til, at vi skulle tage af sted. Først til Coltishall, hvor vi 
toppet tankene og informeret Flyvekontrollen. Det var allerede langt hen på dagen. Da vi krydsede 
kysten på vej nordover, gav nr. 4 besked om at han havde vanskeligheder med bensintilførselen fra 
droptankene og måtte vende om. Været var fint, søen rolig og luften lit diset. Vi holdt os hele tiden 
lavt. Efter ca. halvanden time over søen kunne vi skimte danskekysten. Vi kom ind over land og ledte 
efter tjekpunkter for navigationen. Alt så ud til at være moser og sanddyner. Floder og ebbe gjorde 
vel at geografien blev forandret på dette flade kystlandskab, og jeg kunne ikke finde at nogen 
stemte med kortet. Så pludselig var det ikke længere tvivl om, hvor vi var. Vi var inde over vestsiden 
af Aalborgs søndre flyplads. Pladsen kom så pludselig at vi ikke havde tid til at forberede angrebet. 

Men jeg var så heldig at komme ret in for en parkeret Ju 88, og det var bare at fyre løs. 
Meningen havde været først at avlægge besøg på nordre flyveplads, flyve rundt om byen og så 
angripe søndre flyplads på vej ud. Men siden vi havde nået Aalborg sønder, var det bare at fortsætte 
mod den nordre. Mit frontglad var tilgriset af olie fra propellen og vanskeliggjorde udsyn, og jeg 
fandt ikke nogle mål i tide. De andre to gjorde af på en Henschel 126 og sendte et par salver in i 
kontroltårnet. Idet vi passerede byen og skulle gøre os klar til genvisit på Aalborg søndre, fik jeg i 
disen over byen øye på fire eller fem Focke Wulf 190 jagere med kurs mod os. Jeg varslede de andre, 
men det var for sent, Nr.3 blev truffet og gik brændende i jorden. Hans hjerteskærende skrik da han 
blev truffet er noget jeg aldrig glemmer. Jeg følte, at det var min skyld. Men jeg har aldrig siden 
kunne tilgive eskadrillechefens som gjorde sit til at forkludre det hele. 

 Min nr.2 og jeg kom ud over søen og landede på Flyvestation Ford, efter at det var blevet 
mørkt. Turen havde taget 5 timer og 55 min.” 

 

 
                                          Andagt ved feltpræst Henrik Busk Rasmussen           ( Foto: Helge J. Hoff) 

                  

Næste år 2019 er det 75 års siden nedskydningen. Her vil jeg berette om ”Luftens 
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hævnere”, hvor Kristian Nyerrød sammen med 7 flyvere gjorde gengæld, den 17. maj 
1944. 

Franz Strehle 

 
OPERATION WESERÜBUNG 

Operation Weserübung - april 1940 

Af Leif Mosegaard, major 

Operation Weserübung var det tyske kodeord for den militære besættelse 

af Danmark og Norge den 9. april 1940. Den militære operation var nytænkende og 

særdeles dristig med overraskelsesmomentet og tempo som forudsætninger for 

succes. Operationen førte ikke blot til besættelsen af dansk og norsk territorium, den 

markerede også et skifte i krigens dynamik. 

 

Optakt  

2. Verdenskrig begyndte med det tyske angreb på og efterfølgende 

besættelse af den vestlige del af Polen den 1. september 1939. Angrebet førte til en 

fransk-britisk krigserklæring mod Tyskland umiddelbart efter. Den 17. september 

angreb og besatte Sovjetunionen den østlige del af Polen. Trods krigstilstanden mellem 

Frankrig og Storbritannien på den ene side og Tyskland på den anden var der ikke 

kampe ud over sporadiske træfninger mellem luft- og flådestyrker, og de havde 

nærmest karakter af uheld i form af utilsigtet kontakt mellem staternes militær. 

Parterne så hinanden an og var afventende.  

Henover vinteren 1939-40 var Adolf Hitler personligt stærkt optaget af at 

planlægge en offensiv mod arvefjenden Frankrig. Samtidig var der ledende officerer i 

de øverste tyske militærstabe, der arbejdede med planer om at angribe Norden, særlig 

Norge. Disse officerer, især fra flåden, lagde strategiske analyser udarbejdet i 1926 til 

grund for deres interesse for Norden. I disse analyser anså man det for nødvendigt for 

en offensiv tysk krigsførelse at sikre sig støttepunkter omkring Østersøen og langs 

Norges vestkyst. Ellers ville Det Tyske Rige blive afskåret både strategisk og økonomisk 

af den britiske flådes dominans. Man skulle ”belejre Storbritannien” og afskære det fra 

forsyninger fra imperiet og USA. Hertil kom et ønske om at sikre sig den betydelige 

transport af svensk jernmalm fra Kiruna til den tyske krigsindustri, som blev udskibet 

fra den nordnorske havneby Narvik. Malmtransporterne var potentielt truet af den 

britiske flåde, hvis denne besluttede sig for at stoppe dem.  

Da Sovjetunionen angreb Finland den 30. november 1939 rykkede krigens 

tyngdepunkt yderligere mod nord. Frankrig og Storbritannien forsøgte at opnå norsk 
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og svensk tilladelse til at sende et ekspeditionskorps til hjælp for finnerne gennem 

deres lande, men dette blev afvist af de norske og svenske regeringer. Den fransk-

britiske hensigt var dog også i den forbindelse, i al hemmelighed, at bemægtige sig 

kontrol over de svenske malmværker. Selvom planerne ikke blev til virkelighed, fik 

Tyskland viden om intentionerne, hvad der yderligere skærpede den strategiske 

interesse for Norden.  

 

Beslutningen træffes  

Hitler blev nu mere lydhør over for flådeofficerernes interesse for Norden 

og dæmpede samtidig sin interesse for offensiven mod Frankrig. Da det tyske 

transportskib ”Altmark” med 300 engelske krigsfanger ombord blev bordet af en britisk 

destroyer i norsk territorialfarvand den 16. februar 1940 – uden nogen indblanding fra 

det neutrale Norges side – blev det opfattelsen i Berlin, at Norge ikke kunne og måske 

heller ikke ville forsvare sin neutralitet over for britiske invasionsforsøg. Det førte den 

21. februar 1940 til Hitlers ordre til den tyske overkommando om at forberede et 

felttog mod Norge. General Nikolaus von Falkenhorst blev sat i spidsen for arbejdet 

med Operation Weserübung.  

Oprindelig var Danmark ikke en del af planerne. Men ønsket fra det tyske 

flyvevåben, Luftwaffe, om at kunne bruge Aalborg Lufthavn som mellemlandingssted 

og i øvrigt en strategisk helhedsvurdering af det fordelagtige i også at have Danmark 

besat, gjorde også Danmark til en del af invasionsplanerne.  

I Berlin havde man formodninger om, at Storbritannien ville iværksætte et 

fremstød langs Norges vestkyst, eventuelt med mineudlægninger vendt mod de tyske 

malmtransporter. Dette ville man gerne komme i forkøbet, eller hvis påbegyndt bruge 

som et påskud for Operation Weserübung. Den 2. april gav Hitler ordre til at 

iværksætte invasionen den 9. april.  

Weserübung Nord 

  Operationen havde to dele: Weserübung Nord gjaldt Norge og 

Weserübung Süd Danmark. Den var sat til at begynde kl. 4:15 om morgenen. I Norge 

løb den ind i store vanskeligheder af såvel militær som politisk karakter. Den tyske 

flåde mødte stærk norsk modstand i Oslofjorden og senere fra norske landstyrker i 

Sydnorge. Den britiske flåde kastede sig også ind kampen i Nordvestnorge.  
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Rent politisk blev en smidig politisk besættelsesform forpurret af den 

norske nazistiske leder af partiet Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, der begik 

statskup straks den 9. april. I begyndelsen af juni 1940 var alle kamphandlinger på 

norsk jord dog til ende og det tyske militær havde fuld kontrol.  

Weserübung Süd 

 

Operationen gik anderledes smidigt i Danmark. Under ledelse af den tyske 

general for Luftwaffe, Leonard von Kaupisch, opmarcherede det tyske militær i dagene 

forud to divisioner i Nordtyskland samt en række specialenheder, som 

motorcykelbataljoner og et kompagni faldskærmsjægere til angrebet på Aalborg 

Lufthavn. Desuden medvirkede flåden med en række skibe samt Luftwaffe med blandt 

andet 240 jagerfly og en række bombefly. Luftwaffe fungerede både i en 

transportfunktion og som offensiv kraft til bemægtigelse af strategiske positioner i 

Danmark. Man fokuserede blandt andet på København som centrum for både den 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6jvKj9I7SAhVrOJoKHZJ1APMQjRwIBw&url=http://community.battlefront.com/topic/108655-soe-1939-axis-will-vs-ash-aar/&psig=AFQjCNFOdgdPDH1pp9DYJM3Qov0eVYpv6Q&ust=1487138281761527
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim_uLi9Y7SAhUCAZoKHZ8nAzcQjRwIBw&url=http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/operation-weseruebung-april-1940/&psig=AFQjCNHkkQOO-38cDXYVnmw9aMKRAGCR_Q&ust=1487138769930764
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politiske magt og en betydelig del af det danske militær, herunder 

generalkommandoen på Kastellet.  

 
En del af Operation Weserübung Süd var at skaffe sig kontrol med København. Her ses tyske 
soldater gå i land ved Langelinie i København den 9. april 1940, mens københavnere ser på  

Endvidere var Aalborg Lufthavn som nævnt vigtig, sammen med broer mellem 

landsdelene, de større havnebyer og militære garnisoner og forter rundt om i landet. 

Man opererede med to scenarier. En fredelig dansk overgivelse under indtryk af tysk 

overmagt eller en total nedkæmpning af den modstand, Danmark måtte kunne stille 

med. 

Den danske regerings situationsvurdering  

Den danske regering var opmærksom på opmarchen syd for grænsen. 

Forsvaret blev sat i beredskab, men man ønskede ikke at flytte rundt på tropperne eller 

rykke dem tæt på den dansk-tyske grænse, da man ikke ville udfordre tyskerne eller 

give dem et påskud til aggression. Her tænkte man blandt andet på den falske tyske 

påstand om, at det var det polske militær, der havde indledt kamphandlinger den 1. 

september 1939 og at det tyske angreb kun var et svar herpå.  

Det var regeringens opfattelse, at Tyskland i tilfælde af et angreb først ville 

stille et ultimatum, formodentlig med krav om støttepunkter i form af havne og 

lufthavne. Det ville regeringen så formentlig have imødekommet, da dansk 

sikkerhedspolitik byggede på en præmis om ikke at komme i krig, slet ikke med 

Tyskland. Forestillingen om et helt uvarslet angreb lå regeringen fjernt, også fordi man 

mente, at den tyske regering var klar over, at et krav om støttepunkter bakket op af en 

militær trussel ville blive imødekommet. Den danske regering forstod imidlertid ikke, 

at angrebet var begrundet i ønsket om at komme til Norge og at 

overraskelsesmomentet var helt centralt af hensyn til at undgå allierede modtræk. 

http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Billeder/Billeder_til_besaettelsen_fra_Frihedsmuseet/Langelinie.jpg
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Derfor var der ikke tid til at fremsætte ultimatum og afvente forløbet af den deraf 

følgende diplomatiske proces.  

 

Angrebet på Danmark  

Kl. 4:15 gik de første tyske tropper over grænsen i Jylland, samtidig med at 

troppetransportskibet ”Hansestadt Danzig” anløb Langelinie i København. Imens 

indledtes den såkaldte ”diplomatiske aktion”, hvor den tyske gesandt (ambassadør) 

Cecil von Renthe-Fink overrakte den danske udenrigsminister P. Munch den tyske 

regerings skriftlige begrundelse for angrebet samt en række krav til den danske 

regering og forsvaret i form af et ultimatum. Hvis Danmark ikke nedlagde våbnene med 

det samme, ville de danske styrker blive hensynsløst nedkæmpet og Luftwaffe ville 

kaste bomber over København. Det sidste var sandsynliggjort af de bombemaskiner, 

der i samme Mens P. Munch kl. ca. 5:30 mødtes med regeringsledelsen og kongen på 

Amalienborg for at drøfte situationen, blev Aalborg Lufthavn angrebet af tyske 

faldskærmssoldater. Det var verdenshistoriens første angreb med den type soldater. 

Samtidig foregik der kampe i Sønderjylland mellem tyske og danske tropper, mens der 

landsattes yderligere styrker ad søvejen rundt omkring i landet. Overalt i landet 

nedkastedes flyvebladet "OPROP", som begrundede - og legitimerede - det tyske 

angreb med ønsket om at forsvare Danmarks og Norges neutralitet over for et offensivt 

britisk træk mod landene. Da regeringen holdt samråd med kongen, var der kampe på 

Amalienborg Slotsplads mellem Livgarden og fremrykkende tyske tropper fra 

Langelinie. Mødedeltagerne på Amalienborg besluttede efter godt en halv times 

drøftelse at indstille kampene. På grund af svigtende radiokontakt nåede beskeden 

dog først frem visse steder omkring kl. 8.  

 

Tab, indsats og vurderinger  

Kampene kostede 16 danske soldater livet. De tyske tabstal er ikke kendte, 

men de har formentlig været noget højere end de danske. Det tyske forsvar stillede 

med godt 35.000 mand fordelt på de forskellige værn. Koordinationen fungerede 

tilnærmelsesvist perfekt i Weserübung Süd. Det danske forsvar havde omkring 20.000 

mand under våben, men på flere strategisk vigtige positioner var mandskabet meget 

undertalligt. Den danske føring og koordination af styrkerne var mangelfuld, sine 

steder stærkt kritisabel.  

Selv om Weserübung Süd forløb næsten problemfrit set fra et tysk 

perspektiv, var operationen samlet set en kolossal satsning. For hæren og Luftwaffe 

var der ingen større risiko, men flåden risikerede meget, især i angrebet på Norge, fordi 

den britiske flåde var den tyske overlegen rent størrelsesmæssigt. Alt afhang af, at 
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overraskelsesmomentet ikke blev spillet af hænde. Angrebet forblev i det store hele 

en hemmelighed indtil selve dagen, men den tyske flåde led alligevel store tab pga. 

sammenstød med britiske flådeenheder og nordmændenes sænkning af det tyske 

flagskib Blücher i Oslofjorden. Den tyske flåde mistede omkring halvdelen af sin 

slagkraft i forbindelse med Operation Weserübung. Dette tab satte blandt andet 

angrebet på England i venteposition. Det blev en lære af operationen mod Norge og 

Danmark, at søstridskræfter ved landsætninger bør besidde luftherredømmet. 

 

 
Tysk flyveblad (OPROP) anvendt ved besættelsen af Danmark 

 
Det hastigt forberedte angreb på Norge og Danmark 

De tyske militærplanlæggere havde travlt, og general Nikolaus von 

Falkenhorst fremlagde en operationsplan for Hitler. Weserübung udgjorde ikke 

længere blot et Norgesfelttog. Som en del af operationen skal Danmark nu også 

besættes, hvilket skal sikre forbindelsen til Norge for især det tyske luftwaffe. 

http://wp.me/p5tLtm-3y
http://wp.me/p5tLtm-3H
http://wp.me/p5tLtm-3H
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I et møde med Hitler, hvor også generalerne Jodl og Keitel blandt andre er 

til stede, forelagde von Falkenhorst den 29. februar 1940 en færdig operationsplan for 

Hitler. General Falkenhorst startede sit planlægningsarbejde med at erklære den 

foreløbige plan, som Hitlers specialstab havde udført, for uanvendelig. Herefter havde 

han og hans stab, sideløbende med to afdelinger under Jodl, arbejdet på nye 

retningslinjer for operation Weserübung. Groft skitseret skal Norge og Danmark 

besættes samtidigt. For Danmarks vedkommende foreslås det, at man primært 

koncentrerer sig om Jylland og Fyn, opnår kontrol med flyvepladser i Nordjylland samt 

hurtigst muligt laver fremstød mod henholdsvis Skagen og Fyns østkyst. Hertil kommer 

sekundært en landgang på Sjælland. 

 

 
General Nikolaus von Falkenhorst 

 

Hitler siger god for planen men påpeger, at der ligeledes bør være “en 

repræsentativ gruppe troppestyrker i København og nøje udarbejdelse af, hvorledes 

man ved stødtropforetagender kan tage de enkelte kystbatterier”. Føreren gør det 

desuden klart, at det kommende felttog mod nord vil blive ledet fra rigskancelliet. 

General Falkenhorst skal med andre ord modtage ordrer direkte fra Hitler under det 

kommende felttog. Hermed er planen for Weserübung godkendt, selvom en endelig 

og officiel godkendelse først ville finde sted ved et mere formelt møde næste morgen. 

 

 

https://fortidennu.wordpress.com/2015/01/27/27-januar-1940-muligheden-for-en-tysk-invasion-af-norge-rykker-naermere-hitler-nedsaetter-en-specialstab-som-skal-udarbejde-egentlige-operationsplaner/
https://fortidennu.files.wordpress.com/2015/02/bundesarchiv_bild_183-2006-0529-501_nikolaus_v-_falkenhorst.jpg
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 221 (September-oktober 2018) 01 AUG 2018 15 AUG 2018 

MEDDELELSER Nr. 222 (November-december 2018) 01 OKT 2018 15 OKT 2018 

MEDDELELSER Nr. 223 (Januar-februar 2019) 01 DEC 2018 15 DEC 2018 

MEDDELELSER Nr. 224 (Marts-april 2019) 01 FEB 2019 15 FEB 2019 

 
 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Forårs-/sommertur København Dragør Fort 14 JUN 2018 – 09:45 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 14 JUN 2018 – 18:30 

Åben Hede Fyn Oksbøl 22-24 JUN 2018 

Nijmegen March Fyn Nijmegen, Holland 17-20 JUL 2018 

Sommerudflugt Midt- og Vestsjælland Mosede Fort 05 AUG 2018 – 10:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 07 AUG 2018 – 16:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 09 AUG 2018 – 18:30 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 12 AUG 2018 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 14 AUG 2018 – 16:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 16 AUG 2018 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 21 AUG 2018 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 28 AUG 2018 – 16:00 

Flagdag Fyn Ansgar Anlæg 05 SEP 2018 -  

Efterårstur Sydjyske Hummelmuseet, Harndrup 13 SEP 2018 – 10:30 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsø 27 SEP 2018 – 19:30 

Foredrag Fyn Dannevirke 09 OKT 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 11 OKT 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 25 OKT 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 08 NOV 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 22 NOV 2018 – 19:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 07 DEC 2018 – 13:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 13 DEC 2018 – 12:00  

 
 

 
 

Redaktionen afsluttet den 6. juni 2018 


