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

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om, at
major Finn Asmussen
*3. maj 1932 -  28. juni 2018
er afgået ved døden.

Major Finn Asmussen

Finn Asmussen havde en lidt speciel status som medlem af FOUAT, idet
han – som vistnok den eneste i nyere tid – var medlem af såvel Sydjysk som
Københavns Kreds. Det dobbelte medlemskab kan have sammenhæng med, at han
gennem mange år var bosiddende midt i riget på Samsø. Københavns Kreds blev han
medlem af helt tilbage i 1985 og var fra 1999 og nogle år fremover medlem af
kredsens bestyrelse. Finn Asmussens militære karriere forløb i Telegraftropperne,
hvor han blev indkaldt i 1953. Han gik på officersskolen (A-linjen) og sluttede som
major, idet han valgte at skifte over til en civil karriere i et af etaterne med udgangen
af 1971 og gik i nummer i Reserven i 1974.
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Det blev Trafikministeriet, der fra 1972 fik glæde af hans udmærkede
kompetencer inden for personaleadministration, organisation og edb. Han var dog
ikke længere fra det militære end, at han i 1984 deltog i DANCON hold 41 på Cypern.
I sit seneste karriereforløb blev han ansat som chefkonsulent i Vejdirektoratet og
blev pensioneret i 1997.
Finn Asmussen blev tildelt fortjenstmedaljen, FN’s DANCON medalje og
FN’s Nobelprismedalje. Hertil blev han benådet med Ridderkorset af
Dannebrogordenen.
I FOUAT-regi mødte Finn Asmussen mest op i Sydjyske kreds, hvor han
under deltagelse i arrangementer altid var meget interesseret og kom med
konstruktive bidrag. Fremmødet i Københavnskredsen var mere sporadisk, især
gennem de senere år.
Æret være major Finn Asmussens minde.

Forårs/sommerekskursion
Torsdag den 14. juni 2018 gik Københavns Kreds’ forårs/sommerekskursion til Dragør Fort. Der var mødt 33 glade deltagere op, medlemmer
såvel som gæster.
Arrangementet blev indledt med at Torben Bødtker, restauratør og
indehaver af Dragør Fort, fortalte om, hvordan han i sin tid erhvervede fortet, og
hvordan det er i moderne tid at drive et traktørsted i den slags omgivelser. Efter hans
opfattelse er Dragør Kommune ret så glad ved, at det er ham, der driver stedet.
Alternativet, mente Torben Bødtker, kunne nemt have været en eller anden
persongruppe i læderantræk med rygmærker, som ernærede sig ved ulovlig handel
med narkotiske stoffer og kørte rundt i de små gader på store motorcykler. Torben
Bødtker underholdt med nogle anekdotiske indslag om den tidligere mangeårige
chef for Dragør Fort, Arveprins Knud. Det turde være de fleste bekendt, at
arveprinsen var glad for en svalende bajer. En dag, hvor der var tilgået en ny
arbejdsmand på fortet, henvendte arveprinsen sig til denne og bad ham smutte op
til købmanden i Dragør og hente nogle pilsnere. Den nyankomne havde svaret, at
hvis arveprinsen havde behov for bajere, kunne han selv hente dem. Dertil havde
prins Knud spurgt: ”Ved De, hvem jeg er?” hvortil der blev svaret, at det gjorde han
ikke. Arveprinsen havde forklaret, at han skam var Arveprins Knud, hvortil
arbejdsmanden havde repliceret at: ”Hvis De er Arveprins Knud, så er jeg kongen af
Sverige.” Så var den ikke længere. Nogen tid senere var arveprinsen samt et par af
hans officerer – på hjemvejen efter dagens tjeneste – smuttet ind et listigt sted for
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at få sig en fyraftenspilsner. Mens de sad og vederkvægede sig, trådte førnævnte
arbejdsmand ind i lokalet. Arveprins Knud rejste sig resolut op og kommanderede:
”Mine herrer rejs Dem op! Giv agt, alle ret! Må jeg have lov til at præsentere — hans
Majestæt Kongen af Sverige.”

Restauratør Torben Bødtcher fortæller…

Uden for anekdoternes rækker, men i den historiske ende af
programmet, var der indlagt briefinger og rundvisning på Dragør Fort. Disse blev
forestået af forfatter Tom Wismann. Han øste af sin store viden om fortet, som
blandt andet hidrører fra, at han i 2014 udgav en bog omhandlende Dragør Forts
100-års jubilæum.
Dragør Fort blev bygget i 1910-15 som en del af Københavns
søbefæstning og var i funktion fra 1914-2001. Fortet blev anlagt på en kunstig ø, der
dengang lå ca. 400 meter fra den daværende kyst. Tom Wismann mente, at man
dengang ikke havde ruttet med midlerne til anlægget, idet det meste af
underbringelsesområdet ikke var nær tilstrækkeligt armeret. I en realsituation under
et bombardement ville man derfor have ladt besætningen i stikken, fordi de var uden
effektiv beskyttelse. Det oprindelige fort havde skytset opstillet i åbne betonbriske
med hovedskudretning mod syd-sydøst. Skytset omfattede i begyndelsen 4 stk. 35,5
cm haubits, 4 stk. 17 cm haubits, 4 stk. 120 mm hurtigskydende stålkanon, 2 stk. 75
mm hurtigskydende stålkanon i pivotaffutage og en 47 mm kanon. Hertil kom
rekylgeværer og håndvåben.
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Forfatteren Tom Wismann beretter om Dragør Forts historie

Under 1. verdenskrig blev fortet sat på krigsfod og havde en besætning
på 380 mand. Der fortaltes, at mandskabet for natten blev underbragt i forholdsvis
små rum, hvor natlejet var en køjeseng, præcis som på skibene. Der var efter tiden
forholdsvis gode forhold på Dragør Fort med rindende vand og endda varmt vand i
hanerne én time om ugen.
Under 1. verdenskrig havde fortet til opgave i påkommende tilfælde at
forhindre et fjendtligt bombardement af København ved at sørge for, at fjendtlige
skibe blev holdt uden for effektiv skudafstand af hovedstaden. Endvidere skulle man
beskytte minespærringerne i Drogden-renden samt hindre fjendtlige fartøjers
operationer samme sted og i Flinterenden. Endelig havde man til opgave at blokere
eller vanskeliggøre en eventuel fjendtlig landgang på Amagers sydkyst. Disse opgaver
ville ikke kunne være gennemført i en realsituation, man blev nemlig meget hurtigt
klar over, dvs. i august 1914, at tysk artilleri havde nedkæmpet en række stærke
forter og fæstningsanlæg i Belgien. Som før nævnt var Dragør Fort slet ikke
dimensioneret til at modstå den slags kraftig beskydning.
Tom Wismann spandt en lang ende omkring en hændelse, der udfoldede
sig i 1915, hvor en engelsk ubåd, E-13, var løbet på grund på den østlige side af
Saltholm. Efter grundstødningen blev E-13 angrebet af tyske flådefartøjer, der
opholdt sig i Køge Bugt. Angrebet skete på trods af at ubåden lå i dansk farvand og
var bevogtet af danske orlogsfartøjer. Træfningen resulterede i, at 15 engelske
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besætningsmedlemmer omkom, hvilket gav anledning til diplomatiske tovtrækkerier
og efterlod – efter Tom Wismanns opfattelse – dansk udenrigspolitik og den danske
flåde med en moralsk bet på hånden. Reelt var der tale om et alvorligt brud på den
danske neutralitetspolitik under 1. verdenskrig.
Under 2. verdenskrig benyttede den tyske værnemagt fortet, dels som
kaserne dels som rekrutskole.
Efter at Danmark indtrådte som medlem af NATO, blev fortet
moderniseret. Hvad angår bevæbning blev det i nyere tid bestykket med 3 stk.
dobbeltløbede 40 mm luftværnskanoner, og senere i 1980'erne blev fortets
bestykning ændret til 2 stk. 76 mm luftværnskanoner.
At kystlinjen i dag (år 2018) ligger helt op til fortet skyldes, at man over
tid har brugt strandengene som deponeringsplads. I dag fungerer fortet som
rekreativt område med hoteldrift og restaurant. Og hvad netop restauranten angår,
fik deltagerne lov til at smage på, hvad stedets køkken formår, idet der til frokost
blev serveret en rigtig udmærket ”Kabysplatte.”
Der var overskyet med en frisk brise over Øresundets vover.

Deltagerne i FOUAT Københavns Kreds’ udflugt til Dragør Fort


Foredragssæson 2018-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet
for foredraget er på Kastellet 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
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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 efteråret 2018: Torsdagene den 11. og 25. oktober samt torsdagene den 8.
og 22. november. Der afholdes stiftelsesfest torsdag den 13. december, kl. 12:00.
Foredrag torsdag den 11. oktober 2018
Kredsens medlemmer måtte kigge langt efter forsvarsminister Claus
Hjort Frederiksen i oktober sidste år. Kort inden foredragsaftenen kom der
meddelelse fra Forsvarsministeriet, at der var gået forligsarbejde i den. Ministeren
kunne ikke møde op. Der var god tid i forvejen arrangeret med en stedfortrædende
foredragsholder, men også denne meldte forfald. Derfor måtte kredsformanden i
egen ringhed stable et foredrag på benene. Det kom til at handle om den tyske
krigsminister og general von Falkenhayn, der led sit ”Waterloo” under kampene ved
Verdun i Frankrig i 1916.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Op til denne foredragsaften er ministerens adjudant blevet forespurgt
om forsvarsministeren kan være klar denne gang. Adjudanten har svaret: ”Aftalen er
indsat i kalenderen og figurerer der som en aftale. Jeg må dog stadig gøre
opmærksom på, som du nok allerede ved, at ministerens kalender er genstand for
-8-

forandringer på kort sigt. Indtil videre er der en aftale den 11. oktober kl. 19-20.” Så
har vi blot at vente og bede til, at der ikke igen kommer sten på vejen. Det
bestyrelsen har bedt ministeren om at redegøre for, er Forsvarets situation set fra
hans position. Hvordan ser han forsvaret udvikle sig? Kan NATO bevare sin evne til
at virke afskrækkende (specielt i relation til Rusland)? Er USA fortsat hjørnestenen i
NATO? Kan vi fortsat regne med at USA er vores gode allierede? Osv.
Foredrag torsdag den 25. oktober 2018

Hristina Vassileva

I forbindelse med et privat arrangement kom undertegnede sidste
sommer til at sidde til bords med en dame ved navn Hristina Vassileva. Hun er
bulgarer af oprindelse, men er dansk gift og herboende. Vi kom til at tale om mange
ting under middagen herunder blandt andet den danske bekymring over Ruslands
raslen med sablerne. Hristina mener, at vi danskere tager Rusland alt for alvorlig.
Hun mener, at i et bulgarsk perspektiv er vores uro for den russiske trussel ude af
proportioner. Jeg spurgte, om hun ville være villig til at uddybe dette og fremlægge
sine synspunkter for Københavns Kreds. Svaret var, at det ville hun gerne. Nu får vi
at høre, hvad Hristina Vassileva mener om de dele under emnet ”Russisk strategi i
det nordiske område – et bulgarsk syn på forholdene.”
Erling Flebbe
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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,
I skrivende stund har vi haft 63 sommerdage i 2018 og vi vil - jf.
meteorologerne - blive ”velsignet” med endnu flere i løbet af august.
Søndag den 5. august var ikke en af disse sommerdage - temperatur på
kun 22˚, overskyet og blæsende - men kredsens planlagte sommerudflugt søndag
den 5. august blev alligevel afviklet næsten som planlagt. I år gik udflugten til Mosede
Fort, et kystforsvarsværk opført ifølge forsvarsloven af 1909 med det formål at
bekæmpe landgangsforsøg i Køge Bugt. Mosede Fort huser i dag det kulturhistoriske
museum ”Mosede Fort Danmark 1914-18”. Her havde vi bestilt en rundvisning under
overskriften: ”På kanten af krig – neutralitet og velfærdsstat”. 21 medlemmer og
pårørende havde valgt at deltage og med en meget engageret rundviser blev det en
god og lærerig tur i fortets indre.
Vi stiftede bekendtskab med blandt andet Mineudlægningskrisen i 1914,
Søslaget Jyllandsslaget i 1916, Tunestillingen fra Mosede til Roskilde Fjord, Den
uindskrænkede U-bådskrig i 1917 og dens betydning for dansk økonomi og eksport,
Lægens rum og Gullaschbaronernes kronede dage, der indirekte lagde grundstenen
til den danske velfærdsstat, da politikerne greb ind med blandt andet nye skatter,
merindtægtsskat eller ”gullasch-skat”, som dagbladet Politiken døbte den, for at
holde befolkningen samlet.

Rundvisningen begynder

Indgang til Fortet
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”Så er freden forbi”

”Lægens bord”

Belægningsstue med hængekøjer

Stemningsbillede fra rundvisningen

Vidste du i øvrigt, at HOD’s (officerernes fagforening) domicil i Olof
Palmes Gade 10 i København har tilhørt en af gullasch-baronerne, nemlig
konservesfabrikant Mads Rasmussen, der grundlagde Faaborg Konservesfabrik. Han
brugte huset, mens han deltog i Rigsdagens møder.

Mads Rasmussen

HOD’s domicil i Olof Palmes Gade 10 (Foto: HOD’s hjemmeside)

Efter besøget på Mosede Fort var der bestilt frokost på Café Fortet. Men
ak – caféen havde fået en vandskade og var midlertidigt lukket. Heldigvis havde
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Søren Nør været forudseende og bestilt frokost på Café SeSa Steak tre km fra Fortet,
hvor vi fik en god frokost.
Herefter var ”ilden fri” med et tilbud om at besøge Møllebækkens
Købmandsgård ved Korporalskroen i Karlslunde.

Frokosten blev garneret med en enkelt soldaterhistorie
(Fotos fra Mosede Fort: Tonni Schumann)


Efter skydningerne på Bredetved Skydebane i august er der to arrangementer
hen over efteråret. Det første arrangement afholdes på Kredsens fødselsdag torsdag
den 27. september kl. 19:30 på Skovsøgård i Slagelse. Her vil kaptajn Mark Birkedal
fortælle om sin udsendelse til Mellemøsten i 2016 under overskriften ”I krig uden
våben”. Særskilt indbydelse udsendes senere.
Efterårets anden aktivitet er ikke datolagt, men i november har vi en foreløbig
aftale med vicepolitiinspektør Søren Vægter fra Sydsjælland og Lolland-Falsters politi
om et besøg på politigården i Næstved, der i 2017 blev renoveret og udvidet for ca.
60 millioner kroner. Mere herom senere.
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
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Berigtigelse
I MEDDELELSER Nr. 220, side 24 er en omtale af kampene ved Rindsholm i
1854. Slaget fandt imidlertid sted under Den Første Slesvigske Krig den 4. juli 1849. Vi
beklager fejlen.
Red.

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
Sydjyske Kreds har ikke afholdt arrangementer i juni og juli måned.
Kredsbestyrelsen har opgivet sine tidligere planer om et arrangement i
anledning af 100 årsdagen for afslutningen af 1. Verdenskrig – der er så mange, gode
arrangementer over hele landet omkring den 11. november, at det ikke giver mening
at konkurrere hermed.
Til gengæld har vi modtaget en indbydelse fra oberst Keller Nielsen
(formand for SMUK’s *) støtteforening) til – som enkeltpersoner – at deltage i en 4dages-rejse til Braine **) i Frankrig, hvor SMUK deltager i mindehøjtidelighederne.
Meddelelse herom er udsendt direkte til medlemmerne.
*) SMUK = Slesvigske Musikkorps
**) Braine = Den by på hvis kirkegård de faldne sønderjyder, der ikke er ført til Danmark, er begravet.

Kommende arrangement
Som nævnt tidligere går kredsens næste arrangement til
Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup, torsdag den 13. september
Nærmere om, hvad Humlemagasinet er, og hvad det indeholder kan læses
på nettet eller i MEDDELELSER nr. 220.Vi mødes kl. 10:30 i Dagmarsalen til kaffe med
brød. Her får vi en introduktion ved museets leder, Peder Pedersen, om museets
historie, de tre udstillinger, og haveanlægget. Herefter planlægger vi selv dagens
forløb. Vi har rådighed over Dagmarsalen hele dagen, og tanken er – ind imellem besøg
ved de forskellige udstillinger og haver – at mødes dér, puste ud, spise frokost (to stk.
smørrebrød fra Harndrup Forsamlingshus) og synge Sigfred Pedersen-viser.
Kuvertprisen er kr. 200. Herfor får man entré, mødekaffe med brød, og frokost uden
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drikkevarer. Drikkevarer købes af Museets Café, og det anbefales, at man afslutter
besøget med at købe en kop kaffe med hjemmelavet lagkage i Caféen, der er møbleret
som i vores bedsteforældres barndom. Humlemagasinet lukker kl. 17:00.
Tilmelding snarest og senest søndag den 2. september til
forretningsføreren (helst pr. e-mail til ”oevonholck@gmail.com”). Ved tilmelding
opgives
- antal deltagere,
- transportbehov, eller antal pladser til rådighed for andre,
- ønsker vedr. frokostsmørrebrød.
Forretningsføreren vil på grundlag af tilmeldingerne søge at arrangere
samkørsel i størst muligt omfang.

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


Siden sidst
Mandag, den 2. juli – Dansk Amerikansk Klubs Garden Party på Aalborg
Garnisonsmuseum
175-200 glade gæster mødte op til et par hyggelige timer – gensynsglæde
– god underholdning – Flyvestation Aalborg Brass Band og The Berea Blues Grass Band
fra Kentucky, USA – blandt gæsterne var bl.a. den nye amerikanske ambassadør i
Danmark Carla Sands.

The Berea Blues Grass Band, Kentucky, USA

Mange benyttede lejligheden til at besøge Garnisonsmuseet. En rigtig god
dag – med mulighed for at hilse på bl.a. dansk-amerikanere og FOUAT-medlemmer.
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Hvis du gik glip af deltagelse i DAK’s Garden Party får du mulighed for at deltage til
næste år.
Onsdag, den 4. juli – Rebild National Park Society
Kl. 08:30 var der kranselægning i Mindelunden på Almen Kirkegården – for
at ære og mindes de faldne danskere og amerikanere under 2. verdenskrig. Der blev
holdt tale af formand Finn Øst Andersen, 4. juli Rebild National Park Society. Kransen
blev lagt af den amerikanske ambassadør Carla Sands.

Fanekommandoen på vej til kranselægning

Fanevagten ved indgangen: Stars and Stripes (JØ) og Dannebrog (KVO)
begge fra FOUAT. Omkring 75 personer deltog i mindehøjtideligheden, som var åben
for alle – så måske ses vi til næste år?

Ambassadør Carla Sands ledsaget af bl.a. oberst Jess Møller Nielsen
Jørgen Østergaard
Kaptajn, forretningsfører
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 222 (November-december 2018)
MEDDELELSER Nr. 223 (Januar-februar 2019)
MEDDELELSER Nr. 224 (Marts-april 2019)
MEDDELELSER Nr. 225 (Maj-juni 2019)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 OKT 2018
01 DEC 2018
01 FEB 2019
01 APR 2019

15 OKT 2018
15 DEC 2018
15 FEB 2019
15 APR 2019

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

Hvad
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Flagdag
Efterårstur
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Julefrokost
Stiftelsesfest

Hvem

Hvor

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

Bredetved
Skallebøllecentret
Bredetved
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Ansgar Anlæg
Hummelmuseet, Harndrup
Skovsøgård
Dannevirke
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke
Kastellet

Redaktionen afsluttet den 11. august 2018
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Hvornår
12 AUG 2018 – 09:00
14 AUG 2018 – 16:00
16 AUG 2018 – 18:30
21 AUG 2018 – 16:00
28 AUG 2018 – 16:00
05 SEP 2018 13 SEP 2018 – 10:30
27 SEP 2018 – 19:30
09 OKT 2018 – 19:00
11 OKT 2018 – 19:00
25 OKT 2018 – 19:00
08 NOV 2018 – 19:00
22 NOV 2018 – 19:00
07 DEC 2018 – 13:00
13 DEC 2018 – 12:00

