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FOUAT OG EU’S PERSONDATAFORORDNING  

 
Det er nu ved at være et år siden, at FOUAT’s Formandskab iværksatte 

forberedelser til at imødekomme de nye regler og forordninger som er krævet i EU’s 
Persondataforordning, kendt som General Data Protection Regulation (GDPR). 

GDPR trådte i kraft 25. maj i år og allerede i starten af 2018 havde 
foreningens Landsledelse iværksat aktiviteter til opfyldelse af forordningen, 
herunder indført et direktiv for behandling af medlemsoplysninger. Direktivet 
fastsætter måden, hvorpå foreningens medlemskartotek administreres. 

Som nævnt i Referat af Repræsentantskabsmødet i april 2018 er 
direktivet og IT-sikkerhedsprocedurer blevet præsenteret for Kredsformænd og 
bestyrelser, og selve direktivet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

Den nye EU-forordning lægger stor vægt på sikkerhed omkring 
medlemmernes persondata og rettigheder. To meget vigtige elementer i 
Persondataforordningen er ”opfyldt” i forbindelse med FOUAT medlemskartotek: 

1. Medlemmer giver ved indmeldelse og indsendelse af medlemsoplysninger 

samtykke til at foreningen må opbevare og anvende informationerne iht. 

direktivet. 

2. Kartoteket indeholder ikke fortrolige og personfølsomme oplysninger. 

I forbindelse med ovenstående punkter skal det nævnes, at 

medlemmernes oplysninger er delt op i ”obligatoriske”, som omfatter nødvendige 

oplysninger, og ”valgfri”, som giver medlemmet frie hænder til selv at fastlægge – og 

dermed eventuelt begrænse - omfanget af de indsendte oplysninger (dette kan f.eks. 

være oplysninger om tjenestesteder og tjenesteområder). 

Yderligere skal det tilføjes, at alle registrerede medlemmer har følgende 

rettigheder: 

 Rettigheder – (”Eksempler herpå”): 

• Retten til at blive slettet - (”Jeg er udmeldt og vil ikke længere stå der”) 

• Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger 

(oplysningspligt) - (”Hvis I bruger mine data til noget nyt, vil jeg informeres”) 

• Retten til adgang – (”Jeg vil gerne lige se hvad I har stående”) 

• Retten til dataportabilitet – (”Jeg har brug for mine data og skal have dem 

”som fil”) 

• Retten til berigtigelse – (”Årstallet i punktet Xxxxxxx er forkert. Bedes rettet 

til 19xx”) 
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• Retten til at protestere – (”Jeg har hørt, at en foredragsholder har bedt om 

medlemsdata…ikke mine!!!”) 



Sikkerhedspolitisk konference  

Torsdag den 22. november gennemfører paraplyorganisationen Folk & 

Sikkerhed en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg Slot. Emnet for 

konferencen er endnu ikke kendt. Men så snart der kommer yderligere 

informationer om arrangementet, vil der via kredsene blive sendt besked ud til alle 

medlemmer. Alle FOUAT-medlemmer kan deltage. Det enkelte medlem skal selv 

sørge for tilmelding til Folk & Sikkerhed direkte. Befordring til og fra konferencen 

sker for det enkelte medlems egen regning. 

 


MEDDELELSER 
                         Vi nærmer os det tidspunkt, hvor MEDDELELSER ikke længere udgives 

i en trykt udgave til abonnenter. Næste nummer, MEDDELELSER Nr. 223, Januar-

februar 2019, der udsendes medio december 2018, bliver således sidste udgave. 

                          Nogle foretrækker at have det i hånden, man skal læse, og er ikke 

komfortable med at læse på en computerskærm. Løsningen er her at udskrive hele 

udgaven af MEDDELELSER eller de dele, man ønsker, direkte fra hjemmesiden, 

eksempelvis http://fouat.dk/pdf/M221.pdf. Her kan man vælge at udskrive .pdf-filen 

i A-4 format, evt. med udskrift på begge sider af papiret, eller i det kendte 

hæfteformat. De fleste moderne printere kan klare denne opgave. 

                           En anden mulighed er at få tilsendt en .pdf-udgave af MEDDELELSER 

som vedhæftet fil direkte til sin e-mailadresse og derefter udskrive det, man har 

behov for. De medlemmer, der måtte ønske dette, kan sende en anmodning herom 

til undertegnede på adressen skov-jensen@mail.dk, hvorefter man vil modtage 

MEDDELELSER samtidig med, at publikation finder sted på hjemmesiden. 
Bjarne Skov Jensen 

                                                                                                                                            Redaktør 



OVERSIGT OVER FOREDRAG I FOUAT 2009-2018 
                                  En opdateret oversigt over foredrag i FOUAT er lagt ind på 
foreningens hjemmeside. 

Red. 
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KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S. 

2078 2624 -  foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@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 

 
Flagdagen den 5. september 2018. 

Der var nogle af Københavns Kreds’ medlemmer, som var mødt op til 

Flagdagen på Kastellet i København onsdag den 5. september. Ligesom tidligere år 

var kredsens medlemmer henvist til at overvære paraden og kranselægningen fra 

volden ved Norgesporten. Vejret var fint, så det var ikke det store problem. Det var 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, der skridtede fronten af. Til stede ved 

ceremonien ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 var 

folketinget formand, Pia Kjærsgaard, forsvarsmister Claus Hjort Frederiksen, flere 

andre ministre samt forsvarschefen og andre højtrangerende honoratiores.  

 

 
Folketingets formand holdt tale                                         

(Foto: Folketinget) 

 

Som ved en tidligere lignende lejlighed var man igen i år uheldig med det 

højttaleranlæg, som var opstillet. Det duede under testen før paraden, men gik ned 

lige som Folketingets formand skulle holde tale. Vi, der befandt os på de lidt fjernere 

pladser, kunne intet høre af de bevingede ord, Folketingets formand og 

forsvarsministeren ytrede på paradepladsen. Det forbliver derfor indtil videre en 

hemmelighed, hvad årets budskab på Flagdagen var. Efter talerne blev der lagt ikke 

mindre end et dusin kranse ved monumentet. Alt i alt en flot, værdig og stilfuld 

ceremoni. 
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S. 6 

 

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 

(tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com) i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 

12:00. Garderobe 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.   

 

Moderne tider med centraliseret booking af lokaler. 

Tidligt på året i år blev al booking af lokaler, skydebaner, øvelsesterræn 

m.v. i hele det danske Forsvar centraliseret. Booking foregår fra da af gennem et 

bookingkontor eller servicecenter - som er organisationens rette betegnelse - i 

Hjørring. Igennem snart mange år har Københavns Kreds kunnet nyde godt af husly 

i Kastellet, og hvad foredrag angår altid om torsdagen. Men som forening har 

Københavns Kreds i forbindelse med booking måttet opleve ikke tidligere prøvede 

genvordigheder. Da Københavns Kreds endelig på et meget fremskredent tidspunkt 

på året i forhold til, hvad vi tidligere har været vant til, kom igennem med og fik 

tilgodeset vore behov for lokaler til brug for foredrag m.v. i 2019, var det i første 

omgang en helt skæv løsning, vi fik tilbudt. Ved stor hjælp fra Kommandanten i 

Kastellet, major Allan Bo Petersen, fik vi endelig de fleste datoer på hånden, som vi 

meget gerne vil gøre brug af. Desværre er vi nødt til at acceptere, at en enkelt af 

aktiviteterne næste år ikke vil blive afviklet med de sædvanlige 14 dages mellemrum. 

Vi håber naturligvis, at medlemmerne trods dette lille handicap vil møde lige så 

trofast op som for nuværende. Der hvor det går galt i 2019 er, at vi må tage til takke 

med at skulle gennemføre en foredragsaften blot uge efter at der afholdes 

generalforsamling.  


Pistolskydning – med vanskeligheder 

Året 2018 vil af Københavns Kreds’ skytter blive husket som et kedeligt 

et af slagsen. De normale skydninger, som skulle have været afviklet over 9 halve 

skydebanedage, måtte desværre udgå. Årsagen hertil var, at støtten fra Livgarden 

med skydebane, pistoler og ammunition ikke kunne videreføres. Disse 

mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com
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genvordigheder til trods ser det ud til, at det på anden vis skal lykkes kredsen at få 

gennemført de skydninger, der hører Landsskydningen til. Derved kommer kredsens 

skytter alligevel på lystavlen. 

Det er således lykkedes at få afviklet én skydedag på den nyåbnede 

Sjælsø Skydebane. Det skete torsdag den 13. september. En smuk solskinsdag, hvor 

der mødte 11 skytter op. Humøret var højt, og der blev leveret pæne resultater, som 

giver os forhåbning om en god placering ved Landsskydningen. I skrivende stund er 

kredsens resultat ikke kendt, fordi man må afvente udfaldet af de sidste skydninger, 

der gennemføres torsdag den 4. oktober. 

 

 
De københavnske pistolskytter - minus skydeudvalgsformanden (fotografen) 

 

Skydningerne afvikles som nævnt på de nyåbnede Sjælsø Skydebaner, 

som venligst er udlånt af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicecenter til 

formålet. Pistoler lånte man og ammunition er stillet til rådighed af kredsens egne 

skytter.  

Efter skydningen den 4. oktober vil der blive uddelt en præmie til bedste 

skytte i forbindelse med en frokost hjemme i privaten hos undertegnede. 
 

                                                                                                                                                    Per Kristian Madsen 

Skydeudvalgsformand 
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Foredrag torsdag den 11. oktober 2018 

                       Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil redegøre for Forsvarets 

situation set fra hans position.  

 

Foredrag torsdag den 25. oktober 2018 

Hristina Vassileva foredrager over emnet ”Russisk strategi i det nordiske 

område – et bulgarsk syn på forholdene.” 
 

Om cyber i samfundsmæssigt regi samt egentlig cyber-krigsførelse 

Torsdag den 8. november kl. 19:00 vil Københavns Kreds’ medlemmer få 

mulighed for at blive klogere på hvad cyber er for en størrelse. Vi har fået tilsagn fra 

overingeniør Poul Thorlacius-Ussing om at ville foredrage over emnet. Poul 

Thorlacius-Ussing er til daglig tjenstgørende ved Forsvarets Efterretningstjeneste og 

har omhandlede emne som dagligt virkefelt.  

 

 
Overingeniør Poul Thorlacius-Ussing 

 

Det burde være en kendt sag, at i verden af i dag foregår en stor del af 

informationsudvekslingen stater, organisationer, firmaer og borgere imellem på 

internettet. Det turde være lige så kendt, at ikke alt, der foregår på internettet er 

lovlige og harmløse udvekslinger af relevante informationer. Alle dele af samfundet, 

civile som militære er under et konstant ”bombardement” af informationer, 

rækkende fra de valide og korrekte af slagsen over dem af mere tvivlsom lødighed til 

direkte konstruerede usandheder. Tager man tingene for pålydende, kan man 

risikere at træffe beslutninger på et falsk grundlag. Hvordan man finder frem til de 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwrLnL18zdAhVMFywKHa6GBZwQjRx6BAgBEAU&url=http://archive.is/QTJtU&psig=AOvVaw3DnRSMGjOHDBG8PrEhxNKU&ust=1537639473901354
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falske nyheder, får dæmmet op for eller luget ud i dem, vil vi formentlig have en god 

fornemmelse af, når aftenens foredrag er til ende. 

 

 Hvor er Hæren efter forsvarsforliget? 

Torsdag den 22. november kl. 19:00 vil chefen for Hærstaben, 

generalmajor Hans-Christian Mathiesen holde foredrag om hvordan tingene arter 

sig i Hæren nu små 10 måneder efter indgåelsen af det seneste forsvarsforlig. 

Generalmajoren var egentlig i kikkerten som foredragsholder for et år siden. Men 

dengang mente han, at det ikke ville give mening at indvi kredsens medlemmer i, 

hvad der rører sig i Hæren, fordi det dengang forestående forlig forventedes at ville 

lægge op til en del ændringer af Hærens forhold. 

 

 
Generalmajor Hans-Christian Mathiesen 

 

Aftalen blev derfor dengang, at en passende tid efter forligets indgåelse 

(det blev som bekendt sluttet den 28. januar i år), ville det være opportunt at løfte 

sløret for, hvordan tingenes tilstand er i Hæren anno 2018, ligesom forventningerne 

om udviklingen de kommende år forventes at ville blive afdækket. 

 

Stiftelsesfest for 127. gang. 

I december i år vil foreningens 127. stiftelsesfest blive markeret ved 

kranselægning og et traktement á la julefrokost torsdag den 13. december 2018 kl. 

12:00. Vi indleder – nu sædvanen tro – med at lægge krans ved Monumentet for 

Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på 

første sal i Nordre Magasin (over kantinen). Kredsbestyrelsen er nødt til at bide i det 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj14ae83szdAhWEiywKHW1DCrYQjRx6BAgBEAU&url=https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/haeren/organisation/traenregimentet/seneste-nyt/Pages/ChefenforH%C3%A6rstabenbes%C3%B8gteTr%C3%A6nregimentet.aspx&psig=AOvVaw3srMIqBqquPrG78cFekftS&ust=1537641314331288
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sure æble, idet vi – efter nogle tilløb med flere fejlslagne tilberedning og servering af 

Gule Ærter – nu endelig har opgivet at binde an med denne ædle spise. Der vil i stedet 

blive rettet an med en buffet med forskelligt til julen henhørende delikatesser. 

Efterfølgende serveres der æbleskiver med solbærrom, og der rundes af med kaffe 

avec i Hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 300,-. Tilmelding til stiftelsesfesten til 

kredsformanden ikke senere end tirsdag den 4. december kl. 12:00. 

 

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,   

Torsdag den 16. august afviklede vi den årlige landspræmieskydning på 

Bredetved Skydeterræn. Vejret var perfekt, let skyet og en vind på 3 m/sek. Det 

samlede resultatet blev en score på 998 point – en klar forbedring af resultatet fra 

2017. De fem bedste skytter var: Erik Olsen 216 point, Helle Jürgensen 201 point, 

Holger Janns 199 point, Søren J. Larsen 195 point og Jesper Keincke 187 point. 

Spændende om det bliver til præmier til kredsen i år. 

Stor tak for hyggeligt samvær til de i alt 10 skytter, der deltog i årets 

skydninger. 

 

 
                       Erik Olsen i dyb koncentration                                                       ”Markering” 

(Fotos: Tonni Schumann) 



 

mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
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Rapport fra en FN-observatør 

Torsdag den 27. september kunne kredsen fejre sin 19-års fødselsdag. 

Dette blev markeret med portvin og kransekage samt et spændende og humoristisk 

foredrag af kaptajn Mark Birkedal fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 

Lolland-Falster. Mark var i 2015-2016 var udsendt til verdens ældste FN-mission 

UNTSO i Mellemøsten. Missionen begyndte i 1948 og har i år således eksisteret i 70 

år.  

 
Kaptajn Mark Birkedal 

 

Mark har tidligere været udsendt i FN-missioner til Cypern og Georgien, 

så man kan godt sige, at det var en erfaren FN-observatør – eller som det i dag hedder 

”United Nations Military Expert on Mission” (UNMEM), der lagde vejen forbi 

Skovsøgård i Slagelse, hvor i alt 25 medlemmer havde valgt at deltage.  

 

                                       

Mark var tjenestegørende ved UN Observer Group Lebanon (UNOGIL) og 

fortalte os levende om sine oplevelser som observatør og gennemgik missionens 

overordnede opgaver, tildelt materiel samt, hvordan en almindelig dag i missionen 

formede sig. Han kom omkring de fortsatte gnidninger, der er mellem især israelere, 

syrere og libanesere og de primære krav til at observere og melde om daglige 
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hændelser. Mark fortalte også humoristisk om ”sekterisk affald”, der er et udtryk for, 

hvordan de kristne og de islamiske enklaver håndterer affald og forurening og 

”Lebanese recyckling” (Afbrænding af affald m.m.). 

 
Mark Birkedal i missionsområdet (Foto: Mark Birkedal) 

 

 
En interesseret lytterskare (Foto: Peter Thomsen) 

Endelig afsluttede Mark sit indlæg med også at omtale UNMEM-kurset, 

et tre-ugers kursus der foregår i Finland, hvor kommende observatører får et 

grundlæggende kendskab til fredsbevarende operationer og teoretiske oplysninger 

om observatørernes, forbindelsesofficerernes og rådgivernes opgaver. Den første 

uge er meget teoretisk, mens de næste to uger af kurset er en praktiske træningsfase 

i et simuleret missionsområde. Mark er i øvrigt i dag selv instruktør på nogle af disse 

UNMEM-kurser. 
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UNMEM-kursister øver førstehjælp (Foto: FINCENT’s hjemmeside) 

 



Årets sidste aktivitet er endnu 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.  

Sydsjælland og Lolland-Falster Politis nye udvidelse           (Foto: Peer-Kvist, Bygningsstyrelsen) 

Mange efterårshilsener og på gensyn.   

Tonni Schumann                      
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FYNS KREDS 

Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, 5000 0dense C 

 2143 3792 -  : leifmosegaard@hotmail.com 

Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev 

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


En havn kaldet ”Mulberry” 

Tirsdag den 11. september 2018, oplevede medlemmer af Fyns Kreds et 

meget interessant foredrag. Vi var blevet inviteret af vore venner fra Fyns 

Militærhistoriske Museum. Det foregik i firmaet Rambølls flotte domicil ved Odense 

Havn. Civilingeniør Per B. Laursen fra entreprenørfirmaet Rambøll fortalte os om den 

kunstige havn, ”Mulberry Harbour”. En havn, der blev konstrueret i forbindelse med 

de allieredes landgang i Normandiet på D-dag. 

 

 
Civilingeniør Per B. Laursen 

 

Det var en tilfældighed, der førte til, at Per B. Laursen kunne holde sit 

foredrag om emnet. Han var med sin familie på ferie ved landgangskysten i 

Normandiet og fik som ingeniør stor interesse for de betonrester, der var tilbage af 

”Mulberry Harbour”.  Herefter satte han sig ind i historien, og det fik vi stor glæde af 

ved at høre hans foredrag. 

 

En havn, kaldet ”Mulberry” 

Faktisk blev der produceret to ”Mulberry Harbours”.  Jeres skriverkarl 

synes, at det bliver svært at forestille sig et større ingeniørprojekt i verdenshistorien! 

Vi fik præsenteret et projekt af så gigantiske dimensioner, hvor op til 50.000 engelske 

– og andre nationers - arbejdere, knoklede med et projekt, som de ikke anede, hvad 

skulle bruges til! Det var nemlig dengang TOP SECRET, med det hemmelige kodenavn 

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
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”Mulberry”. Et projekt, som inkluderede mange problemer, ikke mindst tidevandet i 

Den Engelske Kanal.  

Havnene skulle produceres på kun 7 måneder (fra november 1943 til maj 

1944), så de kunne være i brug ved D-dag i juni 1944.  ”Mulberry Harbours” skulle 

fungere som kunstige havne og som landgangsbasis i Normandiet forsynet med 

pontonbroer, så de allierede styrker kunne køre i land med forsyninger, materiel, 

kampvogne og køretøjer. For de ilandsatte allierede tropper krævedes 1.600 tons 

forsyninger om dagen for at holde krigen i gang i Frankrig! Og ”Mulberry” skulle 

desuden fungere som bølgebrydere i farvandet ind mod landgangskysten. Til forskel 

fra nutidens broer, for eksempel Vestbroen på Storebælt, så var den planlagt til at 

kunne holde i 100 år. Det fortalte Per B. Laursen, som selv havde været med til 

projektet på Vestbroen. Men ”Mulberry” havnene var faktisk kun designet til at kunne 

holde i 3 måneder, da de udelukkende skulle bruges til denne ene store aktion. Det 

gjorde naturligvis en forskel i materialer og konstruktion. 

Da de allierede gik i gang med opgaven i England – og Skotland, så var der 

tre meget store problemer: Mangel på arbejdskraft – mangel på stål og beton - 

mangel på produktionssteder. Der var op til 258 produktionssteder, da de var kommet 

i gang. Men viljen og evnen til at løse disse problemer blev understøttet af den gode 

Churchill og hans ukuelige allierede. 

 

 
”Whale” – Model af 24 m brosektion 

 

Der skulle altså bygges to havne, lavet i en masse sektioner, som skulle 

sejles over Kanalen ved hjælp af slæbebåde og fragtskibe. Der var mange kodeord for 

de mange komponenter som skulle samles.  For eksempel ”Bombardons” (60 meter 

lange bølgebrydere af beton – ”Whales” stålgitterkonstruktioner med 24 meter 

spænd. Hver af dem skulle kunne bære en ilandkørende kampvogn på 30 tons. 
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”Corncobs” også kaldet ”Blockships” var gamle handelsflådeskibe, som skulle sejles 

over og sænkes på bunden, som basis for landsætningskonstruktionerne. Der skulle 

også bruges forankrede pontoner, som skulle bære kørevejen ved gitterdragerne. 

Imponerende var de 60 meter lange sænkekasser af beton, som blev 

flådet over.  De blev kaldt ”Phønix”. Tusinder af puslebrikker til det projekt, som fik 

de Allieredes invasion i Normandiet til at lykkes. Uden ”Mulberry”, ingen succes ved 

D-dag! 
Palle Christiansen 

                                                                                                                                                 Kaptajn 



Efterårstur til Fredericia med besøg på Ryes Kaserne samt Fredericia Bymuseum 

Så blev det endelig torsdag den 20. september, så man kunne komme på 

et af FOUAT Fyns spændende arrangementer nemlig efterårsturen. Der var rejst 

spørgsmål fra medlemmernes side på et af vore utallige besøg hos det danske Forsvar, 

om man ikke kunne blive introduceret til og køre i et pansret køretøj! 

Så turen gik til Ryes Kaserne hvor Telegrafregimentets Historiske Samlings 

Venner (THSV) har til huse og, hvor generalmajor Ib Bager stod for arrangementet. 

Inden da blev der tid til at indtage morgenmaden på Fredericia KFUM med 

kaffe, rundstykker og ikke mindst brunsviger - også kaldet fynsk pizza. I Fredericia 

KFUM bliver soldaterhjemmet brugt af mange fastansatte fra Telegrafregimentet. 

Hver dag i arbejdsugen køres kantinevognen over gaden og rundt på kasernen, hvor 

ansatte på garager, værksteder og kontorer får mulighed for at handle.  

Der er i april 2018 blevet indviet 4 nyrenoverede 1-værelses lejligheder til 

veteraner i Soldaterrekreation. Lejlighederne er indflytningsklare. KFUM’s 

Soldaterhjem i Fredericia er et rummeligt sted, hvor der gøres en dyd ud af, at der 

også er plads til soldaternes familie. Endelig hjælpes der også gerne med rammer 

omkring fester, f.eks. barnedåb, konfirmation eller bryllup før udsendelse. 

 

 
                                                    Indgangen til Ryes Kaserne 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip0tKSnPbcAhWK-ioKHTKQAdYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/politiko/efter-politisk-slagsmaal-midlertidig-politiskole-paa-plads&psig=AOvVaw2_LRUlvbQrCX0lCBRYtCNw&ust=1534668574236463


S. 17 

 

Klokken 09:00 præcis blev vi under eskorte transporteret ind i Ryes 

Kaserne til en interessant og lærerig oplevelse. 

 
                            Ib Bager stod for ”omskolingen”                      Erling fortalte om Telegrafens historie 

 

Telegrafregimentet 

Sjællandske og Jyske Telegrafregiment blev etableret i 1951. Disse blev i 

1992 samlet til ét regiment, Telegrafregimentet (TGR), som indtil 2014 udelukkende 

støttede Hæren. I dag er regimentet Værnsfælles. 

TGR leverer føringsstøtte, som er et samlet begreb for etablering og drift 

af militære hovedkvarterer (feltmæssige arbejdspladser) og de nødvendige 

kommunikations- og informationssystemer. Føringsstøtte har til formål at 

tilvejebringe forudsætninger for gennemførelse af effektiv ledelse og ordreformidling 

til militære enheder, der løser den operative opgave. Telegrafregimentet støtter med 

soldater og materiel til alle Forsvarets internationale fredsbevarende eller 

fredsskabende operationer. Dette gælder både til lands, til vands og i luften. 

Regimentet har fået sit navn efter datidens teknologiske opfindelse – 

telegrafen – der på en ny og hurtigere måde kunne transmittere beskeder over store 

afstande. Allerede før opfindelsen af morsesystemet og ”Telegrafen” var det 

væsentligt for militære enheder at kommunikere for at koordinere eksempelvis 

troppebevægelser, angrebsretninger og tidspunkter. Historien går helt tilbage til 

felttelegrafen i 1858. Regimentet er i dag helt opdateret til den digitaliserede 

tidsalder. De gamle systemer bruges ikke længere. Dem finder du på THSV. De er nu 
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erstattet af bredbåndsforbindelser, digitale informationssystemer og krypteret 

kommunikation, der kan række over hele verden. 

Regimentets motto er: ”Celeriter et Secure” – Hurtigt og Sikkert 

De danske telegraftropper blev oprettet som selvstændig våbenart i 1951 

– og er dermed verdens ældste selvstændigt organiserede telegraftropper. 

 

Samlingen 

THSV har til formål at renovere, bevare og udstille kommunikationsudstyr 

og køretøjer, der har været anvendt i den danske hær siden oprettelsen af den første 

krigstelegraf i 1858 og op til de internationale missioner frem til ca. 2016. 

Udstillingerne omfatter blandt andet uniformer, emblemer og beskrivelse 

af enheder, men omhandler selvfølgelig primært kommunikationsudstyr, der har 

været anvendt i det danske Forsvar – radioer, fjernskrivere, telegrafer og endog 

brevduer samt de dertil knyttede køretøjer. Som udgangspunkt holdes alt materiel i 

funktionsduelig stand. THSV råder desuden over en stor samling af reglementer og 

tekniske dokumentation og bidrager således i betydelig grad til bevarelse af den 

danske hærhistoriske kulturarv. 

Samlingen blev med afsæt i samlingerne ved Jyske og Sjællandske 

Telegrafregiment grundlagt af kaptajn Paul Rochler, der har været dens leder helt 

frem til i dag. 

THSV blev oprettet i 1992 og fik til huse i den nordlige fløj af Bülows 

Kaserne. Da kasernen i 2014 blev afhændet til kommunen, flyttede Samlingen til Ryes 

Kaserne. THSV udstiller i dag dels i Den Gamle Hovedvagt på Landsoldatpladsen i 

Fredericia, dels i bygning 39 på Ryes Kaserne. Her råder man desuden også over gode 

vedligeholdelsesfaciliteter til det elektroniske materiel og Samlingens mange 

køretøjer.     

 

”Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts” – 

 Heinz Guderian 
 

Efter den korte og særdeles levende introduktion om THS forsatte vi til 

den praktiske del. 
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                                    Så er vi i gang med ”omskolingen”                    Morten var den første         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grethe bestod med glans ” omskolingen”                        Tommy og Callesen noget ”rystede” 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Klar til ”omskoling” Arne og Lars                                          Peter på museet 
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Der blev også tid til et kig på de nye hjulkøretøjer 

 

Så gik vi til frokost på KFUM efter en hård og anstrengende briefing samt 

”omskoling til pansrede køretøjer”, her blev der i dagens anledning serveret ”én” øl 

samt højt belagt smørrebrød til de engagerede deltagere. Efter frokost forsatte vi til 

Fredericia Bymuseum, hvor vi fik en gennemgang af Fredericias historie som 

fæstningsby. 

 

En stor del af Fredericias historie bygger på krig. Byen blev grundlagt som 

fæstning i 1650 og spillede en stor rolle i bl.a. den svenske belejring i 1657, under 

Treårskrigen fra 1848-50 og under den 2. Slesvigske Krig i 1864.  

Museet er indrettet i smukke gamle bygninger fra 17- og 1800-tallet. 

Museets største kvalitet er historien om fremmede trossamfunds indvandring til 

Fredericia i det første århundrede efter byens grundlæggelse (1650). Det drejer sig 

om jøder, katolikker og reformerte også kaldet huguenotter. På museet får man en 

orientering om de fremmedes baggrund og om deres liv og integration i Fredericia. 

I tilgift kan man tage en tur rundt i byen og forvisse sig om at sporene fra denne 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhn-2c4t_dAhXuh4sKHXgxBVkQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.fredericiahistorie.dk/sites/default/files/program_2017.pdf&psig=AOvVaw0wZlyTIseq_mFqp1NyWtH3&ust=1538295014642580
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indvandring stadig findes. Den jødiske begravelsesplads, den katolske kirke og den 

reformerte kirke. I 1800-årene havde alle tre trossamfund hver sin private skole 

knyttet til menigheden. I telefonbogen kan man finde mange franske navne, der 

stammer fra huguenotterne. 

 

 

Museet har primært fokus på hverdagsliv i Fredericia fra 1800-1970. Foran 

museet er der dog en meget interessant fortælling om de 5 generaler, der styrede 

udfaldet fra Fredericia den 6. juni 1849 og stort set afgjorde 1. Slesvigske Krig med en 

stor sejr.  

Der er lagt et stort stykke arbejde i at præsentere historien på den helt 

rigtige måde for publikum.  Udstillingerne er en holdindsats fra personalet på museet, 

som har brugt meget energi på skrivning af tekster, udvælgelse af de helt rette 

billeder og ikke mest fremstillingen af de unikke standere.  

Efter denne fantastiske tur med oplysning, kultur og praktik fra den 

virkelige verden gik det videre mod Fyn, og alle var enige om, at det var en rigtig god 

oplevelse. Som en af de kvindelige deltagere sagde på turen hjem: ”Næste gang vil 

jeg omskoles til F-16!” 
Leif Mosegaard 

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 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://images.fyens.dk/40/3622740_1200_0_0_84_3872_2423_2.jpg&imgrefurl=https://www.fyens.dk/Fredericia/Populaer-udstilling-om-6-juli-forlaenges/artikel/3274230&docid=i5g-MoId90XB8M&tbnid=OfqK6J49O74XkM:&vet=10ahUKEwjv_Z7Q4d_dAhWuiIsKHaLwAsoQMwhVKBowGg..i&w=1200&h=751&hl=da&bih=855&biw=1920&q=fredericia bymuseum s%C3%A6rudstilling&ved=0ahUKEwjv_Z7Q4d_dAhWuiIsKHaLwAsoQMwhVKBowGg&iact=mrc&uact=8
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Siden sidst 

13. september mødte kredsens tilmeldte på Humlemagasinet i Harndrup 

på Fyn. 

Bare 10 i alt, inklusive damer. Det antal var naturligvis en skuffelse for 

bestyrelsen. På den anden side: Vi fik 100% ”likes” -  - fra deltagerne, så alle drog 

opbyggede og fornøjede hjem. 

 

 
 

”Humlemagasinet” er nostalgi, som er til at tage og føle på. Et sted, der til 

alle tider har dækket behov for netop det, der var brug for: 

Først et almindeligt landbrug 

- så kongelig bevilling til at levere humle til danske bryghuse, 



S. 23 

 

- så opkøb af dansk tobak under besættelsen, 

- så frugtplantage, 

- så leverandør af glas-balloner og gærrør, da vi alle hjemmebryggede vin og øl, 

- så manufakturforretning i 70’erne og 80’erne og 

- endelig udstillingsbygninger med en mindeudstilling om den elskede sang- og  

   visedigter Sigfred Pedersen, som var ”Harndrup’er.”  

Med en samling af 137 historiske figurer i tidstypiske dragter, skabt af 

kunsthåndværkeren Kirsten Günther Eriksen, og dertil skiftende historiske udstillinger 

– alt omgivet af 10 tønder land med 20 temahaver plejet og passet af Ole Pedersen 

med hjælp fra en hær af fynske frivillige. 

Lederen af udstillingerne – Peder Pedersen – gav en fornøjelig og grundig 

gennemgang af Humlemagasinets ide og historie. Vi sang et par af Sigfred Pedersens 

viser, herunder den om KP Carlo Viktor Møller, der faldt (i et vandhul) på ærens mark 

efter at have skudt papegøjen. Vi så udstillingerne og haverne, spiste højt smørrebrød 

fra forsamlingshuset og sluttede med kaffe og lagkage i omgivelser, der ville have 

frydet vore bedsteforældre. 


Kommende arrangementer. 

Sydjyske Kreds har ikke mere på programmet i 2018. 2019 er under 

planlægning. Planlagt dato og sted for årets generalforsamling er onsdag den 6. marts 

på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. 

 
 

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 
 
En søndag på stranden. 

Søndag den 26. august mødtes Århus, Randers, Silkeborg og ”vi” på Fårup 

Skovhus, hvor vi havde bestilt frokost med øl og snaps. Vi var i godt humør og let 

støjende. Efter et par timer eller mere skulle vi på Blokhus strand for at se over 20 

forskellige fly lande på stranden. Men da det var meteorologer, der havde bestemt 

vejret, som var ”let blæsende”, måtte de aflyse. Havde det været Vorherre som i gamle 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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dage, så havde man da forsøgt - ned skal man altid komme, så vi sprang over 

strandturen og gik til det næste program, hvor fru Strehle i sommerhuset, havde 

dækket op til kaffe, vin og hjemmelavet æblekage - ret så fornøjeligt. 




Flagdag for Danmarks Udsendte – 5. september 2018. 

Igen i år kørte vi alle til fri parkering på Forsvars- og Garnisonsmuseet, 

(hvorimod vi skulle betale for at parkere i centrum). Klokken 09:00 kørte 

Trænregimentets bus os til det årlige arrangement for Danmarks Udsendte i Åbybro 

arrangeret af Jammerbugt Kommune. 

Vi blev modtaget af brigadegeneral Jens Præstegaard, som førte os igennem 

arrangementet.  Taler ved borgmester Mogens Gade og politidirektør Anne Marie 

Roum Svendsen og underholdning ved Flyvestation Aalborg Brass Band, og til sidst 

frokost med øl, vin og vand. 

Bussen kørte os tilbage til Soldatens Sten ved Forsvars- og Garnisonsmuseet, 

derefter opstilling af faner. De Samvirkende Soldaterforeningers Aalborgs Asger 

Kibsgaard bød velkommen. Vi sang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande” under 

Per Iversens akkompagnement. Garnisonskommandanten, Danske Soldaters Landsråd 

og De samvirkende Soldaterforeninger lagde blomster. 

 

 



S. 25 

 

 

Taler ved garnisonskommandanten, oberst Jess Møller Nielsen, og ved 1. 

viceborgmester, Aalborg Kommune, Kristoffer Hjort Storm. Vi sang ”Der et yndigt land” 

igen akkompagneret af Per Iversen. Afrunding ved Asger Kibsgaard og traktement med 

vin, vand og snacks i Garnisonsmuseet. 

Bussen afgik fra Soldatens Sten til Gammel Torv, march gennem byen til 

Nordkraft for dem, der havde lyst sammen med soldater og soldaterforeninger. 

Bus tilbage til Soldatens Sten og spadseretur til veteranhjemmet, som serverede 

koldt bord, med øl, vin og vand. Og det kostede ikke en øre! 
Franz Strehle 



Mindehøjtidelighed på Ålestrup Kirkegård. 
Allehelgensdag, den 3. november er vi med familie inviteret til Ålestrup, for 41. 

gang, for at mindes og ære de faldne, allierede flyvere, der mistede livet under 
2.verdenskrig. 
Den 30. august 1944 dræbtes fra RAF 90 Sqdn: 
                                       F/O Henry Edward Allman 
                                       F/O Jack Leadbeater 
                                       F/Lt David Hugh Sumsion   
                                       Sgt. Eric Raymond Atkinson 
                                       Sgt. Douglas William Henry Davey 
                                       Sgt. Albert Ernest Hall 
                                       F/Sgt. John Martin Turachek (RCAF) 
                                        
                                        Fra PAF 
                                        F/O Marian Waclaw Pretkiewicz 
                                        F/Sgt. Walerian Cent 
                                        F/Sgt. Zdzislaw Kardasiewicz 
                                        F/Sgt. Jan Madracki Pretkiewicz 
                                        F/Sgt. Jozef Jan Rutkiewicz 
                                        F/Sgt. Jan Stolowski. 
Den 4. oktober 1944 dræbtes fra RAF 44 Sqdn: 
                                         F/O Norman Joseph Evans. 
 

Vi mødes ca. kl. 11:45 ved Ålestrup kirke. Kl. 12:00 føres FOUAT’s fane ind. 
Kaptajn Jørgen Østergaard og KA Kurt Verner Olesen. Kransenedlægning. ”The Last 
Post” spilles. Traktement i menighedshuset. 
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Nordjyllands krigshelt fra 1. verdenskrig. 
Den 11/11 kl. 11:00 i året 1918 blev våbenstilstandserklæringen for 1. 

verdenskrig underskrevet. På denne dag og samme tid 100 år efter er vi inviteret til 
Løgstør for at markere og mindes Jørgen Chr. Jensen, der modtog Victoriakorset som 
belønning for en heltemodig indsats under kampene ved Noreuil i Frankrig i 1917. 
Jørgen Chr. Jensen blev født i Løgstør i 1891, men udvandrede som ung til Australien. 
I 1915 meldte han sig til tjeneste i den australske hær og blev i oktober samme år 
indsat i kampene ved Gallipoli. 
                 

Vi mødes, gerne med vores familie og venner, ved mindestenen Bredgade 12, 
9670 Løgstør den 11.november kl.10:45. 

Efter højtideligheden vil Lokalhistorisk Forening for Løgstør og omegn være 
vært ved et traktement i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. 

 
Danskere der har modtaget Victoriakorset: 

Percy Hansen, 1915 Gallipoli, Tyrkiet 
Jørgen Chr. Jensen, 1917 Noreuil, Frankrig 
Thomas Dinesen, 1918 Parvillers, Frankrig 
Anders Lassen, 1945 Comacchio, Italien (Posthumt) 

 

  
                   Jørgen Chr. Jensen som soldat i Australske hær                         Victoriakorset 
 



Invitation til foredrag 
Jeg tillader mig at skrive direkte ud til jer. Danmarks Veteraner, 

lokalafdeling Limfjorden har arrangeret et foredrag, og vi har rigeligt med plads. Så 
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hvorfor ikke invitere vores venner med? Hermed indbydelse til foredrag: 
 
Emne: Sirius Patruljen 
Foredragsholder: Orlogskaptajn Tommy Pedersen 
Sted: Auditorie Øst Aalborg Kaserne (UMAK-bygningen på Hvorup Kaserne) 
Dato:  Tirsdag den 6. november 2018 
Tid:  Kl. 19:00 - 21.00 
Pris:  Gratis 

Tilmelding skal ske senest torsdag den 1. november kl. 20:00 til 
limfjorden@danmarksveteraner.dk med oplysning om navn og første seks cifre i 
personnummeret. Vi fremsender herefter en deltagerliste til Hovedvagten. Har du 
ikke et adgangskort til Aalborg Kaserner eller et militært id-kort, så tag dit gyldige 
sygesikringskort med og byt det ud med et gæstekort i Hovedvagten. 

Håber I og jeres medlemmer har lyst til at deltage. 
 
Med venlig hilsen 
Brian Strandbygaard Laursen 
Næstformand 
Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Limfjorden 
Tlf. 30 48 58 73 
http://www.facebook.com/korporalen 
http://dk.linkedin.com/pub/brian-laursen/33/422/a8 

mailto:limfjorden@danmarksveteraner.dk
http://www.facebook.com/korporalen
http://dk.linkedin.com/pub/brian-laursen/33/422/a8


 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

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

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

MEDDELELSER Nr. 225 (Maj-juni 2019) 01 APR 2019 15 APR 2019 

MEDDELELSER Nr. 226 (Juli-august 2019) 01 JUN 2019 15 JUN 2019 

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Foredrag Fyn Dannevirke 09 OKT 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 11 OKT 2018 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 25 OKT 2018 – 19:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Aalestrup Kirke 03 NOV 2018 – 11:45 

Foredrag Nordjyske Aalborg Kaserne, Aud. Øst 06 NOV 2018 - 2018 

Foredrag København Kastellet 08 NOV 2018 – 19:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Bredgade 12, 9670 Løgstør 11 NOV 2018 – 10:45 

Foredrag København Kastellet 22 NOV 2018 – 19:00 

Julefrokost Fyn Dannevirke 07 DEC 2018 – 13:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 13 DEC 2018 – 12:00  

Foredrag København Kastellet 10 JAN 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 24 JAN 2019 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 14 FEB 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 21 FEB 2019 – 19:00 

Generalforsamling Sydjyske Christiansfeld, Grænsekroen 06 MAR 2019 -  

Foredrag København Kastellet 14 MAR 2019 – 19:00 

Klipfiskfrokost København Kastellet 21 MAR 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 10 OKT 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 24 OKT 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 07 NOV 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 21 NOV 2019 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 12 DEC 2019 – 12:00 

    

    

    

 
 

 
 

Redaktionen afsluttet den 2. oktober 2018 


