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REPRÆSENTANTSKABMØDE  


FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 10. APRIL 2019 KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)   

Foreløbig dagsorden 

Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen. 

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 

2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2019 til orientering. Fastsættelse af 

bidrag til foreningen i 2020. 
5. Valg af: En revisorsuppleant (Annemette Ruth fra Københavns Kreds er villig 

til genvalg). 
6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

Vil blive udsendt senere. 
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  

Formandskabet foreslår onsdag den 22. april 2020 samme sted. 
9. Eventuelt. 

 

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 

 

Kredsen har modtaget underretning om at  

 

Oberst Ejvind Morten Veisig 

*2. april 1932 -  16. december 2018 

er afgået ved døden. 
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Oberst Ejvind Morten Veisig 

 

Ejvind Morten Veisig aftjente sin værnepligt ved Fynske Livregiment og 

blev efter officersuddannelsen i 1955 premierløjtnant ved Slesvigske Fodregiment. 

Gennem årene beklædte han mange poster i Sønderjylland, på Fyn samt 

skoletjeneste ved Sergentskolen på Kronborg, stabstjeneste  ved Jyske Division, 

Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet. 1983-88 var han chef for Fynske 

Livregiment og Militærregion IV og derefter kommandant i København. Efter 

pensioneringen i 1993 blev han gik ind i lokalpolitik, idet han var aktiv i partiet 

Venstres Nordsjællandskreds. I FOUAT regi var han medlem af Københavns Kreds i 

alle årene efter pensioneringen.  

Æret være oberst Ejvind Morten Veisigs minde. 

 


 

Det danske Forsvar efter det seneste forsvarsforlig 

Det var et oplagt publikum, der lagde vejen forbi Gamle Varmecentral i Kastellet 

torsdag den 11. oktober kl. 19. Hele 55 var mødt frem, medlemmer af Københavns 

Kreds såvel som gæster. Det var en lige så oplagt forsvarsminister, de kom til at høre 

foredrage om ” Det danske Forsvar efter det seneste forsvarsforlig.”  

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtrykte glædede over, at der i 

processen omkring og indgåelsen af det seneste forsvarsforlig havde været så bred 

en tilslutning til forliget hen over det politiske spektrum, som tilfældet var. Der var 

naturligvis tilslutning fra regeringspartierne, Venstre, Konservative og Liberal 

Alliance, men også fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikal Venstre. Man 
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havde bestræbt sig på, at forliget denne gang blev et kort og koncist direktiv til 

forsvaret uden de mange detailanvisninger. Det var ikke til fulde lykkedes, men der 

er efter ministerens opfattelse kommet et godt forlig ud af det, som er blevet 

forhandlet igennem med hele forligskredsen, men også mellem ministeren og de 

enkelte forligspartier, ligesom de forsvarspolitiske ordførere hver især har været 

inddraget. Under alle disse drøftelser havde Forsvarschefen deltaget. 

Forsvarsministeren fandt det helt naturligt, at Forsvarschefen blev inddraget i alle 

disse faser; på den måde havde man skabt sikkerhed for at fagkundskaben havde 

fået mulighed for at rådgive om faktiske muligheder og risici.  

 

 
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

 

Forsvarschefen har ifølge aftalen et vist råderum i forligsperioden, idet han 

under implementeringen af forligsplanen har nogle frihedsgrader, der gør at han kan 

optimere Forsvaret som sådan. Blot kan han bl.a. ikke nedlægge garnisoner og han 

er pålagt at sikre en regional balance, ligesom han har i opdrag at sikre at personellet 

forflyttes mindst muligt.  

Forsvarsministeren berørte også økonomien flere gange og mindede om, at han 

tidligere havde beklædt posten som finansminister. Han betonede at Forsvaret med 
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forliget får et substantielt løft. Men man når ikke op på de 2 % af 

bruttonationalproduktet, som stats- og regeringschefer var enedes om under 

NATO’s topmøde i Wales i 2014.  

Claus Hjort Frederiksen lavede et historisk tilbageblik, hvor han tog 

udgangspunkt i tiden umiddelbart før murens fald, altså slutningen af den kolde krig. 

Dengang var Danmark en frontlinjestat, og der var mange der dengang var klar over, 

at såvel polakkerne som østtyskerne havde planer om og øvede sig i at nedkæmpe 

det danske forsvar med henblik på at bemægtige sig det danske territorium, for på 

den måde at få kontrol over udsejlingen gennem Sundet og Bælterne. Med 

Berlinmurens fald i 1989 og Sovjetunionens sammenbrud i 1991 var der mange, der 

overalt i Vesteuropa, der glædede sig og på politisk hold slog man mønt på 

fredsdividenden. Der var mange, der dengang troede på, at nu ville risikoen for en 

krig i Europa være en saga blot. Af den grund blev der sparet på forsvarsudgifterne 

overalt. Talen gik på at optage de gamle Warszawapagtlande i såvel EU som i NATO. 

Der var somme, der endda talte om at optage Rusland i NATO. Det skete som 

bekendt ikke.  

Med Putins entré på den politisk arena i år 2000 kølnede forholdet til NATO. 

Endvidere blev relationerne mellem Rusland og Georgien stedse mere og mere 

anstrengte. I 2008 førte det til, at der udbrød regulær krig mellem de to lande. Siden 

da har Rusland holdt Georgien besat. Hændelsen skabte nogen røre i NATO og i den 

vestlige verden generelt, men ængstelserne om, hvad det kunne udvikle sig til tog af, 

og som med så meget andet i tidens løb endte forholdet mellem Rusland og Georgien 

at blive opfattet som et såkaldt normalbillede. 

Omtrentlig samtidigt med den Orange Revolution på Maidanpladsen i Kiev i 

Ukraine og præsident Janukovytj’ afgang i 2014 har vi været vidne til et russisk støttet 

oprør – en slags borgerkrig – i det østlige Ukraine. Det vi der har været vidne til og 

fortsat er vidne til er et regulært overgreb, sagde ministeren. Det, der dér skete, gav 

anledning til overvejelser i EU og NATO. Samtidigt med den væbnede konflikt i 

Østukraine annekterede Rusland Krimhalvøen. Disse hændelser gav anledning til at 

der blev lagt op til og gennemført en række restriktioner, som gør, at russiske 

statsejede og private firmaer samt enkeltpersoner er blevet afskåret fra at drive 

handelsmæssigt og økonomisk samkvem med vestlige lande.  

Ministeren dvælede dernæst ved det der sker på internettet. Den såkaldte 

cyberkrigsførelse. Der er ikke noget mærkeligt i at russerne gør brug af internettet til 

mere end at sende almindelige beskeder. Det er en kendt sag, at når der opstår 

mulighed for at gøre brug af nye teknologier rent militært, vil de blive brugt. Det der 

er det anderledes i situationen er, at russerne tydeligvis er gået langt længere end 
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blot det at forhindre andres brug af internettet. Et af tilfældene, der fik den vestlige 

verden til at vågne op var, at russerne i 2007 foretog et massivt hackerangreb på 

estiske banker, ministerier, medier og sågar parlamentet. Efterfølgende har de taget 

fat på at gribe ind i andre landes infrastruktur. Det er gjort ved at man gennem 

fjendtlig anvendelse af internettet eksempelvis har lukket ned for et andet lands 

elforsyning. Men mere end det, for russerne har ved aktiviteter fra deres 

troldefabrikker i Skt. Petersborg gennem manipulation eller misinformation i stor 

skala forsøgt at blande sig i andre landes demokratiske processer. Præsidentvalget i 

USA og parlamentsvalg i europæiske lande er kommet i skudlinjen. Den slags ruster 

vi os imod i Danmark. Det danske cyber-forsvar er i orden og bliver styrket væsentligt 

under dette forsvarsforlig sagde ministeren. Efter ministerens mening er vi godt med 

på området. 

Han mente, at Putins gøren og laden på det udenrigspolitiske felt er årsagen til 

at Sverige har valgt at genindføre værnepligten. Egentlig har værnepligten været sat 

i bero i Sverige siden 2010, men midt på sommeren sidste år blev den genindført. I 

svenskernes optik er russernes annektering af Krim-halvøen og den hovedrolle, som 

Rusland spiller i borgerkrigen i det østlige Ukraine, den væsentligste årsag til 

oprustningen. Sverige har en meget lang kyst ud mod Østersøen. Men det hav anses 

ikke længere af svenskerne som værende et fredeligt område. De mener at stå over 

for en stor nabo i øst, der åbenbart har såvel vilje som evne til at opføre sig på måder, 

som man egentlig troede var passé. På den baggrund ser man sig nødsaget til at tage 

forsvars- og sikkerhedspolitikken op til revision. 

Ministeren gav udtryk for at han var glad for at være dansk forsvarsminister. 

Han var stolt over de danske soldaters indsats. Især på den internationale arena 

mente han, at vore soldater gør sig flot og fordelagtigt bemærket. De danske soldater 

er veluddannede, de er i særklasse veludrustede og kan på begge områder måle sig 

med de bedste. Han hører kun rosende og anerkendende tilbagemeldinger, når han 

er blandt kolleger i NATO- eller FN-regi. 

Ministeren blev spurgt om, hvordan han anså forholdet til det amerikanske 

forsvar. Hertil svarede han, at efter hans opfattelse er der de bedste relationer på 

det lag.  

Naturligvis blev der også spurgt til NATO’s regel om at afse 2 % af 

bruttonationalproduktet til landets forsvar. Men Claus Hjort Frederiksen mente, at 

det var alt for unuanceret at anskue det på den måde. Han mente, at man bør se på, 

hvad man får for pengene. I det stykke mente han, at dansk forsvar får stor effekt ud 

af de midler der afsættes. Han nævnte, at Grækenland modsætningsvis er et af de 

lande, der efter den lille tabel yder meget til sit lands forsvar og dermed ligger over 
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de 2 %. Men det giver han ikke meget for, for grækerne har på intet tidspunkt været 

med i de skarpe situationer. Det er nemt nok at sende mange tusinde mand til 

bemanding af internationale hovedkvarterer, men den slags batter jo efter 

ministerens opfattelse ikke rigtig noget. 

Ministeren svigtede ikke kredsmedlemmernes forventning til aftenen. Man 

følte sig godt informeret og generelt var der en følelse af at have mødt en minister, 

der vidste hvad han ville og hvor han ville hen med det danske Forsvar.  
Erling Flebbe 


 

Torsdag den 22. november 2018 holdt major Lars Peder Bjørndal 

Hollænder et foredrag under titlen ”Betydning af Internationalt Røde Kors’ arbejde 

med Royal Air Force-fanger i tyske krigsfangelejre” belyst med eksemplet Pilot 

Officer Jørgen Thalbitzer, der for 75 år siden under flugt fra en tysk fangelejr i Polen 

druknede i Øresund. 

Indlægget vil behandle krigsfangers forhold fra 1. Verdenskrig og indtil 

dato og afslutte med danske udsendtes trusselsbillede samt Internationalt Røde 

Kors’ årlige besøg ved over 900.000 politiske fanger. 

Pilot Officer Jørgen Thalbitzers historie er fortalt i ”Med RAF for 

Danmark”, skrevet af hans far Billy Thalbitzer. Jørgen fik med dispensation 

flycertifikat som 18-årig og flygtede til England. Hans Spitfire bliver beskudt under et 

angreb på et militært tog i Frankrig og rammer højspændingsledninger. Efter et par 

ugers flugt tages han til fange og bliver herpå via krigsfangelejren Zagan overført til 

en nærliggende lejr. 

 

 
Major Lars Peder Bjørndal Hollænder 
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Herfra flygter han sammen med seks andre krigsfanger via en tunnel. 

Med falsk identitet udførligt fremstillet med foto i krigsfangelejren lykkes flugten ud 

til Østersøhavne, men først i Flensborg kommer han og hans engelske kammerat 

med et dansk skib til Troense. Og her møder han ved skæbnes gunst sin far, der også 

stod i billetkøen og skulle retur til København. 

 

 
Pilot Officer Jørgen Thalbitzers 

Jørgens bemærkninger til sin far under de fjorten dages ophold i 

København viser tydeligt, i hvor høj grad danske Røde Kors’ pakker samt ugentlige 

pakker fra Internationalt Røde Kors (ICRC) bevarede fangernes helbred. Med 

udgangspunkt i Jørgens fortælling vil jeg fortælle om livet i krigsfangelejrene, hvor 

knap 10.000 engelske RAF-besætningsmedlemmer tilbragte krigen. Af disse 10.000 

fanger undslap ca. 30 tilbage til allieret område. 

 

 



Side - 10 - af 46 

 

 

Men Jørgen druknede i Øresund og blev ikke én af de ca. 30 RAF- 

tysklandsfanger, der under krigen via flugt kom tilbage til England. 

 

 

 

Erfaringer med dårlig behandling af krigsfanger under og efter 1. 

Verdenskrig resulterede i 1929 i ”Internationalt Røde Kors’ Konvention for 

krigsfanger”. I næste faktaboks ses vigtige kendsgerninger, idet Rusland og Finland 

ikke havde underskrevet 1929-konventkionen. Det betød, at Tyskland ikke ville 

behandle tilfangetagne russere efter 1929-reglerne, der stort set ikke blev ændret 

ved 1949-konventionen, som alle FN’s medlemslande i dag har underskrevet. 

 

 
 

Udover Jørgens beretning til hans far, Billy, ved vi meget om ophold i 

krigsfangelejrene. ICRC inspicerede lejre både hos Aksemagterne (Tyskland, Italien), 

men også hos de allierede (ikke Rusland). I dag er Røde Kors’ diplomati ikke offentligt. 

Få gange går ICRC i medierne, men typisk går ICRC direkte til den pågældende 

myndighed og stat. Men under krigen blev alle rapporter offentliggjort i Revue 

International de la Croix-Rouge. Det medførte, at også tyskerne på trods af, at der 

kun var få tyske fanger hos de allierede, prøvede at følge 1929-konventionen. 

2. Verdenskrig 

- Op imod 24.000 polske krigsfanger og civile intellektuelle 

blev myrdet af sovjetiske politisoldater i området omkring 

Katynskovene (nu Hviderusland). 

- Op imod tre millioner sovjetiske krigsfanger døde i tyske 

krigsfangelejre. 

- Op imod en million franske krigsfanger forblev tilfangetagne 

i Stortyskland indtil befrielsen. Senere fulgte ca. 800.000 

italienske krigsfanger. 

- Indtil den tyske kapitulation i Nordafrika, havde de allierede 

kun enkelte tyske krigsfanger (hovedsagelig ubåds- og 

flybesætninger). 

- Da bombeoffensiven mod Tyskland intensiveredes efter 

USA’s indtræden i krigen, øgedes antallet af krigsfanger, 

som havde været besætningsmedlemmer i fly. 

- Eksempelvis faldt ca. 40.000 britiske RAF-

besætningsmedlemmer, mens knap 10.000 endte som 

krigsfanger. 
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Herudover blev lejrene besøgt af Beskyttelsesmagten (Protection Power), der kunne 

være USA, inden dets indtræden i krigen eller senere Schweitz som nation. 

Beskyttelsesmagten havde tilsvarende vægt som ICRC. 

Krigsfanger fra Royal Air Force havde det på mange måder sværere i 

lejrene end soldater fra felthæren. Besætningerne var vant til togter af over 10 

timers varighed, hvorefter de kom hjem til basen og fik særlig forplejning. De var ikke 

vant til soldatens feltliv. Til gengæld var flybesætningerne særligt udvalgte og var 

bedre uddannet end tilsvarende soldater. Efter 30 togter blev besætninger trukket 

ud af offensiv tjeneste, men tabstallet for indsats og træning er over 50.000 

personer. 

Detaljer fra POW-livet 

Koder/breve/pakker 

Enkelte officerer af højere grader var forud for flyvninger undervist i at 

anvende hemmelige koder. De blev anvendt under hele krigen. I pakker (ikke ICRC- 

pakker) blev der smuglet genstande ind, der skulle hjælpe til flugtforsøg. Men det 

var i intet tilfælde under krigen muligt at opnå radiokontakt med England fra lejrene. 

Dog kunne BBC aflyttes i de fleste lejre. 

 

Flugtforsøg 

En af tyskernes største forbrydelser mod krigsfanger var henrettelse af 

50 undslupne fanger fra lejren i Zagan. 23 blev indfanget og tre fanger undslap til 

England. De 50 blev henrettet under ”flugtforsøg”, og efter krigens afslutning blev 

over 60.000 tyskere afhørt i relation til henrettelserne. Knap 20 af de ansvarlige 

tyskere henrettes. 

 

Fangeudvekslinger 

Beskyttet personel er præster, sanitetspersonel og dets 

bevogtningsstyrke. Disse er ikke krigsfanger og skal jfr. 1929-konventionen 

hjemsendes, når der ikke længere er brug for dem i lejrene. Med Italien skete der 

tidligt udvekslinger, men med tyskerne først fra 1943. Fra 1943 havde Sverige her en 

vigtig rolle. 

Ernæring 

Konventionen beskrev, hvor mange kalorier en krigsfange skulle modtage 

i lejrene. Men tyskerne levede aldrig op til det krav. Derfor var den ugentlige pakke 

med 1.300 daglige kalorier fra ICRC vigtig. Pakkerne indeholdt genstande, som 

tyskerne ikke så under krigen. Kakao, sæbe, the, kaffe, smør og cigaretter af fin 

kvalitet. Dette indhold blev i lejrene anvendt til at bestikke tyske vager, så kopier af 

ID-papirer, køreplaner, beklædning, film m.v. kunne overdrages. 
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Dødsdomme 

Godt 15 tyske krigsfanger i USA blev henrettet. De havde myrdet ikke-

nazistiske medfanger. Karenstiden var dog 6 måneder efter dommen, da ICRC først 

skulle underrettes i Geneve på trods af, at ICRC i USA var til stede under retssagerne. 

Lovgivningen i det land, man tages til fange, er afgørende. Sir Basil Embry, der i 

majoruniform fløj Moskito (han var general) mod Gestapo-hovedkvartererne i 

Danmark, myrdede under sin flugt i 1940 to tyske soldater. Så han havde under sine 

efterfølgende flyvninger fra England et andet navn. Et cykeltyveri under flugt eller 

sex med en tysker, kunne også give flere års fængsel for en krigsfange. 

 

275 danske SS-krigsfanger i Rusland 

I 1949-konventionen blev det understreget, at krigsfanger hurtigst muligt 

skulle hjemsendes efter krigsafslutningen. Alligevel kom den sidste dansker hjem fra 

Sovjet først 9 år efter krigsafslutningen. Danskerne blev en del af et politisk spil, hvor 

Sovjet ville sikre sig, at alle ”russere” i Danmark blev returneret. Alligevel forlod 

Sovjet dog Bornholm forholdsvis hurtigt. 

 

Psykiske skader 

Op til fem års fangenskab medførte for mange en slags Post Traumatisk 

Stress Syndrom (PTSD – på engelsk: Posttraumatic Stress Disorder). For enkelte 

betød det i lejrene selvmord ved at kaste sig imod den elektriske pigtråd omkring 
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lejrene eller, at afsavnet af kærlighed og sex samt fronterfaringer blev for 

overvældende. Eksemplerne har været tydelige i Danmark blandt modstandsfolk 

(selvmord), politifolk med ophold i Sachsenhausen eller blandt krigssejlere. Men 

først længe efter 2. Verdenskrig har nationerne opdaget dette spøgelse. 

 

Antallet af krigsfanger 

Antallet af krigsfanger varierede. De allierede stod pludselig med 

millioner af krigsfanger i maj 1945, men tabstallene blandt krigsfanger afhang også 

af, hvor afkræftede de var ved tilfangetagelsen. De 90.000 tyske krigsfanger ved 

Stalingrad var meget afkræftede, og kun ca. 6.000 vendte hjem - de sidste i 1955. Og 

krigsfanger i Sovjet modtog ikke ICRC pakker. 

 

Hær tilhørende 
Antal krigsfanger, der blev holdt i 

fangenskab under 
2. Verdenskrig 

Sovjetunionen Ud af over 5 millioner sovjetiske 
krigsfanger, der blev taget af 
Tyskland, døde ca. 3 millioner i 
tyske krigsfangelejre (svarende til 
ca. 60 %) 
 

Nazi Tyskland 6.435.502 tilfangetaget af 
Sovjetunionen (474.967 døde i 
fangenskab, svarende til ca. 15,2 %) 
 

Frankrig 1,8 millioner taget af tyskerne. Af 
disse var der ca. 800.000, der 
flygtede eller blev frigivet inden 
krigens afslutning 
 

Polen 675.000. Af disse blev ca. 420.000 
taget af tyskerne og ca. 240.000 af 
sovjethæren; ca. 15.000 blev 
tilfangetagne af tyskerne i 
Warszawa i 1944. 
 

Storbritannien  Ca. 200.000, hvoraf ca. 135.000 
blev krigsfanger i Europa. Tallene 
indeholder ikke antal krigsfanger fra 
Commonwealth-landene.  
 

USA 
 

130.000 

 

Det er min vurdering, at det opsøgende arbejde blandt krigsfanger under 

2. Verdenskrig har ført til, at ICRC i dag også har uhindret adgang til politiske fanger 

(dog f.eks. ikke i Nordkorea). ICRC besøger årligt over 800.000 politiske fanger i mere 
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end 80 lande. Dette arbejde har medvirket til, at mange politiske fanger har 

genopnået kontakt til familier, og at nogle senere via ICRC har opnået politisk asyl 

udenfor diktaturlandene. 

 Lars Peder Bjørndal Hollænder  

 Major 


 
Stiftelsesfest 
 Københavns Kreds højtideligholdt traditionen tro stiftelsen af FOUAT i 
december 1891. Den 13. december kl. 12:00 overværede 37 af foreningens 
medlemmer kranselægningen ved Monument over Danmarks Internationale Indsats 
efter 1948 på Kastellet i København. Vejret var lidt køligt og blæsende, og det var 
derfor velkomment, da formanden, oberst Erling Flebbe, indbød til julefrokost i 
varmere omgivelser på 1. sal i Nordre Magasin. 
 

 
FOUAT København gør klar til kranselægning 

 

 Julefrokosten levede måske ikke helt op til forventningerne, men det blev 

der rådet bod på ved, at flere af medlemmerne bidrog med opbyggelige og 

morsomme indslag. Og ikke mindst ved den hyggelige eftermiddagskaffe i de 

tilstødende lokaler. 

 Om kranselægningen og Kastellet som ramme herfor samt julefrokosten 

blev der lavet en lille billedserie, som kan ses på FOUAT’s hjemmeside 

https://wp.fouat.dk/. 



https://wp.fouat.dk/
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Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken  

Igen i år blev den traditionelle Nytårsgudstjeneste afholdt i Kastelskirken. 

Denne gang var den lagt om lørdagen, nemlig lørdag den 5. januar. Arrangementet 

blev atter stablet på benene af organisationen ”Folk & Sikkerhed.” Kl. 13:30 startede 

gudstjenesten i kirken, hvor hærprovst Thomas Hansen Beck holdt en god, 

opbyggelig tale.  

Man kan se en billedserie fra såvel gudstjeneste som det øvrige 

arrangement på Folk & Sikkerheds hjemmeside på adressen  

https://folkogsikkerhed.dk/billeder-fra-nytaarsgudstjenesten-2019/ 

 

 
Hærprovst Thomas Hansen Beck 

 

Efter gudstjenesten var der kranselægning ved Monumentet over 

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

Sikkerhed” oberstløjtnant-R Peter Michael Andersen og kontreadmiral Frank 

Trojahn, chefen for Udviklings- og Koordinationsstaben i Forsvarskommandoen. 

Programmet blev afsluttet med en lille reception i spisestuen i Nordre Magasin, hvor 

kontreadmiral Frank Trojahn holdt tale om Forsvarets situation og trusselsbilledet 

ved årets begyndelse. Det var i sandhed alvorlig tale; horisonten tegnes ikke just i 

lyse farver i disse tider. 

 

https://folkogsikkerhed.dk/billeder-fra-nytaarsgudstjenesten-2019/
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Fanemarchen fra Kastelskirken til Monumentet 

 

 
Kontreadmiral Frank Trojahn og oberstløjtnant-R Peter Michael Andersen ved kranselægningen 
                                                                                                                                                                                               Fotos: F&S 

 

Alt i alt var der tale om en fin, værdig og på samme gang tankevækkende 

måde at starte året op på.  

FOUAT Københavns Kreds var igen pænt repræsenteret ved 

arrangementet. 
Erling Flebbe 


 

Den 10. januar 2019 – Foredrag om Kina 

Brigadegeneral Carsten Rasmussen er dansk forsvars første 

forsvarsattaché i Kina med sideakkreditering i Seoul i Sydkorea. Aftenens foredrag 

drejede sig alene om de kinesiske forhold. På det tidspunkt, hvor jobbet kom på tale, 

var han netop vendt hjem efter en turnus som forsvarsattaché i Warszawa. Han 
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havde drøftet muligheden for at tiltræde i Beijing med ansatte i Forsvarsministeriet 

og havde i den forbindelse nævnt, at hvis han skulle sendes ud på jobbet, betingede 

han sig, at han fik lov til at ledsage den daværende forsvarsminister, Nicolai 

Wammen, på dennes tur til Kina. Det andragende var blevet fejet af bordet, men lige 

før årsskiftet 2013/14 var han blevet kontaktet af en sagsbehandler i ministeriet, som 

oplyste at ”jeg kan naturligvis ikke afsløre noget, men hvis jeg var dig, ville jeg snarest 

muligt ansøge om et visum til Kina.” Carsten Rasmussen kom til at ledsage minister 

Wammen og efterfølgende startede han jobbet som forsvarsattaché i Kina. 

 

 
Brigadegeneral Carsten Rasmussen 

 

Carsten Rasmussen snittede sit foredrag over fire emner. 

 

1. Kina – verdens nye (gamle) supermagt 

Carsten Rasmussen pegede på den rasende udvikling, Kina har undergået 

de seneste årtier. Han demonstrerede dette ved at fortælle om byen Shenzhens 

udvikling. Byen havde i 1980 ca. 250–300.000 indbyggere og var dengang et 

bysamfund i en tarvelig forfatning. Shenzhen har i dag ca. 12 mio. indbyggere og er 

på nær sagt alle infrastrukturmæssige områder helt på toppen. Carsten Rasmussen 

mente faktisk, at der ikke i den vestlige verden findes en parallel. 

Kina (den røde kurve i figuren) havde i 1820’erne verdens største 

økonomi, derefter gik det ned ad bakke.  
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Figuren skal læses på den måde, at den samlede 

bruttonationalproduktion for de nævnte geografiske samfundsområder hele tiden 

udgør 100 %. Det er en mangel ved figuren, at Japan ikke er nævnt, dette forhold 

pegede Carsten Rasmussen også på. 

I Kina omtaler man perioden 1850 og de næst følgende 100 år som 

ydmygelsens århundrede. Det gik ned ad bakke for Kina til og med de første år af 

Maos regime inklusive årene, hvor det såkaldte ”Store spring fremad” og 

”Kulturrevolutionen” skete. Først derefter begyndte det at gå fremad. 

 

Mao æraen (1949 – 1978) 

I hovedsagen arbejdede man på at bryde alt det ned, som havde 

tilknytning til det gamle Kina. Man gik i gang med samfundsmæssige 

kæmpeeksperimenter. Bl.a. ønskede Mao, at Kina skulle blive en lige så stor 

stålproducent som Storbritannien. Følgevirkningerne af de tiltag, der dér blev 

igangsat kom til at bevirke den største menneskeskabte hungersnød, verden har set. 

Prisen for eksperimenterne var, at over 40 mio. kinesere mistede livet. 

 

Deng Xiaoping æraen (1978 – 2012) 

Er karakteriseret ved socialisme med kinesiske karakteristika. Den 

vigtigste økonomiske reform under Deng var, at man gav jorden tilbage til bønderne. 

Kina var på det tidspunkt efter Carsten Rasmussen opfattelse meget introvert. 

 

Xi Jinping æraen (2012- ) 
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Xi har meldt ud, at i år 2021 vil Kina fejre det kinesiske kommunistiske 

partis 100-års jubilæum. Og i år 2049 vil Kina fejre 100-året for Maos entré på den 

politiske arena. 

Kina vil genforene landet. Der er her tale om dels at indlemme en række 

øer i Det Sydkinesiske Hav under Kina dels at overtage nogle småøer, som for tiden 

er under japansk overhøjhed. Men det mest vidtrækkende og mest sprængfarlige er, 

at Xi Jinping drømmer om at indlemme (genforene) Taiwan med Kina. 

Carsten Rasmussen nævnte, at Kina investerer i infrastruktur på nær sagt 

alle områder. På verdensplan investeres der uden sammenligning allermest i de dele 

i Kina. 

Men der er også en række samfundsmæssige udfordringer, nævnte 

Carsten Rasmussen. Man døjer eksempelvis med helt ufatteligt store uligheder i det 

kinesiske samfund. Der er således mange multimillionærer, og parallelt med det er 

der en middelklasse, som vokser konstant. Et overskyggende problem er det dog, at 

der er mange mennesker i Kina, som lever en kummerlig tilværelse. 

Menneskerettighederne i Kina er ”en by i Rusland”. Hertil kommer, at der er mange 

strejker og uroligheder i landet, som vi i Vesten aldrig hører om. Staten kontrollerer 

alle offentlige oplysninger og medier, og ad de kanaler lukkes der intet ud om uro og 

uorden. På den anden side, er der ca. 100 mio. kinesere, som paradoksalt nok får lov 

til at rejse udenlands som turister hvert år; borgere, som vender hjem med indtryk 

om anderledes forhold andre steder i verden. Carsten Rasmussen mener, at Kina 

løber ind i en ældrebyrde af gigantiske dimensioner. I Kina er det den enkelte familie, 

som kommer til at tage vare på de ældre, syge og gamle, fordi der ikke findes et 

ordentligt sygesikringssystem. En anden ulmende problemstilling er, at der i Kina er 

et voksende problem med, at større og større grupper af medborgere lider af 

livsstilssygdomme. Således er der mange kinesere, der har problemer med diabetes 

og kredsløbssygdomme. Det tæller ikke på plussiden, at Carsten Rasmussen kunne 

oplyse, at hver 3. cigaret, der ryges her på jorden, ryges af en kineser.  

 

2. Kinas militær – transformation fra folkemilits til stormagtsforsvar 

Carsten Rasmussen indledte med at vise et billede at det nye kinesiske 

jagerfly J-20, som er et moderne kampfly med egenskaber, der formentlig kan måle 

sig med de mest moderne amerikanske fly af tilsvarende typer.  

Folkets befrielseshær (som fik det navn efter at man havde været i stand 

til at nedkæmpe de japanske besættelsesstyrker under 2. verdenskrig) er verdens 

største militære magtapparat med et budget på ca. 1.200 mia. kr., svarende til ca. 

1,3 % af Kinas BNP. Det er væbnede styrker, der er i hastig udvikling. Brigadegeneral 
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Carsten Rasmussen nævnte at den kinesiske flåde får et nyt skib overdraget hver 3. 

uge; til gengæld udfases mange ældre skibe, hovedsagelig skibe, der stammer fra 

sovjettiden. Kineserne fokuserer stærk på ny teknologi. Der sker løbende 

strukturudviklinger i det kinesiske militær, og mange af dem ligner de ting, man ser 

ske i det amerikanske militær, dog tilpasset kinesiske forhold.  Kineserne bruger 

kvantumteknologi og satser på massiv anvendelse af IT-teknologier. Kineserne gør 

brug af BIG-data, hvor de har indblik i, kan analysere og sætte algoritmer efter hele 

befolkningens gøren og laden. Carsten Rasmussen mener, at det forhold, at det 

kinesiske kommunistparti spiller en styrende rolle i det kinesiske militær (og alle 

andre samfundsforhold, for den sags skyld) bevirker, at man spilder enorme 

tidsmæssige ressourcer. Værnepligten i Kina er 2 år, og af den tid bruger man ca. de 

30 % på politiske indoktrineringer. Carsten Rasmussen mener, at det kinesiske 

militærs selvtillid vokser noget hurtigere end den kapacitet, der tilføres. Bl.a. nævnte 

han, at der på TV var blevet vist et klip, hvor en pensioneret officer var sluppet af 

sted med at mene, at Kina let kunne pille USA ud af spillet ved eksempelvis at sænke 

et par af den amerikanske flådes hangarskibe i Stillehavet. Og en anden pensioneret 

højtrangerende officer havde tilkendegivet, at Kina vil kunne erobre Taiwan i løbet 

af nogle timer. 

Folkets Befrielseshær er undergået store transformationer undervejs. I 

perioden 1949 – 1980 var dens rolle at være Maos forlængede arm. Meningen var, 

at den skulle trænes til at kunne sættes ind imod en amerikansk invasion fra Taiwan. 

Senere skulle den være garant for at en invasion fra Sovjetunionen ikke kunne 

forekomme. Befrielseshæren var en slags folkemilits. I perioden gik man i gang med 

en omfattende mekanisering af hæren. Hen over denne periode blev den reduceret 

rent mandskabsmæssigt fra ca. 6 mio. mand til ca. 4 mio. 

Fra 1980 og så op til 19-halvfemserne ansås den absolutte trussel at være 

Sovjetunionen. Et nyt tiltag i den periode var, at militæret blev sat til at tjene sine 

egne penge. Det blev startskuddet til en omsiggribende korruption inden for 

militæret, som man stadig slås med den dag i dag. Bemandingen blev i perioden 

reduceret fra ca. 4 mio. mand til ca. 3,2 mio. Fra 1990’erne frem til 2012 har Kina 

udviklet sig til at blive den dominerende regionale magt. Forsvarsbudgettet steg med 

ca. 10 % om året. Bemandingen inden for de væbnede styrker blev igen reduceret, 

nu fra 3,2 mio. mand til ca. 2,3 mio. 

I perioden fra 2012 og frem til 2050 regner man med, at Kina vil rykke ind 

på verdensarenaen som en global magt – forudsat planen holder naturligvis. 

Militæret skifter fokus fra at være et territorialforsvar til at være et interesseforsvar. 

De økonomiske midler, der afsættes til militæret, er planlagt at skulle vokse 
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proportionalt med den økonomiske vækst. Kinas militær gennemløber omfattende 

reformer. Man vil blive i stand til at kæmpe på verdenshavene, i rummet og i 

cyberspace. Bemandingen reduceres atter fra ca. 2,3 mio. mand til ca. 2 mio. 

 

3. Danmarks forhold til Kina og Danmark i Kina 

Om den danske ambassade i Kina nævnte Carsten Rasmussen, at det er 

den største repræsentation ude i verden, og man har hele fem repræsentationer, 

hvoraf den ene ganske vidst er i Taipei på Taiwan. Der er ca. 100 medarbejdere. 

Danmark var et af de første lande i nyere tid, der oprettede diplomatiske forbindelser 

med Kina. 

Man har haft et strategisk partnerskab med Kina siden 2008, som anses 

for at være vigtigt, mest fordi det har skabt og skaber mulighed for nyudvikling på 

flere felter.  

Carsten Rasmussen nævnte, at Danmark bliver nævnt i kinesiske medier. 

Kineserne er generelt interesseret i Danmark, hvilket har smittet af på antallet af 

kinesiske turister i Danmark. 

 

4. Forsvarsattachéen og forsvarets relationer til Kina 

Carsten Rasmussen omtalte til slut sit virke som forsvarsattaché. Der var 

i forvejen et samarbejde mellem det danske og kinesiske militær, men det er blevet 

udbygget med udvekslinger og møder på højt niveau. Man har fra dansk side deltaget 

i uddannelse af kinesiske militære fredsbevarende styrker. Forsvarsakademiet og 

tilsvarende institutioner i Kina har et samarbejde og på det maritime område har 

man haft gode relationer. 

Der var ikke mindre end 50 tilhørere til aftenens flotte foredrag. De fik 

sig en meget interessant aften med mange nye og anderledes oplysninger om ”Riget 

i midten” set med en dansk forsvarsattachés øjne. 
Erling Flebbe 

 


 

Generalforsamling 

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19:00 afholdes generalforsamling i 

overensstemmelse med FOUAT’s vedtægter, som findes på foreningens hjemmeside 

www.wp.fouat.dk. Kig under fanebladet ”Foreningen.”    

På valg til Københavns Kreds’ bestyrelse i 2019 er:  

Erling B. Flebbe, formand,  

Keld Meier Olsen, kasserer,  
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Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem,  

Jørgen Dam, skydeleder,  

Bo Madsen, bestyrelsesmedlem, og 

Henrik Agersted, bestyrelsesmedlem. 

Fælles for ovennævnte er, at de alle har erklæret sig villige til genvalg.  

Bemærk også, at hvis man mener at sidde inde med emner, som bør 

løftes til behandling på Repræsentantskabsmødet i april, vil det være en fordel at få 

det lagt op via kredsens generalforsamling.  

Generalforsamlingen følges op med hyggeligt samvær til en kuvertpris á 

kr. 100. Aftenens forløb er ganske uformel. Diverse indslag fra medlemmerne er 

velkomne, idet dog formanden bedes adviseret herom ikke senere end tirsdag den 

12. februar 2018. Samme dato er i øvrigt sidste frist for tilmelding til 

generalforsamlingen. 



Foredragssæson 2019-I  

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet 

for foredraget er i Gamle Varmecentral på Kastellet. Der vil være et efterfølgende 

traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst 

foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest 

tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til 

Hestestalden henholdsvis på 2. etage.    

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter 

normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre 

Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.   

Sidste foredrag i foredragssæson 2019-I bliver torsdag den 14. marts kl. 

19:00. Det er en svensk kommandør, der går på podiet. Hans daglige virke er at være 

forsvarsattache i Oslo. Han er tillige sideakkrediteret til Reykjavik og København. 

Kommandøren hedder Mats Fogelmark og han har lovet at komme og holde foredrag 

for Københavns Kreds om ”Läget i Sverige” (den militære situation i Sverige). 

Foredraget forventes at ville blive afviklet på engelsk. 
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Kommandør Mats Fogelmark 

 

Torsdag den 21. marts kl. 12:00 afholdes den traditionelle 

klipfiskfrokost. Desværre er det blot en uge efter, at sidste foredrag i 

foredragssæson 2019-I er blevet afviklet, men det har kredsen ikke haft indflydelse 

på, idet det er en udløber af velsignelserne i forbindelse med centraliseret booking 

for hele Forsvaret i Hjørring.  

Stedet er Hestestalden i Kastellet, og kuvertprisen er sat til kr. 200. 

Tilmelding bedes foretaget til formanden ikke senere end den 12. marts kl. 12:00. 

Bestyrelsen tillader sig at fremhæve, at det tilsvarende arrangement med 

Klipfiskfrokost sidste år blev en udmærket oplevelse, selvom pladserne var lidt 

trange. Vi stiler efter at afvikle arrangementet den 21. marts på samme hyggelige og 

gemytlige facon. Tag og mød op og vær med til at hilse foråret velkommen og slutte 

vinterens og forårets sæson af. 
Erling Flebbe 

 

 

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 
 

mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
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Kære medlemmer, 

                  Så står en ny sæson for døren. Vi indleder sæsonen med at afholde 

generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19:30 på Skovsøgård i Slagelse. 

Indkaldelsen er tilsendt jer i uge 6. På valg til bestyrelsen i 2019 er følgende: 

• Formand: Tonni Schumann er villig til genvalg. 

• Næstformand for ét år: Mogens Røgind ønsker at stoppe. Kandidater 

undersøges. 

• Forretningsfører: Holger Janns er villig til genvalg. 

• Bestyrelsesmedlem: Søren J. Larsen er villig til genvalg. 

• Suppleant til bestyrelsen: Kandidater undersøges pt. 

• Revisor: Bestyrelsen foreslår Tommy Pedersen. 

• Revisorsuppleant: pt. ingen forslag.   

Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling er tirsdag den 19. februar 

og sidste tilmelding til arrangementet er fredag den 1. marts.  Efter 

generalforsamlingen er foreningen – traditionen tro - vært ved et varmt måltid mad. 

Husk at betale dit kontingent for 2019 inden generalforsamlingen. Det er 

bestyrelsens arbejdskapital, som skal sikre, at DU får et godt foreningsår.  

Onsdag den 27. marts kl. 19:30 gennemfører vi årets første foredragsaften. 

Seniorsergent Henrik Kaare Petersen var i efteråret 2018 udsendt til FRONTEX i 

Sydeuropa og vil berige os med sine oplevelser i forbindelse med udsendelsen. 

FRONTEX er EU's grænseagentur, som har til opgave at koordinere 

medlemsstaternes kontrol af EU's ydre grænser. Formålet med FRONTEX er at 

styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser. 

 

 

            

                      FRONTEX har ikke selv operationelle beføjelser, men hjælper alene 

medlemsstaterne med at koordinere deres operationelle samarbejde. FRONTEX' 

opgaver går bl.a. ud på at udarbejde risikoanalyser, hjælpe med uddannelse af 
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nationale grænsevagter, hjælpe med at koordinere fælles tilbagesendelser og 

overvågning af relevant forskning på området.  


 

Vi vil - i lighed med tidligere år - gennemføre fem pistolskydninger på 

Bredetved skydeterræn ved Holbæk. Datoerne er endnu ikke endelig fastsat, men 

Holger Janns vil orientere os om dette i forbindelse med generalforsamlingen. Alle 

medlemmer er velkomne til at deltage i disse hyggelige skydebanedage.  

Mange hilsener og på gensyn til årets aktiviteter. 

Tonni Schumann  

 
  

 

 

 

FYNS KREDS 

Formand: Vakant. Henvendelse sker gennem forretningsføreren. 

 

 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 
 



Julefrokost 2018 
 
H.M. Dronningens skål – og veteranhjem i mål 

De gode julefrokosttraditioner blev endnu en gang fejret på 

Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. 39 veloplagte medlemmer, inkl. pårørende, 

celebrerede H.M. Dronningens skål. Og så blev der langet til fadene med den gode 

julemad, og der blev sunget julesange. 

Som noget nyt så kom julemaden ”udefra”. Erik Hansen, og hans stab af 

ildsjæle, mangler en kok, der frivilligt vil stå for Dannevirkes køkken. Men de gjorde 

deres yderste for, at FOUAT FYN kunne fortsætte med at holde sine gamle 

julefrokosttraditioner i hævd. Og de gjorde et flot stykke arbejde! 

 

Generationers soldaterminder 

 ”Ja, Odense Garnison forgår. Men Dannevirke består”. Sådan lyder et 

gammelt udsagn. Det er en kendsgerning, at ud af Danmarks oprindelige 10 

Dannevirke Soldaterhjem er der kun ét tilbage. Nemlig det i Odense. Stadig i dag et 

monument over generationers soldaterminder, og for alle de frivillige, som har båret 

det på deres hænder med deres tusindvis af frivillige arbejdstimer.  

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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Tommy vandt købmandskurven 

 Det traditionelle, amerikanske lotteri overgik sig selv i år. Der blev solgt 600 

lodder. Hovedpræmien var en flot købmandskurv skænket af et anonymt medlem. Det 

blev Tommy Christensen, som vandt hovedpræmien. Men der var mange andre 

præmier i form af rødvin, flødeboller og kvalitetskaffe. 

 

Varme tanker til Mosegaard 

 Julefrokosten blev indledt med, at forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars 

Falkenberg, gav os den triste meddelelse, at FOUAT FYNS aktive formand, major Leif 

Mosegaard, efter eget ønske, er fratrådt på grund af en uhelbredelig, alvorlig sygdom. 

Hele selskabet var enige om at sende ham en blomsterhilsen. Leif Mosegaard er indlagt 

på Odense Hospice. Supplerende melding: Leif Mosegaard døde torsdag den 3. januar 

2019, jfr. nedenfor. 


Dødsfald 

Det er med stor sorg, at bestyrelsen for FOUAT FYN må meddele, at vores 

aktive og afholdte kredsformand, 

 

ritmester, major Leif Mosegaard 

* 7. maj 1942,  3. januar 2019. 

 

er afgået ved døden, efter kort tids sygdom ramt af en uhelbredelig kræftsygdom. Leif 

Mosegaard blev 76 år gammel. 

Major Leif Mosegaard har været medlem af FOUAT Fyn i mere end 20 år. 

Siden 2007 var han medlem af bestyrelsen, heraf de sidste to år som formand i 

kredsen. Et arbejde han har udført flot og med en dynamisk tilgang til tingene. 

Opgaverne blev aldrig ”syltet”, og han holdt altid, hvad han lovede. De sidste års 

medlemsfremgang i FOUAT FYN, skyldtes især hans store indsats på hverveområdet. 

Leifs netværk var enormt, især i militære og soldaterforeningskredse. I Fyns 

Militærhistoriske Museum var Leif Mosegaard næstformand, og de fik også stor glæde 

af hans engagement. Et af hans store projekter var at skaffe en panserjager som 

blikfang for museet. Og det lykkedes for Leif. 
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Ritmester, major Leif Mosegaard 

 

Et stort tab 

 Major Leif Mosegaard var med i forreste linje når FOUAT’s Landsforening 

samlede alle kredsbestyrelser årligt til repræsentantskabsmøderne hos HJV-region Fyn 

i Højstrup (Odense). Også som medlem af hjemmeværnet var han en ildsjæl. 

 Ved FOUAT FYNS landsskyttekonkurrence i pistolskydning opnåede han 

mange gode placeringer. Og Leif vandt flere ærespræmier og pokaler. 

 

Forsvaret var hans metiér 

 Som professionel officer har Mosegaard haft sin livsgerning ved militæret, 

for eks. ved Gardehusarregimentet. Udsendt på mange missioner: Irak, Eritrea, Cypern, 

Italien (Napoli), USA og Balkan.  Sidstnævnte sted, mødte Leif sin anden hustru, 

Snezana, i forbindelse med sin udsendelse. Vore tanker går nu til Snezana Mosegaard 

og til hans to sønner, Tor og Lars, og datteren Christina, samt den øvrige familie. 

 Inden Mosegaard fik sin livsgerning ved militæret, havde han taget 

uddannelse som maskiningeniør. I de senere år har Leif Mosegaard været udsendt i 

flere omgange af Udenrigsministeriet som international valgobservatør. 
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Højtidelig begravelse i Stenstrup 

 På trods af at Leif Mosegaard var Odenseaner med stort ”O”, så havde han 

valgt Stenstrup Kirke på Sydfyn til sin begravelse. Det skyldtes hans store veneration 

for den landsby, hvor hans mor blev født. Det var også her han havde haft sin opvækst, 

boende hos sin mormor og sin morfar i Stenstrup. Nu er han stedt til hvile på Stenstrup 

Kirkegård. Fulgt af familie og venner, militær- og hjemmeværnskredse, FOUAT, 

Reserveofficersforeningen og mange flere. Også oberst Flemming Agerskov fra 

Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest i Skive deltog.  Regionsfanen var med både i 

kirken og ved graven.  

En af salmerne ved mindehøjtideligheden i kirken var også tydeligt Leifs 

personlige valg: ”I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden for, jeg kæmped’ med 

åben pande, for det jeg for alvor tror!”  

 Sognepræst ved Stenstrup kirke, Annie Løvig Thomassen, holdt talen i 

kirken. Da Leif Mosegaard ikke ville have personlig omtale, var hans ønske, at 

sognepræsten i stedet oplæste eventyret om ”Klods Hans”. Drengen der skilte sig ud 

og valgte at gå sine egne veje i forhold til sine ”kloge” brødre. Måske en symbolsk 

hilsen fra afdøde.  

Ved mindehøjtideligheden i Stenstrup Forsamlingshus var hele den store 

sal fyldt med gæster. Leif var et fantastisk menneske, og han vil blive savnet i vores 

midte.  

ÆRET VÆRE HANS MINDE 

 

                                                                       På FOUAT FYNS vegne  

                                                               Palle Christiansen 

                                                                                                       Kaptajn, bestyrelsesmedlem og sekretær 

 



Velkommen til Odense Veteranhjem 

 To af FOUAT FYN’s medlemmer, pensioneret major Henrik Dyhr (formand 

for Odense Veteranhjems Forening) og Michael Sandberg (formand for Odense 

Veteranhjem), deltog i julefrokosten. De gav os en briefing om det nye veteranhjem i 

Odense: 

De første tanker om et veteranhjem i byen, blev skabt i 2014. Henrik Dyhr, 

udpegede overfor rådmand Steen Møller det sted i haven bag Dannevirke, hvor 

Veteranhjem Odense kunne placeres. Centralt i Odense og nær den gamle nu nedlagte 

Odense Kaserne. Og nu står veteranhjemmet der! Faktisk allerede klar og i brug. 
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Ved julefrokosten orienterede pens. major Henrik Dyhr om det nye veteranhjem 

 

 Men håndværkerne forlader endeligt byggeriet i løbet af de første 3 

måneder af 2019. Så bliver nøglerne officielt overrakt ved en åbningsreception. Der 

findes i dag 5 veteranhjem i Danmark: Aalborg, Århus, Fredericia, København. Nu også 

Odense, som det nyeste skud på stammen. Alle steder tilbydes frirum til veteranerne. 

 

 
Det nybyggede Veteranhjem i Odense 

 

Der kom for alvor gang i byggeriet i sommeren 2016, idet A.P. Møller 

Fonden donerede 9,6 millioner kr. til veteranhjemmet. Af andre bidragydere kan 

nævnes Forsvaret med betydelige midler. Lokalt bør også nævnes Odense Inner Wheel 

Club, Rotary Odense og flere gode kræfter. Henrik Dyhr fastslog dog, at det alligevel 

havde været ”en hård fødsel” at komme i gang med byggeriet. Veteranhjem Odense 
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er det eneste af de 5 af slagsen i Danmark, som er bygget op fra grunden af og tegnet 

direkte til sit formål. Arkitektfirmaet Isager har tegnet byggeriet med inspiration fra de 

gamle klostre. 

  

 
Veteranhjem Odense set fra atriumgården mod Dannevirke 

 
Sammen med andre, eller alene 
 Formanden for Danske Veteranhjem, Michael Sandberg, fortalte, at 
Veteranhjem Odense har 6 pladser plus et ekstra i beredskab til veteraner, der har brug 
for hjælp i en periode. Normalt kan veteraner bo der op til 3 måneder. Beboerne har 
mulighed for at vælge til og fra i forbindelse med aktiviteter. Sammen med andre eller 
alene-tid. 
 

 
Formand for Danske Veteranhjem, Michael Sandberg, informerede om det nye veteranhjem 
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 Stedet drives af en fastansat, daglig leder plus en frivillig stab af hjælpere 
og i samarbejde med den lokale veteranhjemsforening. Normale åbningstider er fra 8-
20, men alle veteraner er velkomne ”24-7”. Veteraner er ganske almindelige 
mennesker, som har haft nogle voldsomme, ualmindelige oplevelser. De allerfleste er 
kommet styrket hjem fra missionerne. Men desværre findes der også veteraner, som 
har fået ”ar” på sjælen. I disse år kommer hovedparten fra Balkan-missionerne (70-
75%). 
 Fonden Danske Veteranhjem er en fond, der som hjertesag har 
veterangruppens ve og vel. Veteranhjemmene tager fat med menneskevarme, gode 
råd, etablering af netværk og kammeratskab. De udfører et flot stykke arbejde. 

 

Palle Christiansen  
                                                                          Kaptajn 



AKOS for FOUAT FYN foråret 2019 
19. februar, kl. 19:00. Foredrag på Dannevirke. Arrangør MIL MUS FYN. 

Forhenværende brandmester Hans Dahl beretter om Operation Chariot = 
ødelæggelse af Normandiedokken med et kommandoraid. 

28. februar, kl. 19:00. Ordinær generalforsamling på Dannevirke. Spisning 
klokken 18:00. Speciel indbydelse udsendes til medlemmerne. 

19. marts, kl. 19:00. Foredrag på Dannevirke. Arrangør MIL MUS FYN. 
Forfatteren Ole Drostrup vil foredrage om emnet: Der var krig i Korea, men var der 
også danske Centurions? 

10. april, kl. 10:00. Repræsentantskabsmøde 2019 i FOUAT. Foregår i 
Højstup. Tilmelding til forretningsfører Lars Falkenberg. Nærmere tilgår. 
 

24. april, kl. 19:00. Foredrag på Dannevirke. Arrangør MIL MUS FYN. Major 
N.K. Vistisen fortæller om Operation Market Garden, en aktion, som slog fejl. 
 
Bemærk: Foredragene er arrangeret af MIL MUS FYN, og medlemmer af FOUAT FYN er 
velkomne til at deltage. Pris kr. 25 for ikke-medlemmer af MIL MUS FYN. Kaffe og 
ostemad skal forudbestilles. Tilmelding til O.V. Petersen, MIL MUS FYN. 
 

Palle Christiansen 
                                                                                                                                               Kaptajn 

 

SYDJYSKE KREDS 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 
Kasserer: Major Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft 
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036 
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Ordinær generalforsamling 2019 

Sydjysk Kreds- afholder ordinær generalforsamling på Den Gamle 

Grænsekro (Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld) 

onsdag den 6. marts 2019 kl. 10:00 

Dagsorden i.h.t.  FOUAT’s vedtægter, TILLÆG A, med den ændring, at 

forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, 

hvis de er modtaget af et af bestyrelsens medlemmer senest onsdag den 20. februar. 

Skriftlig indkaldelse, bilagt regnskab for2018 samt bestyrelsens forslag til kontingent 

(kr. 200) og forslag til valg er udsendt direkte til kredsens medlemmer. 

Dagens program ser således ud: 

10:00–10:30   Mødekaffe m/brød + formandens velkomst 

10:30–11:30   Medlemmerne: Generalforsamling 

     Vore damer: Besøg på Genforeningsmuseet over for kroen. 

11:30–12:00   Reservetid/pause 

12:00–13:30   Frokost - Wienerschnitzel + kaffe med lidt sødt 

13:30–15:30   Foredrag/debat ved oberst L. Keller Nielsen 
     Danmarks militære udfordringer, historisk og nu - i relation til 

                          sikkerhedssituationen - globalt og i EU. 
      Emnet skal ses i sammenhæng med det nært forestående valg til  

      Europaparlamentet (26. maj), hvor FOUAT's medlemmer med damer    

      forventes at bidrage konstruktivt til den almindelige debat. 

 
Kuvertpris for deltagelse i spisning m.v. inklusive drikkevarer: Kr. 250. 

(Betales kontant til kassereren ved mødet). Tilmelding: Snarest og senest 27. februar 
til major Ole Holck. 


 

Sydjysk Kreds’ forårsarrangement 

Vi mødes tirsdag den 7. maj på Lokalhistorisk Arkiv For Dybbøl, Ulkebøl og 

Sønderborg, Asylvej 1, 6400 Sønderborg. 

To af arkivets frivillige arkivarer - vort medlem Kai Viggo Jørgensen og 

Knud-Erik Sørensen - er dykket ned i arkivets gemmer og vil fortælle historier om et 

par af de begivenheder i Sønderborg, som engang har været på alles læber og haft stor 

betydning, men som nu ligger gemt og glemt i støvede papirer og fotos. 

Midt på dagen begiver vi os til den nærliggende restaurant, ”Det 

Sønderjyske Køkken”, der vil servere ”Sønderjysk tapas tallerken” = En tallerken med 

gode lokale pølser og ost fra Naturmælk med hjemmebagt brød på Skærtoftmølle-mel 

– efter Inge Adriansen’s ide. 
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Indbydelse med tidsplan, kuvertpris og deadline for tilmelding udsendes til 

medlemmerne ultimo marts.  


 

Kommende arrangementer 

Ordinær generalforsamling 2019 afholdes onsdag den 6. marts 2019 på 

Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld. Indkaldelse med dagsorden 

udsendes direkte til medlemmerne. Som besluttet under tidligere generalforsamlinger 

skal forslag til behandling på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 

onsdag den 20. februar 2019. 

Under generalforsamlingen er det planen, at deltagernes damer skal 

besøge ”Genforeningsmuseet” på den modsatte side af Koldingvej. 

Kredsstyrelsen har gjort sig den overvejelse, at også vi, der er ”… udenfor 

aktiv tjeneste,” har medindflydelse, hvis vi stemmer ved Europaparlamentsvalget 

søndag den 26. maj 2019.  Derfor vil oberst Keller Nielsen efter frokost give et indlæg 

som oplæg til en efterfølgende debat. Han vil her inddrage Danmark, EU og Europa i 

øvrigt i relation til den globale sikkerhedssituation. Indlægget skal ses i den 

sammenhæng, at Europa og EU kommer til at spille en mere fremtrædende rolle, end 

vi har set hidtil. Og at Danmark i den forbindelse naturligvis er i et interessant dilemma 

på grund af vores forbehold. 

For deltagelse i frokost m.v. må der påregnes en kuvertpris på kr. 250. 

Med disse ord takker bestyrelsen for et godt år 2018 og ønsker 
medlemmerne en Glædelig Jul og et Godt Nytår.  

 
  

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 
 


 

Mindehøjtidelighed den 5. januar 2019. 

Til ære for USAAF flyver 2/Lt Robert J. Kenning, der mistede livet over 

Danmark mellem Næsborg og Brøndum den 5. januar 1944, havde FOUAT Nordjyske 

Kreds inviteret til mindehøjtidelighed den 5. januar 2019 på 75 års dagen for 

nedskydningen. 

 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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USAAF flyver 2/Lt Robert J. Kenning 

 

Højtideligheden begyndte med en mindegudstjeneste kl. 13:00 i Næsborg 

Kirke, Haugårdsvej, Løgstør. Sognepræst Torben Haahr forrettede den kirkelige 

handling, som begyndte med, at tre faner blev ført ind i kirken. Kaptajn Jørgen 

Østergaard med den amerikanske fane, kadet Kurt Verner Olesen med FOUAT’s fane 

og Egon Nielsen med Lundbyfondens fane. Der var mødt mellem 90 og 100 tilhørere. 

Efter gudstjenesten blev deltagerne i to busser kørt til mindestenen ved 

nedstyrtningsstedet 1 km mod syd ad Næsborgvej. Her lagde Franz Strehle en krans på 

vegne af FOUAT Nordjyske kreds. Derefter spillede overkonstabel Jens Erik Kristensen 

”The Last Post” på trompet. 

Højtideligheden ved mindestenen sluttede med en ”Low Level” 

overflyvning af to F-16 jagere fra Flyvestation Skrydstrup. Derefter kørte deltagerne til 

mindesammenkomst i ”Byens Hus” i Løgstør. I ”Byens Hus” blev der serveret kaffe og 

kage, hvorefter formanden for FOUAT Nordjyske kreds, Frants Strehle bød velkommen 

og indbød til indlæg. 
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Fra kranselægningen 
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            Tidl. formand for Folketinget, Chr. Mejdal tog ordet og erindrede om 

likvideringen af Kaj Munk som også skete for 75 år siden. Derefter berettede han om, 

hvordan egnens folk i 1955 tog initiativ til at samle penge ind og rejse mindestenen 

over 2/Lt Robert J. Kenning. Han fortalte bl.a., at der deltog 300 mennesker i 

mindestenens afsløring den 5. maj 1955.  

Chr. Majdal citerede inskriptionen på mindestenen: 
 

                                        VI SATTE DENNE STEN 

                                        SOM RØST VED ALFAR VEJ 

                                        AT HER ER FALDET ÉN 

                                        FOR DANMARK – OG FOR DIG 

 

Eva Mejdal fortalte, at hun som fireårig sammen med sin storesøster var 

på vej hjem fra et besøg hos sin moster og onkel, da de oplevede luftkampen, hvor 

Robert Kenning blev skudt ned. Panikslagne løb de to piger tilbage til mosteren og 

onklen, som bagefter kørte dem hjem til deres forældre. 

Tidligere sognepræst Villy Jørgensen viderebragte en hilsen fra Maria og 

Valdemar fra Tinggården, på hvis jord Robert Kenning blev fundet dræbt. De var 

øjenvidner til styrtet og havde set, at faldskærmen ikke foldede sig ud.  

Villy Pedersen, Overlade, berettede, at han var med sine forældre i jumpe 

på vej til et familiebesøg, da luftkampen fandt sted og husker, at faderen satte hesten 

i galop for at komme væk fra vildfarende kugler. 

Oluf Eriksen fra Flyhistorisk Museum i Karup fortalte, at 2/Lt Robert J. 

Kenning deltog i et angreb på tyskernes ubådsbase i Kiel. Han fløj i en P-38 Lightning, 

som var en tomotorers jager. 

Franz Strehle orienterede om indholdet af rapporten til eskadrillen, hvoraf 

det fremgår, at Robert Kenning åbenbart havde haft motorproblemer, idet han havde 

opfordret en kollega til at bremse ned for at lade ham indhente. Det lykkedes ikke, og 

man mistede kontakten til Robert Kenning, som blev adskilt fra de øvrige fly og fløj 

nord på til Jylland. Nord for Fliegerhorst Grove blev han angrebet i 5.000 meters højde 

og skudt ned af en tysk natjager. 

                      Kenning reddede sig ud ved lav højde, men styrtet blev hans død. Flyet 

styrtede ned klokken 13:00 mellem landsbyerne Brøndum og Næsborg omkring syv 

kilometer sydøst for Løgstør. Liget af Kenning blev fundet 800 meter væk fra vraget 

med knust kranium. Faldskærmen havde ikke nået at folde sig ud. 

                     Franz Strehle stillede spørgsmålet: Han havde motorproblemer og ville 

sikkert flyve tilbage til England, men hvorfor fløj han nordpå? Måske havde han 
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kompasfejl og troede, han fløj langs den hollandske kyst. Han havde jo havet på højre 

hånd. 

                   Den 14. januar 1944 blev 2/Lt. Robert Kenning begravet på Frederikshavn 

kirkegård. Hans jordiske rester blev udgravet den 5. januar 1948 og overført til den 

amerikanske kirkegård i Belgien. Senere blev han flyttet til en kirkegård i USA. 

                                                                                                                             

Preben E. Bro 


 
Glögg og æbleskiver i Aalborg. 

Den 13. december kl. 14:00 prc. mødtes vi en hel del i Hasseris hos Jette og 

Franz Strehle i deres dejlige domicil. En skam Franz ikke har en større parkeringsplads, 

men efter en del rokering blev der da plads til alle. Inden Franz bød velkommen, gik 

snakken lystigt, og vi opdagede flere, som man ikke havde set i flere år. ”Hvor var de 

blevet af?” Stor gensynsglæde! 

Der var rigeligt af glögg og æbleskiver, og alle tog godt for sig af begge dele, 

nogle stykker havde endda, heldigvis allieret sig med et par standhaftige chauffører, 

for hvad nu med procenterne? Snakken gik usandsynlig godt - som i messen efter en 

rigtig god øvelse eller indsats. Vore koner rullede et par gange med øjnene; de havde 

nok hørt historierne et par gange før! 

Midt i det hele lød der et usandsynligt højt brag. Vi var alle på vej ned under 

bordene, men det var heldigvis/desværre en bakke med porcelæn, der røg på gulvet 

ude i køkkenet. Der var mange skår. Snakken fortsatte indtil, det var blevet mørkt, og 

vi alle brød op efter en god eftermiddag. Et rigtig forfriskende gensyn med gamle 

bekendte og kolleger ud i krigskunsten. 

Stor tak til Jette og Franz for et godt arrangement. 

Clifford Lossin 



15 år i Fremmedlegionen                                               

                       Opfordringen om at komme tidligt blev fulgt til et nydeligt mødelokale i 

Storvorde Sognegård, den 16. januar, hvor der var dækket til kaffe til 50 personer. Der 

måtte dog åbnes til et bagvedliggende mødelokale, da vi blev knap 100 interesserede 

tilhørere. Og I, der ikke deltog, gik glip af en formidabel aften. 

Med velkomst af sognepræsten fulgte vi den gode skik at synge af den 

danske sangskat. Ja, og hvad kunne vi synge andet end ”Den danske sang er en ung 

blond pige”, og så fik Brian ordet. 
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Brian Lange præsenterede sig som en almindelig og glad, ung mand med 

lidt rodede familieforhold, tre skønne søskende og mange gode kammerater. Han 

omtalte sig som lidt af en ballademager, men sådan var vi andre såmænd også. Først 

uddannet slagter, så værnepligt ved Den Kgl. Livgarde og derefter kontrakt som 

konstabel ved Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia. Efter et halvt år som FN-soldat 

på Cypern, ville Brian til Slesvigske Fodregiment i Haderslev, men det ville KJFR ikke 

give ham lov til, og da delingsføreren sagde, at han ikke turde stikke af til 

Fremmedlegionen - så gjorde han det! 

 

 
Brian Lange 

 

Han fortalte kort om Fremmedlegionens historie med danske prins Aage 

som en af legionens højt respekterede officerer. Det lå Brian meget på sinde at slå en 

pind igennem myter som, at legionen består af en samling krigsgalninge, mordere og 

forbrydere af alle slags. Sådanne kommer slet ikke ind, da alle bliver undersøgt i 

hjemlandet, og de vil straks blive overdraget til deres nationale myndigheder. 
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Efter brev til mor/søster og bror gik det direkte med toget til 

hvervekontoret i Paris, Fort de Nogent, og efter en kort introduktion straks videre til 

fire måneders grunduddannelse. Efterretningssektionen oplyste deres viden om, at 

han var stukket af og eftersøgt, og han skyldte penge i banken – på kroner og ører, 

forstås. Nå, da han ikke havde begået bankkup eller lignende kriminalitet, fik han ny 

identitet som Bruno Leven og var straks en måned yngre end hidtil. 

Brian gennemgik de ni regimenter og et detachement samt deres Geo. 

Placering. ADM/UDD, Cavaleri (panser), INF, PARA, IGTR, UDD, INF, 13 halvbrigade og 

DLEM, spredt ud over Frankrig, Korsika, Fr. Guyana, Mayotte-øerne og indsat i 

afrikanske stater med præference til Frankrig. 

Så gik det med intensiv træning på grundskolen fra kl. 05-23 og måske 

alarmeringer, rengøring måske tre gange dagligt og vedligeholdelse, så alt skinnede og 

var i orden. Om søndagen fik de lov at sove længe til kl. 06:15 😊. Ingen brutalitet og 

ingen bliver tævet sønder og sammen, officerer og befalingsmænd slår ikke, men der 

er en høj grad af selvjustits blandt legionærerne. Det kan give blå øjne, blodtud og blå 

mærker, men alle ”hjælper” alle, og det giver sammenhold og korpsånd. 

Efter kaffe og kringle fortsatte Brian med fortællingen om, da han mod 

bestemmelserne tog en ferietur til Danmark lige efter grundskolen. Lidt uheldigt sagde 

han OK til et interview med billede til Ekstra Bladet, så da han blev kaldt til forhør i 

ESEK, fik han 40 dage i brummen og ”lidt ros”, for der meldte sig fem unge danske på 

baggrund af artiklen. 

Under spjældturen sidder man ikke inde hele tiden, man får en masse 

arbejde med rengøring, havearbejde med speciale i alle typer plæneklippere, masser 

af fysisk træning, men man skal gå rundt om bordet hele tiden, mens man spiser, og 

man må ikke tale til nogen overhovedet. 

Brian fortalte detaljeret om 2. Faldskærmsregiment med 1.400 mand 

(bedste eliteenhed) på Korsika, som var hans ønske fra starten, og som det lykkedes 

ham at komme til med følgende optagelseskrav:  

1. dag 

- 50 armstrækninger og 50 maverulninger, 

- 5 krophævninger til brystet, 

- 6 m op ad tov, kun ved brug af armene, 

- 100 m svømning i kampuniform/tennissko og hjelm + 10 m under vand og 

- 2.800 m Cooper på 12 min + 90 m løb m/40 kg sandsæk på 25 sekunder 

2. dag 

- 1.500 m løb i fuld feltmæssig på 9 minutter, herefter 5 minutters hvil og 

- 8 km fuld feltmæssig på 60 minutter, men det forventes på 50 minutter. 
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Ud over den almindelige uddannelse som faldskærmssoldater lærte de alt 

om alle tænkelige våbentyper, de kunne blive udsat for såvel hjemme som ude på 

missioner. De havde ikke blot våbenlære, men lærte også at betjene og skyde med 

dem under alle tænkelige forhold. 

 

2 REP, Fremmedlegionens 2. Faldskærmsregiment: 

- 1.-4. kampkompagni med speciale i hhv. bykamp, bjerge, vand/frømænd samt 

snigskytte/ingeniører 

- 1 CEA, opklarings- og ildstøttekompagni 

- 1 CCL, stabs- og logistikkompagni 

- 1 CBI, uddannelseskompagni 

- 1 KMP blandet af legionærer og regulære faldskærmstropper 

- Reservistkompagni, tidl. legionærer der deltager i 2 x 14 tjeneste/øvelse om 

året. 

Brian gennemgik godt krydret med oplevelser og gode soldaterhistorie sin 

tjeneste i enheder, på skoler og i missioner rundt om i Frankrigs interessesfærer á 1-2 

års varighed i Tchad, Djibouti, Rwanda, Sarajevo, Somalia, Centralafrikanske Republik, 

Mayotteøerne ved Madagaskar, Cote d’Ivoire samt en masse kortere 

missioner/indsættelser á 3-5 ugers varighed. 

Rets- og straffeforhold:  

- Mindre forseelser:   7 dage i spjældet 

- Do.         Chefen (belærende skideballe) + 7 dage i spjældet 

- Stoffer       40 dage i spjældet (gentagelser = ud) 

- Slagsmål        Fy da! Gået ind i en toiletdør (ingen døre på toiletter) 

- Andre forseelser        Straffearbejde, f.eks. klippe græs med en saks, rive med en  

                                     gaffel osv. 

Brian sluttede med Fremmedlegionens mærkedage: Camerone, Mexico 30. 

april, 1. Verdenskrig 11. november og Bastilledagen 14. juli, ligesom han 

sammenfattede legionens ”familieskab”, én gang legionær – altid legionær! Og 

legionens pleje-/alderdomshjem og helbredsforhold. Desuden er der alle de interne 

dage, fx Cepi Blanc dagen, hvor de nye får den hvide kepi på hovedet. 
Jørgen Mathorne Rasmussen 


Kranselægning. 

Årets sidste kranselægning 2018 er som sædvanlig den 24. december om  
morgenen.                                 

Den 5. maj 1945 opererede Consolidated Liberator B24 KK299 fra RAF 547 Sqdn. 

18 Coastal Group, Fifeshire Anti Shipping Patrol i Kattegat. Under patruljen opdagede 
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de fire ubåde, som sejlede på havoverfladen på vej mod Norge. Efter at de havde 

kredset rundt om ubådene, åbnede disse ild mod KK299, og under det andet angreb 

blev KK299 ramt og styrtede brændende i havet. De 11 besætningsmedlemmer 

omkom. 

En af de omkomne, Wt/O. Arthur John Dale, blev begravet i Aalborg, et andet 

besætningsmedlem F/Lt. Reginald James Allen, blev begravet på Aarhus Vestre 

Kirkegård. 

.                            
Wt/O Arthur John Dales grav            (F.S.) 

 


Militær nytårsgudstjeneste. 

Torsdag den 10. januar blev der holdt nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke 

arrangeret af Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland ved domprovst Niels Christian 

Kobbelgaard, musik ved organist Margrethe T. Østergaard, og ikke mindst 

Flyvestation Aalborgs Brass Band under ledelse af dirigent Gert Nørgaard. Der blev 

bl.a. spillet ”You Raise Me Up” – strålende. Nytårsprædiken blev besørget af chefen for 

Hjemmeværnet generalmajor Jens H. Garly. 

Vi mødtes på Duus Vinkælder, ikke for at styrke os, men for at ønske hinanden 

godt nytår, hvorefter vi gik samlet til kirke. Efter gudstjenesten var der samvær i 

krypten, hvor Hjemmeværnet bød på kaffe og kringle. 
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                                                         Flyvestation Aalborgs Brass Band                          (Ann Outzen) 

 


 
Generalforsamling. 

FOUAT Nord og Midtjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag den 27. 

marts 2019 på 

Godthåb Hamerværk, Zinksvej 3, 9230 Svenstrup J. 

 

17:00   Rundvisning og fortælling om Hammerværket og dets historie ved Per Bendixen.            

 

18:30   Generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 

2. Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling 

3. Beretning ved formanden (se nedenfor) 

4. Virksomhed i det kommende år 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 

6. Fastlæggelse af kontingent for næste år. 

7. Valg 

a. Valg af formand på ulige år. 

b. Valg af bestyrelsesmedlem (2år). Kaptajn Leif Nygaard – Major Kjeld 

Kjeldsen (Ikke på valg:  Kaptajn Per Erhorn, kaptajn Jørgen Østergaard og 

premierløjtnant Lars Nielsen)                                                            
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c. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (Ikke på valg Poul Boye Larsen)      

d. Valg af revisor (2 år) premierløjtnant Gert Larsen. Valg af revisorsuppleant 

(1 år). Premierløjtnant Jens Dietz 

e. Valg af fanebærer. (Kaptajn Jørgen Østergaard og kornet Kurt V. Olsen) 

f. Behandling af indkomne forslag fra Fællesstyrelsen. Behandling af forslag 

fra medlemmerne: Forslag skal være formanden i hænde senest den 1. 

marts 2019.                    

8. Eventuelt. 

 

Middag:  Skipperlabskovs og en øl eller vand. 

                

Foredrag 

Vor alderspræsident, næsten 92-årige premierløjtnant Poul Bøje Larsen 

fortæller om ”Da farfar var ung”.  Herunder serveres kaffe/the og småkager. 

 Bindende tilmelding til forretningsføreren, Jørgen Østergaards på: 

iofjol@gmail.com eller tlf. 20737477 senest den 1.marts 2019. Pris for rundvisning, 

middag 1 øl/ vand og kaffe samt foredrag. kr. 125. 

Kontakt forretningsføreren, hvis der er transportproblemer med at komme til 

Godthåb. 

 

Punkter til dagsordenens pkt. 3 Formandens beretning: 

 

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 

Nord- og Midtjyske afdeling. 

Formandsberetning 2018 

Januar 

05. Trænregimentets Nytårsparole. 

11.  Militær Nytårsgudstjeneste, prædiken ved oberst Thomas T. Hansen. 

Februar 

 03. Major Helge ”Congo Chris” Kristensen, 90-års fødselsdag. 

 19. Generalforsamling, FOUAT Nord og Midtjylland, Foredrag ved Arne Slot 

Kristoffersen. 

Marts 

04. Mindehøjtidelighed i Esbjerg for de amerikanske flyvere, der mistede livet 

over Danmark. 

05.     Takkebrev til garnisonskommandanten for lån af bus til Esbjerg. 

 

mailto:iofjol@gmail.com
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April 

09. Mindehøjtidelighed for kornet Frode Munch Westerby, der døde den 9. 

april 1940. 

10.  Premierløjtnant Mogens Skjøth 90-års fødselsdag, i Århus. 

11. FOUATS repræsentantskabsmøde i Odense. 

12. Mindehøjtidelighed på Lyngsodde - inviteret af P. E. Hansen Fredericia 

15. DsS repræsentantskabsmøde i Garnisonsmuseet. 

23. Foredrag ved museumsinspektør J.C. Hansen, Koncentrationslejren Husum- 

Svesing. 

Maj 

04. Alsang ved mindestenen i Silkeborg for Kai Munk. 

06. Mindehøjtidelighed i Lundby krat for Eric Lionel Germain, der mistede livet 

den 6. maj 1944. 

 

07. Trænregimentets årsdag, parade og march gennem byen. 

08. Inviteret til koncert i Hasseris kirke. 

17. Foredrag på Garnisonsmuseet Fliegerhorst Aalborg af Carsten Pedersen. 

31. Aalborg Kaserne møde med garnisonskommandanten, nye 

adgangsbetingelser  

til kasernen. 

Juni 

10. Danish Air Show på Flyvestation Aalborg. 

15. Valdemarsdag. 

 

Juli 

02. Dansk Amerikansk Klubs Gardenparty på Aalborg Forsvars- og  

Garnisonsmuseum. 

04.  Kranselægning i Mindelunden. 

August 

26. ”Fly in Blokhus” - frokost på Fårup Skovhus og sammenkomst på Baaken nr. 

1, Blokhus. 

 

September 

01.       Åbent Hus på Garnisonsmuseet. 

05. Flagdag for Danmarks internationalt udsendte, Åbybro og Aalborg 

08. Åbent Hus på Aalborg kaserner. 

Pastor Thomas Jensens begravelse i Holme Kirke. 



Side - 45 - af 46 

 

16. Oberstløjtnant N.O.P. Lundby død 

November 

03. Mindekomsammen for de faldne flyvere i Ålestrup 

08. DsS Formandsmøde 

06. Foredrag om SIRIUS på Aalborg kaserne. Foredragsholder orlogskaptajn 

Tommy Pedersen. 

 

11. Kranselægning ved mindestenen for Jørgen Christian Jensen, Løgstør 

29. Foredrag på Aalborg kaserne ved forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. 

December 

03. 2/Lt. Robert Kennings 100-års fødselsdag. 

13. Glögg og æbleskiver i Hasserisgade 36. 
24. Kranselægning på Arthur J. Dales grav på Søndre Kirkegård Aalborg.  
 

          Franz Strehle 

        

KRIGSUDREDNINGEN 

 
”Hvorfor gik Danmark i krig?” 

Den længe imødesete, uvildige udredning af Danmarks militære 
engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan er netop udkommet. I fire bind på mere end 
2.000 sider gennemgår forskere fra Københavns Universitets Saxo-Institut og Institut 
for Statskundskab baggrunde, forløb, evalueringer, kildemateriale og anbefalinger. Find 
den på https://krigsudredning.ku.dk/ 

Red. 

 
 
        

FOREDRAGSOVERSIGT 

 
 En opdateret version af OVERSIGT OVER FOREDRAG I FOUATS KREDSE 2009-
2018 er samtidig med nærværende MEDDELELSER Nr. 224 lagt på foreningens 
hjemmeside. 

Red. 

 
 
 
 
 
 
 

https://krigsudredning.ku.dk/
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

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

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

MEDDELELSER Nr. 227 (September-oktober 2019) 01 AUG 2019 15 AUG 2019 

MEDDELELSER Nr. 228 (November-december 2019) 01 OKT 2019 15 OKT 2019 

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Foredrag København Kastellet 14 FEB 2019 – 19:00 

Foredrag Fyn Dannevirke 17 FEB 2019 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 21 FEB 2019 – 19:00 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 28 FEB 2019 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 05 MAR 2019 – 19:30 

Generalforsamling Sydjyske Christiansfeld, Grænsekroen 06 MAR 2019 – 10:00 

Foredrag København Kastellet 14 MAR 2019 – 19:00 

Foredrag Fyn Dannevirke 19 MAR 2019 – 19:00 

Klipfiskfrokost København Kastellet 21 MAR 2019 – 12:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 27 MAR 2019 – 19:30 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet HJVD Fyn, Højstrup 10 APR 2019 – 10:00 

Foredrag Fyn Dannevirke 24 APR 2019 – 19:00 

Udflugt Sydjyske Sønderborg 07 MAJ 2019 -  

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 6. februar 2019 


