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NY PROCEDURE FOR INDLÆG PÅ HJEMMESIDEN 

 

Fra 1. april 2019 skal medlemmer, som har artikler eller indlæg, som de 

vil have lagt på hjemmesiden, sende dem til webredaktøren på samme måde, som 

man sender indlæg, som skal i MEDDELELSER, til redaktøren. Webredaktøren vil så - 

efter gennemsyn og sikkerhedstjek - lægge det fremsendte ind på hjemmesiden. Det 

vil blive gjort sådan, at det fremgår, hvem der står for artiklen/indlægget. 

Webredaktørens e-mailadresse kan ses på hjemmesiden og på side 2 i 

MEDDELELSER. 
Jørgen Houlberg Nielsen 

                                                                                                                                                    Webredaktør, FOUAT 

 

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 

 

                 Dødsfald 

Kredsen har modtaget underretning om at  

major René Regnert Debois 

*3. september 1936 -  7. februar 2019 

er afgået ved døden. 

 

  
Major René R. Debois 
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Major René R. Debois kom i FOUAT regi til at optræde som den sidste 

formand for Storstrøms Kreds. Han overtog kredsen i 2008. På daværende tidspunkt 

var ca. en tredjedel af kredsens medlemmer aktive skytter. Når man betænker, at 

det var samme gruppe, der i hovedsagen mødte op til kredsens øvrige aktiviteter, 

var man ude for noget af et grundskud, da det fra 2006 ikke længere var muligt at 

skaffe sig adgang til egnede skydebaner til gennemførelse af de årlige skydninger. 

Storstrømskredsen valgte derfor definitivt at nedlægge sig selv i 2012. René Debois 

valgte dog ved den lejlighed at bevare sit tilhørsforhold til FOUAT. Det gjorde han 

ved at melde sig ind i Københavns Kreds. 

Æret være René R. Debois’ minde. 

     


                         

                   Ann-Christina Salquist holdt torsdag den 24. januar 2019 foredrag om et 

folkeoplysende projekt, som hedder ”Udsendt af Danmark.” Ann-Christina Salquist 

indledte med en kort intro om hendes egen baggrund og motivation for at kaste sig 

ud i projektet Udsendt Af Danmark. Hun er i dag kaptajn af reserven og har endvidere 

været udsendt til Afghanistan ad to omgange.  

 

 
Ann-ChristinaSalquist 

 

  Ann-Christina mener, at det danske samfund er godt bekendt med det 

fåtal af tidligere udsendte, der kommer hjem med ar på legeme og/eller sjæl. Man 
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regner med, at den gruppe udgør ca. 10 % af alle udsendte. Men hvad ved danskerne 

om de resterende 90 %, spørger Ann-Christina Salquist?  

  Hendes grundtanke er, at der er et udækket behov for at skabe en 

bredere og noget mere nuanceret forståelse af alle de danskere, der har været 

udsendt af Danmark til internationale missioner. Derfor har hun taget initiativ til at 

skabe en platform for både at indsamle og formidle de mange personlige fortællinger 

fra Danmarks udsendte de seneste 70 år. Målet er at skabe et mere nuanceret billede 

af, hvad det er, der er foregået. Altså hvad det er, alle disse borgere, der har været 

og fortsat er udsendte, det være sig soldater, politifolk, folk fra Beredskabet, læger 

og sygeplejersker, har bedrevet under missionerne. 

  Og for at give et eksempel på den manglende interesse for Danmarks 

udsendte, fortalte Ann-Christina om nogle bekendte, der lige var kommet hjem fra 

fire ugers ferie i Puerto Rico. Efter hjemkomsten blev de bestormet med alskens 

spørgsmål om, hvordan det var at være dér. Om indbyggerne, om naturen, om 

kulturen osv. osv. Men når én, der har været udsendt af Danmark, kommer hjem 

efter at have været på mission i eksempelvis Afghanistan i et halvt år, bliver 

vedkommende i reglen kun mødt med det ene spørgsmål: ”Er du OK?” 

  Hun erindrede om, at de borgere, der har deltaget i missionerne, har 

udgjort og udgør et bredt udsnit af folk fra alle samfundslag. 

  Gennem det tiltag, som går under navnet ”Udsendt af Danmark” er det 

Ann-Christinas mål, at alle danskere skal have en mulighed for at blive oplyst om, at 

borgere i uniform har en idé om, at de er med til at sikre os alle sammen et trygt 

samfund. ”Udsendt af Danmark” består af både online videofortællinger, der kan 

findes på www.udsendtafdanmark.dk, en fysisk udstilling, der beskriver Danmarks 

70 år i international tjeneste, og som rejser rundt og besøger skoler, biblioteker, 

kulturhuse og indkøbscentre. Udstillingen hedder ”Gennem Ild & Vand”. Derudover 

er der udviklet et tilhørende undervisningsmateriale rettet mod folkeskolens ældste 

klasser og gymnasieniveau samt et fysisk brætspil, hvor man kan spille sig gennem 

70 års missioner.  

  Der er endvidere en hjemmeside*) knyttet hertil på internettet, hvor den 

enkelte har mulighed for at sætte sig ind i tingene. På den måde vil der være 

mulighed for: 

- at øge danskernes viden om Danmarks internationale engagement, 

- at sikre en historisk kulturarv, og sørge for at den bliver tilgængelig for alle, 

- at sikre den enkelte udsendtes fortællinger om oplevelserne under 

missionerne,  
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- at deltage i undervisning af børn og unge, så de kan få bibragt vidende om, at 

der er borgere i dette samfund, som er derude for vores alle sammens skyld, 

- at holde foredrag om ”Udsendt af Danmark,” 

- at gennemføre udstillinger om emnet på biblioteker, på gymnasier og lignede 

steder. 

  Ann-Christina Salquist fortalte, at der i dag er tre overlevende af alle de 

frivillige, der i 1951 drog ud med hospitalsskibet Jutlandia til Korea. I hovedsagen var 

det modne mænd og kvinder, man dengang sendte ud på netop den mission, 

mennesker i 40-års alderen og opefter. 

  Problemet er, siger Ann-Christina Salquist, at der er skabt en afstand, 

altså en slags ”vi” og ”dem.” Den opfattelse rummer næsten kernen i den almindelige 

manglende viden. 

  Fra hjemmesiden plukkede Ann-Christina Salquist et par videoer ud, der 

angiveligt skulle være repræsentative for alle de mange videoer, som ligger dér. Man 

kan uddrage mange konklusioner af det viste. Et eksempel var — videoen om Lene 

— en beretning, som handlede om, at Lene var draget ud for at finde ud af, om hun 

reelt kunne stå distancen som militær leder. Lene gav udtryk for det dilemma, det 

er, når familien ikke rigtigt kan finde meningen med det at skulle udsendes. Familien 

vil gerne have, at man kommer hel tilbage, altså med såvel lemmer som psyke i god 

behold. Familien stiller også de meget vanskelige spørgsmål om ”Hvorfor vil du det?” 

og ”Er der ikke en risiko for, at du kan dø derude” — Eller: ”Hvad så med os?” Ann-

Christina oplyste, at der ligger en række videoer på hjemmesiden med fortællinger. 

Det var oprindeligt planen, at man ville lave 365 interviews – en for hver dag i et år, 

men projektet er dybt afhængig af ekstern finansiering, og derfor er kadencen og 

ambitionen sat ned, så de satser på at ramme små 200 fortællinger, når projektet 

afslutter offentliggørelsen af nye fortællinger på Flagdagens 10-års jubilæum den 5. 

september 2019.  

  Ann-Christina Salquist pegede på, at der blandt alle de interviewede kun 

er optagelser med to sygeplejersker. Problemet er her, at der ikke blandt 

sygeplejersker er prestige i at tage en turnus på en militær mission. Det samme gør 

sig gældende blandt politifolkene. Der er ikke mange af dem, der har ladet sig 

interviewe. Igen er forklaringen den manglende prestige, hvortil kommer, at med en 

udsendelse kommer det til at gå ud over de kolleger, der er tilbage i den hjemlige 

struktur. De skal så trække et tungere læs på grund af kollegaens fravær på mission. 

Ann-Christina erindrede også om, at der er mange fra Beredskabet, der har deltaget 

og fortsat deltager i missionerne.  
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  Kommer man tæt på de, der har været udsendt, støder man ofte på 

dilemmaet ”Forsvaret før familien”. Det er en problemstilling, som fylder rigtig 

meget i mange udsendtes bevidsthed. Det kan for mange være en ganske vanskelig 

og emotionelt belastende sag at gøre familie og venner begribelig, at man gerne – 

grundene ufortalte – vil med på en mission. 

 Med hensyn til de udsendtes tanker om, hvad der rører sig derhjemme, mener 

Ann-Christina Salquist, at der ikke er mange, der tænker i politiske termer. Det er slet 

ikke dét, der driver dem. På samme måde kan det konstateres, at de udsendte ikke 

har nogen særlig fornemmelse for, hvad det er for en type mission, de er udsendt 

på, især har man svært ved at skelne mellem fredsskabende og fredsbevarende 

missioner. Naturligvis er man glade for, at der er politisk opbakning til det, der 

foregår, altså at Folketinget (i reglen enigt) står bag dem. Men det fylder ikke. Det, 

der fylder er, at når de er hjemme igen og oplever, hvordan politikerne vasker 

hænder og mener, at missionerne var fejlslagne, rammer det hårdt. For hvorfor så 

sende dem ud – de gjorde det for vores, deres venners og borgernes i det land, hvor 

de var, skyld. 

 Der er andre og stærkere motiver, der står først for. Eksempelvis giver det en 

god følelse i maven, at man støtter sine kammerater. Kampvognsskytten for 

eksempel fortæller ikke om det store farlige militære våben, han kører rundt i. Hans 

tanker går kun i de baner, der hedder, at han er med til at beskytte sine kammerater, 

infanteristerne. Det har for mange også været en rigtig god oplevelse eksempelvis at 

se en skole, man har været med til at bygge op, komme i gang; og der kommer børn 

dér for at lære noget. Man skal ikke sige til soldaterne, det være sig unge mænd som 

unge kvinder, at de har fejlet i Afghanistan eller andre steder, sagde Ann-Christina 

Salquist. De har alle lidt store afsavn og har løftet som enkeltpersoner eller i flok en 

opgave, som det danske samfund har fundet, var vigtig at kæmpe for. 

  Der er en række måder, hvor samfundet kan gøre opmærksom på, at 

Danmark har sendt og fortsat har borgere ude i det fremmede, som løser opgaver 

for os alle sammen. En af dem er Flagdagen. Hun nævnte, at det den 5. september i 

år er 10 årsdagen for Flagdagen. Til det knyttede Ann-Christina Salquist den lidt 

nedslående bemærkning, at det er tit, hun støder på borgere, som ikke har noget 

som helst begreb om, hvorfor der holdes flagdag. Hun nævnte, at hun sågar på selve 

Flagdagen havde talt med en journalist fra Berlingske Tidende, som ikke havde den 

ringeste anelse om, hvorfor man flager den 5. september. Det kan undre, at selv ikke 

en journalist på et landsdækkende medie ved, hvorfor man flager på specifikke dage.  

  Det gennemgående tema i Ann-Christina Salquists foredrag var, at der i 

det danske samfund hersker et udtalt ukendskab til, hvad der foregår derude på 
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missionerne. Altså at der er mange almindelige danskere, som ikke har den fjerneste 

idé om, hvad der rører sig på området. Og det mener Ann-Christina, at der skal gøres 

noget ved – for vi har som nation også i fremtiden brug for, at dygtige unge 

mennesker vælger at stille op for fællesskabet lokalt, nationalt og internationalt.  

 Under foredraget var hun også inde på, at der pågår et arbejde, hvor den 

bærende idé er, at det bør være muligt at gøre noget for samhørigheden blandt 

tidligere udsendte. Sigtet skal være at skabe en god følelse af fællesskab blandt 

tidligere udsendte — på tværs af de udsendte hold. 

 Der var mange spørgsmål undervejs, og der udspandt sig en livlig spørgeperiode 

efter selve foredraget. Der hersker i referentens opfattelse ingen tvivl om, at de 

fremmødte kredsmedlemmer fik en yderst interessant aften, hvor de fik lejlighed til 

at møde en ildsjæl af virkelig høj karat. 

 Erling Flebbe 
*) http://www.udsendtafdanmark.dk 



Forfatteren Niels Bjørn Hansen holdt den 14. februar 2019 foredrag om 

”Prisonen”, det engelske fangenskab under englandskrigene 1807- 1814.  

 

 
Niels Bjørn Hansen 

 

Englænderne var på den tid i krig med Frankrig. Englænderne ønskede i 

1807 at sikre sig, at den danske flåde, der dengang regnedes for en af de største i 

Europa, ikke skulle falde i franskmændenes hænder. I første omgang sendte man en 
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diplomat af sted til København for at bede om at få flåden udleveret, men han måtte 

vende hjem med uforrettet sag. Englændernes næste træk var derfor at sende en 

invasionsflåde mod Danmark. Den gik uden videre modstand i land ved Vedbæk og 

marcherede mod København. Byen blev omringet, og som en af de første byer i 

verden blev den udsat for et veritabelt bombardement. Det stod på i dagene 2. til 5. 

september 1807. Der var svære tab både af menneskeliv og ejendomme. Enden på 

det blev, at byens kommandant overgav sig og overleverede flåden til englænderne. 

Hændelse er senere bedre kendt under betegnelsen ”Flådens ran”. 

Før angrebet på København og dermed bombardementet i 1807 havde 

englænderne allerede fra august samme år givet sig i kast med at opbringe danske 

handelsskibe. I den periode krigen varede blev ikke mindre end ca. 1.400 skibe og ca. 

7.000 danske og norske søfolk sat i fængsel (på det tidspunkt var Danmark og Norge 

som bekendt ét kongerige under den danske konge). De arresterede søfolk blev, når 

de ankom til ”fangelejren,” afklædt, overspulet med koldt vand og iklædt en gul 

klædedragt, som var mærket ”TO” (der stod for Transport Office). 

Fangelejrene var helt egenartede, idet der var tale om, at man benyttede 

gamle udrangerede linjeskibe som fængsel. De var afrigget, uden mast og uden 

kanoner. Kanonluger samt andre åbninger til det fri var tilgitrede. De store skibe af 

den slags havde en oprindelig besætning på ca. 620 mand, men som fangeskib var 

der gjort plads til mellem 800 og 1.000 fanger. Skibene var sorttjærede, og fordi de i 

en datidig beskrivelse blev omtalt som ligkister, fordi de lignede sådanne og lugtede 

ligedan, har Niels Bjørn Hansen valgt at kalde skibene ved det navn, altså 

”Sorttjærede ligkister” i sin beskrivelse af dem. De fleste af de i alt 55 af den slags 

skibe lå langs med den engelske sydkyst. Men de fangeskibe, hvori de dansk/norske 

søfolk var interneret lå ved Chatham og Gillingham på floden Medway, der ligger små 

10 km syd for Themsens flodløb og blot 45 km øst-sydøst for London. Forholdene var 

barske og underbringelsesforholdene var meget trange. Madrationer var knappe og 

til tider under eksistensminimum. Der var selvjustits blandt fangerne, fortalte Niels 

Bjørn Hansen, og der var blandt andet hårde afstraffelser for tyveri af fødevarer. Der 

var fanger fra alle de lande England førte krig imod på det tidspunkt. Det betød, at 

de dansk/norske søfolk blandt andre var anbragt sammen med fanger fra USA, 

Frankrig og Holland.  

Ud over ”Flådens ran” og opbringninger af danske og norske skibe i rum 

sø, tog englænderne krigsfanger ved en anden lejlighed, som var det såkaldte 

”Søløjtnanternes angreb på Anholt” i 1811. Der skete det, at fyret på Anholt var 

blevet slukket under Englandskrigene. Men englænderne havde brug for fyret til 

navigation i farvandene omkring øen og satte derfor tropper i land i 1809, erobrede 



Side - 10 - af 28 

 

fyret og fik det tændt. De gjorde området omkring fyret til en stærk fæstning. Den 

danske konge befalede fyret slukket. Efter mange mislykkede forsøg på at sejle fra 

Jylland gik 650 soldater i land på øen i foråret 1811. De var sejlet fra det nordlige 

Jylland i 12 kanonbåde. Opgaven var at erobre fyret for derved at sikre, at det blev 

slukket. Men angrebet blev en total fiasko. Det betød, at den danske styrke blev 

stærkt decimeret, og de overlevende soldater blev taget til fange. Den engelske 

kommandant kunne ikke klare at tage vare på så mange krigsfanger, så han 

besluttede, at fangerne på æresord kunne blive krigsfanger i deres eget land. Som 

sagt så gjort. Krigsfangerne fra Anholt blev sat i land ved Grenå og kom til at friste 

tilværelsen som krigsfanger ved Viborg, hvor de fleste fik beskæftigelse som 

skovarbejdere og fik deres sold for den opgave. 

Niels Bjørn Hansen fortalte, at en vis Ulrik Rosing var præst ved den 

danske menighed i London. Han besøgte krigsfangerne og gjorde en kæmpe indsats 

for dem. Blandt andet kontaktede han den danske regering og sørgede for, at der 

blev skaffet lidt penge til krigsfangerne, så de ad den vej kunne få et tiltrængt 

supplement til deres skrabede rationer. Han solgte også krigsfangernes husflids-

arbejder, og provenuet af dette gik til fangernes bedste. Rosing fik også gennem 

forhandlinger med det engelske admiralitet udvirket, at mange fanger blev udvekslet 

med britiske søfolk i dansk fangenskab og på den måde løsladt. 

Niels Bjørn Hansen fortalte, at der forekom flugtforsøg blandt fangerne. 

Hvor sådanne mislykkedes og fangerne blev indkredset og bragt tilbage til fange-

skibene, blev de udsat for hård behandling. De blev sat i ”Det sorte hul”, et lukaf på 

3 – 4 kvadratmeter, befængt med rotter og sat på halve madrationer.  

For tilfangetagne officerer gjaldt der helt andre og meget lempeligere 

vilkår end for de underordnede og gemene matroser. Niels Bjørn Hansen fortalte 

nogle eksempler på beretninger om officerer i fangenskab, der er bevarede. 

Officererne kunne på æresord bevæge sig frit omkring i den del af landet, hvor de 

blev internerede. Der blev fortalt om to steder, hvor sådanne interneringer fandt 

sted, dels i Reading små 40 km vest for London dels i Greenlaw små 40 km sydøst for 

Edinburgh i Skotland. En højerestående officer kunne således have sin oppasser med 

i fangenskabet og officererne kunne også blive inviteret til at deltage i selskabelighed 

hos engelske officerer eller blandt det bedre borgerskab. 

Niels Bjørn Hansen omtalte enkelte fremtrædende skikkelser, blandt 

andre kaperkaptajn Poul Andreas Kaald fra Bergen, som var så heldig at blive 

fangeudvekslet og slap ud på den måde. Løjtnant Hans Birch Dahlerup, der blot var 

18 år, da han blev tilfangetaget først gang i 1808. Samme Dahlerup blev også 
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udvekslet, endda tre gange, men tredje gang måtte han forblive krigsfange indtil 

fredsslutningen i 1814. 

De ”Sorttjærede ligkister,” der lå for anker ved Chatham var dengang mål 

for turisme. Det kan virke noget bizart, men på den tid havde man en anden tilgang 

til krigsførelse og dens følger. (Til at underbygge dette kan nævnes, at der under den 

amerikanske borgerkrig eksempelvis var velhavende turister fra Washington, der tog 

på picnic for at overværede kampene ved Bull Run i 1861. Noget lignede skete andre 

steder senere i samme krig).  

Englandskrigene varede næsten 7 år. Da krigen sluttede i januar 1814 

blev fangerne frigivet. Men det tog en rum tid, inden man fik organiseret deres 

hjemtransport og fik dem befordret til Danmark. De danske og norske krigsfanger 

ankom således først til Danmark den 25. juni 1814. Til ære for krigsfangerne blev der 

arrangeret en stor fest på Holmen den 2. august samme år. Ved den lejlighed var en 

del af krigsfangerne iklædt de gule ”TO-dragter.” 

På den måde løftede Niels Bjørn Hansen sløret for en for mange aldeles 

ukendt, men interessant tildragelse under Englandskrigene. Der var 38 medlemmer 

og 4 gæster, som med interesse fulgte fortællingen. 

Erling Flebbe 



Generalforsamling i FOUAT Københavns Kreds 

FOUAT Københavns Kreds afholdt ordinær generalforsamling den 21. 

februar 2019. 

Formanden oplyste om kredsens aktiviteter i 2018. De blev afviklet inden 

for de traditionelle rammer med 8 gode foredrag. Fire i vinter- og forårssæsonen, 

der rundedes af med en udmærket udgave af den traditionelle Klipfiskfrokost.  

Dernæst forårs-/sommerudflugten, der gik til ”Dragør Fort.” Og i efteråret blev der 

budt på fire foredrag. Året blev rundet af med den traditionelle ”Stiftelsesfest.”  

Om skydningerne i 2018 kunne formanden for skydeudvalget, kaptajn 

Per Kristian Madsen, berette, at i 2018 havde det været så som så.  Der havde først 

på året været problemer med såvel skydebaner som våben og ammunition. I 

eftersommeren 2018 var det lykkedes at få tildelt skydebaner på Sjælsø Skydebaner, 

og det var lykkedes at skaffe såvel pistoler som ammunition til at gennemføre to 

skydebanedage. Dette rakte til, at Københavns Kreds kunne deltage i 

kredsskydningerne. Men de ugunstige skydeforhold (kun 2 skydebanedage ud af de 

normale 9) gjorde, at Københavns Kreds ikke havde kunnet opnå at generhverve 

årets pokal for kredsskydningerne.  
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Med hensyn til Kredsens virksomhed i 2019 kunne formanden oplyse, at 

det er hensigten at føre aktiviteterne videre som hidtil for så vidt angår foredrag, 

Klipfiskfrokost, ekskursion og Stiftelsesfest. 

Hvad angår skydning på pistol i 2019 kunne skydelederen kun oplyse at 

sagen er uafklaret. Formanden føjede til, at landsformanden har drøftet sagen med 

Chefen for Hærkommandoen. Der kan kun gisnes om udkommet af et sådant møde. 

Formanden oplyste, at nærmere vil tilgå kredsens skytter når oplysninger er i hænde. 

Formanden kunne oplyse, at udflugtsmålet for årets forårs-

/sommerekskursion bliver ”Panzermuseum East” ved Slagelse, med efterfølgende 

frokost på Fuglebjerg Kro. 

Kredsens regnskab for 2018 blev gennemgået af kredsens kasserer. Der 

blev forklaret, at driftsregnskabet ligger med en omsætning på lidt over kr. 100.000 

og balancerede i 2018 med et overskud på kr. 12.397,81. Kredsen ligger efter 

regnskabsårets afslutning inde med midler svarende til lige knap tre års 

kontingentindbetalinger. Der blev lagt op til, at kredsen bør ligge inde med en 

egenkapital svarende til to års kontingentindbetaling. Kassereren redegjorde for 

omkostninger ved de enkelte arrangementer i årets løb og lagde op til at betaling for 

deltagelse i foredragsaften skulle koste kr. 150,- og medlemskontingent for år 2020 

blev foreslået uændret kr. 150,-. Kassereren redegjorde for medlemstallet, som pr. 

1. januar 2019 var 143. 

Formanden og fem kredsbestyrelsesmedlemmer var på valg. 

Formanden, oberst Erling Flebbe blev genvalgt (2021), det samme gjorde kasserer, 

oberstløjtnant Keld Meier Olsen (2020). Det bemærkes, at han erklærede sig villig til 

genvalg for 1 (ét) år. Genvalgt blev også major Jørgen Dam (2021), skydeleder samt 

bestyrelsesmedlemmerne, løjtnant Ingrid Daege (2021) og major Bo Madsen 

(2021). Bestyrelsesmedlem, major Henrik Agersted, ønskede at trække sig. Til at 

indtræden i denne bestyrelsespost havde orlogskaptajn Torben Martinsen (2021) 

meldt sig. Dirigenten kunne konstatere, at ovennævnte bestyrelsesmedlemmer alle 

blev genvalgt og, at orlogskaptajn Torben Martinsen blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem.  

Major Ove Møller Kristensen (2021) var på valg som revisor og blev 

genvalgt med akklamation. 

Formanden orienterede kort om behandling af forslag fra 

repræsentantskabet, hvor markedsføring og hvervning fortsat er centrale emner. For 

tiden arbejdes der med at få en artikel om FOUAT i ”Hjemmeværnsmagasinet.” 

Formanden omtalte også medlemsarkivet, hvor det går lidt trægt med 

medlemmernes bidrag. ”Formandsmøderne” blev kort omtalt. Med hensyn til 
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kongelig protektion er foreningen fortsat i venteposition. Formanden oplyste, at en 

eventuel mulighed for reaktivering af det blå pensionist ID-kort definitivt er lukket 

ned. Formanden forklarede, at kredsen i 2020 skal påregne at betale det sædvanlige 

bidrag til FOUAT på landsplan, forventelig kr. 30,- pr. medlem. I relation til 

årsbidraget til landskassen blev det oplyst, at der formentlig er en ændring på vej 

m.h.t. betaling af deltagelse i repræsentantskabsmøderne. Formanden oplyste, at 

under alle omstændigheder er det foreningen, der skal betale for afviklingen af 

repræsentantskabsmødet. Om det så sker ved at kredsene udreder omkostningerne 

direkte for egne repræsentanters deltagelse, eller det sker gennem bidrag fra 

landskassen, vil formentlig komme ud på et. 

Der var god tilslutning til en idé om at gennemføre et samlet besøg ved 

Frihedsmuseet en gang i løbet af 2020. 


 

Forårs-/sommerekskursionen til Panzermuseum East 

Kredsens forårs/sommerekskursion finder sted torsdag den 13. juni 2019 

og går til Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse. Vi mødes på museet 

kl. 10:00.  

På museet findes Skandinaviens største samling af køretøjer, uniformer, 

effekter m.m. fra den østlige side af jerntæppet under den kolde krig.  Over 60 

restaurerede og rullende panser- og specialistkøretøjer er placeret i 3.500 m2 

levende displays med fokus på fortællinger fra socialiststaternes hære og samfund i 

perioden 1945-91. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX8PCB9ZLhAhWAxMQBHaGOBsoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visitvestsjaelland.dk/panzermuseum-east-gdk1100617&psig=AOvVaw2AP6SJTvLgjBGB1v614nU7&ust=1553246701495945
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Man skal selv sørge for befordring til museet og retur. Ligesom man ved 

egen hjælp skal kunne komme fra museet til Fuglebjerg Kro.  

Efter museumsbesøget spiser vi frokost på Fuglebjerg Kro, Torvet 1, 4250 

Fuglebjerg. Pris for deltagelse, der inkluderer entré til museet samt frokost, er kr. 

250,- pr. person. Tilmelding til formanden senest den 5. juni kl. 12.  
 

 

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  

 

 Så fik vi indledt den nye sæson. En vel gennemført generalforsamling 

med efterfølgende spisning blev afviklet tirsdag den 5. marts 2019 på Skovsøgård. 19 

medlemmer deltog, herunder et nyt medlem – så velkommen i kredsen Flemming 

Lind. 

mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9oL3i9JLhAhW8w8QBHROeA0gQjRx6BAgBEAU&url=https://funguide.dk/begivenheder/familietur/alle-oplevelser-til-en-familietur/page/2/?pris&geografi&kon=1010&deltagere=1010&season=1040&varighed&oplevelsestype&begivenheder&psig=AOvVaw2tCwD6CgDb4ryX2t3WejBo&ust=1553246603672819
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Tonni indledte med at konstatere, at dirigenten gennem de seneste år, 

Mogens Røgind, i år ikke var til rådighed. I stedet blev vores tidligere formand Jürgen 

Jürgensen foreslået og valgt til at styre generalforsamlingen sikkert gennem 

dagsordenen.  

Efter formandens beretninger og kassererens fremlæggelse af 

regnskabet, blev valghandlingen gennemført og resultatet blev: 

   Formand: Tonni Schumann, genvalgt for to år. 

   Forretningsfører: Holger Janns, genvalgt for to år. 

   Bestyrelsesmedlem: Søren J. Larsen, genvalgt for to år. 

   Bestyrelsesmedlem: Torben Jørgensen, valgt for ét år. 

   Bestyrelsessuppleant: Jesper Keincke, valgt for to år. 

   Revisor: Tommy L.R. Pedersen, genvalgt for to år. 

   Revisorsuppleant: Peter Thomsen, valgt for to år. 

Referatet, formandens beretning og kredsens regnskab er sendt til 

kredsens medlemmer. 

Kredsens næstformand gennem mange år, Mogens Røgind, havde 

ønsket at stoppe ved denne generalforsamling. Der skal herfra lyde en STOR TAK for 

dit mangeårige arbejde i kredsbestyrelsen.  

 

 
Den obligatoriske forlorne skildpadde med smilende æg og tilbehør. 

Foto: Tonni Schumann 

 

Under punktet eventuelt demonstrerede formanden, hvor nemt det er – 

via FOUAT’s hjemmeside – at opdatere egne data i FOUAT’s medlemskartotek. 
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Medlemmerne opfordredes endnu en gang til at opdatere egne oplysninger via 

denne mulighed. 

Holger orienterede om de datoer, vi i år har søgt til gennemførelse af 

pistolskydninger på Bredetved Skydebane. Det er torsdagene 23/5, 13/6, 8/8, 15/8 

og 22/8 kl. 18:30-21:00 samt pokalskydning søndag 25/8 kl. 09:00 med efterfølgende 

skydefrokost. Vi venter fortsat på at få endelig godkendelse af tiderne. 




Onsdag den 27. marts lagde seniorsergent Henrik Kaare Petersen vejen 

forbi Skovsøgård. Henrik havde sagt ja til at fortælle om sine oplevelser som udsendt 

til FRONTEX i Grækenland, nærmere bestemt øen Chios tæt på Tyrkiet. Og det blev 

en spændende ”rejse”. Henrik berettede med stort engagement om sine oplevelser 

på øen i efteråret 2018.   

 

  
Seniorsergent Henrik Kaare Petersen 

 

Han indledte med at fortælle, hvad FRONTEX var, hvordan FRONTEX var 

organiseret og om hans egne oplevelser og udfordringer før, under og efter 

udsendelsen. Henriks primære opgave var at hjælpe det græske politi med at 

registrere migranter, der kom til Chios primært med gummibåde fra Tyrkiets kyst. 

Henrik og hans team var bl.a. blevet uddannet til at tage fingeraftryk, og Henrik 

berettede muntert om alle de forskellige fingre – tykke og tynde, rene og beskidte, 
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lige og gigtkrogede, manglende fingre og ikke mindst tørre fingre, der stort set var 

umulige at ”vride” et fingeraftryk af. 

Mindre spændende oplevelser som forældre med døde børn i 

plastikposer og meget andet var også en - om end lille - del af oplevelserne under 

udsendelsen. Henriks kone, Berit, var denne aften taget med Henrik til Skovsøgård 

og kunne supplere med sine oplevelser af Henriks udsendelse. Begge var enige om, 

at Henrik godt måtte tage af sted på en lignende udsendelse igen – men først i 2020.  

Henrik sluttede en interessant aften af med at fortælle lidt om Danmarks 

deltagelse i fremtiden. Flyvevåbnets Challenger-fly vil til efteråret blive erstattet af 

et af Hjemmeværnets Defender-fly og Søværnet vil sende et par patruljefartøjer til 

Middelhavet. Ligeledes ville fremtidige udsendelser til FRONTEX formentlig blive 

reduceret til 5 uger ad gangen. 

 

 
Der lyttes interesseret til Henriks indlæg (Fotos: Tonni Schumann) 

 

 
Opgaver, når en migrant-båd landede på øen 
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Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til debatmøde tirsdag den 9. 

april kl. 19:30 på Beredskabskasernen i Næstved. Invitation er rundsendt – alle er 

velkomne. 

Der er endnu ikke sat dato på de næste foredragsaftener – bestyrelsen 

arbejder på et par emner. Nærmere vil tilgå i god tid. 

I forbindelse med FRONTEX-foredraget meldte to nye medlemmer sig ”på 

banen”. Så et stort VELKOMMEN til Palle Norit og Leif Sørensen. Vi håber, at I vil 

befinde jer godt i vores kreds. 

Mange hilsener og på gensyn til årets aktiviteter. 

Tonni Schumann  
  

 

 

 

FYNS KREDS 

Formand: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev  6535 1042  4044 8560 – 
: larsf42@hotmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Evy Krüger, Broholmvej 67, 5672 Broby,  2277 4666- : ekok@mail.dk. 
Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 


 
Så fik vi igen brikkerne til at falde på plads 

Ordinær generalforsamling på Dannevirke Soldaterhjem, torsdag den 28. 
februar 2019. 

På grund af formanden, major Leif Mosegaards død, skulle der foretages 
nogle rokeringer i bestyrelsen for at få stillingerne besat. Men, som I vil se af 
nedenstående referat, så lykkedes det for Kreds Fyn. Der var 28 deltagere, 
(medlemmer og pårørende). Traditionen tro startede generalforsamlingen med 
sangen, H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født”. 

 

 
Ordstyrer, major Johannes Lollesgaard 

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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Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen havde indstillet major Johannes Lollesgaard som dirigent, og 
generalforsamlingen blev ledet med myndig og kompetent hånd fra majorens side. 
Lollesgaard takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet, og at alle formalia var i orden. 

Inden referatet mindedes vi kredsens døde i det forløbne foreningsår. Som 
sekretæren, kaptajn Palle Christiansen, konstaterede, så havde det været et hårdt år 
for foreningen.  
- Løjtnant Helge Lohmann - 21. april 2018. 
- Løjtnant Poul Nielsen - 16. oktober 2018. 
- Major, formand Leif Mosegaard - 3. januar 2019.  
- Kaptajn Preben Eriksen – 8. februar 2019.  

2 minutters stilhed. ÆRET VÆRE DERES MINDE. De vil blive savnet i vores 
forening. 

”Mand døer, men ei døer Mands Daad”. 
 
Følgende blev oplæst: 

”På vegne af FOUAT’s Landsledelse, vil jeg udtrykke min store medfølelse i anledning 
af major Leif Mosegaards bortgang. Selvom det var ventet, er det altid smerteligt, når 
det sker. Tankerne går til hans nære. 
På FOUAT’s landsledelses vegne. Erik Dreyer-Andersen, orlogskaptajn. FOUAT’s 
forretningsfører. 

Tak for de venlige ord. 
 
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev oplæst af kaptajn Palle Christiansen. I får nu et uddrag af 
vor fælles dagbog fra det forløbne år: 
 

 
Beretningen oplæstes af kaptajn Palle Christiansen 
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Ordinær generalforsamling 2018 havde 34 deltagere. Ifølge referatet var 

alle bestyrelsesposter blevet besat, og kredsen har fået mange nye medlemmer. Det 
var svært at få armene ned. 

Forårsudflugt i maj 2018 med 24 deltagere gjaldt et besøg hos et moderne 
panserregiment hos Jydske Dragonregiment i Holstebro, inklusive besøg hos 
dragonernes historiske samling. Efterfølgende var vi på rundvisning i Soldaternes 
Mindelund i Rindsholm ved Viborg. En fantastisk tur. 

Landspistolskydning 2018. Fire tirsdage i august i Skallebøllecentret. 
Skyderesultaterne for dette år vil først blive afsløret ved repræsentantskabsmødet den 
10. april 2019 i Højstrup - efter ønske fra den nytiltrådte skydeudvalgsformand. Så må 
vi jo leve i spænding og håbe, at pokalen får lov at blive på Fyn. PS: Vort store triumf-
år var jo 2017, hvor Fyn besatte de 3 bedste pladser. (Landsskytte PL Anders Frimuth 
Kristiansen, 2. plads: Finn Christian Langkjær, og 3. pladsen SSG Gert Riber Schultz). 

Efterårsudflugt i september 2018. Besøg på Telegrafregimentets Historiske 
Samling, som er blevet flyttet fra Bülows Kaserne til Ryes Kaserne i Fredericia. 
Generalmajor Ib Bager havde sørget for, at selskabet fik en ”omskoling” til PMV. Grethe 
Falkenberg: ”Lad os blive ”omskolet” til F 16 ved næste udflugt!” 

Julefrokost. Der var hele 39 deltagere ved julefrokosten på 
Soldaterhjemmet Dannevirke. Endnu en succesfuld og festlig julefrokost. 
 Diverse info. Medlemstallet i februar 2019 er 57 fynske medlemmer. 2018: 
60 medlemmer. Altså stort set status quo. På landsplan i 2018 var der 333 medlemmer. 
(Københavns kreds: 147 – Fyns kreds: 57 – Midt- og Vestsjællandske Kreds: 55 – 
Sydjyske Kreds: 41 – og Nordjyske Kreds: 30). 

Vores blad, FOUAT’s ”MEDDELELSER”, bliver fra 1. januar 2019 kun udgivet 
i elektronisk udgave. 
 
Pkt. 3: Kredsens virksomhed i det kommende år, 2019.   
- Ordinær generalforsamling 28. februar (nærværende møde). 
- Repræsentantskabsmøde for alle kredsene onsdag den 10. april i Højstrup. 
- Forårsudflugt torsdag den 23. maj. Nærmere info følger. 
- Landspistolskydning i Skallebøllecentret. Skydedage: Tirsdagene 6. – 13. – 20. og 

27. august. 
- Sensommerudflugt i september. Nærmere dato følger. 
- Julefrokost på Dannevirke Soldaterhjem i december. Dato følger. 
- Husk MILMUS foredragsaftener. Hold øje med datoerne i MEDDELELSER. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
 
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse. 

Forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg havde omdelt en kopi af 
regnskabet til alle. Pr. 31. december 2018 lød kassebeholdningen på kr. 8.988,03. 
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Revision foretaget af revisor Evy Krüger. Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Pkt.5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen havde foreslået en 20 kroners forhøjelse fra kr. 180,- til kr. 
200,-. Vedtaget. 
 
Pkt. 6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer. 

a) Formand: Bestyrelsen foreslog kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (for 2 år). 
Vedtaget. Samtidig fraskriver han sig posten som forretningsfører. 

b) Næstformand: Vakant, indtil der konstitueres en ny. Premierløjtnant Anders 
Frimuth Kristiansen ønskede ikke genvalg. 

c) Nyvalg af 2 bestyrelsesposter: Bestyrelsen foreslog premierløjtnant Evy Krüger, 
der p.t. havde revisorposten, som ny forretningsfører. Vedtaget. Valgt for 1 år. 
Desuden blev kaptajnløjtnant Torben Skotte Andreasen indvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.  

d) Valg af ny revisor. Bestyrelsen foreslog kaptajn Tommy Christensen for en 2-årig 
periode. Vedtaget. 

e) Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslog kaptajn Svend Erik Grønvald. 
Vedtaget. 

 

 
Den nye formand, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, oplæste regnskabet 

 
Den nye bestyrelse ser således ud: 

- Formand, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (2 år) 
- Næstformand: Vakant til konstituering. 
- Forretningsfører: premierløjtnant Evy Krüger (1 år) 
- Sekretær: Kaptajn Palle Christiansen (på valg 2020) 
- Bestyrelsesmedlem: Ingeniør Peder Mogensen (2 år) 
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- Bestyrelsesmedlem: Kaptajnløjtnant Torben Skotte Andreasen (2 år) 
Udenfor bestyrelsen: 

- Revisor: Kaptajn Tommy Christensen (2 år). 
- Revisorsuppleant: Kaptajn Svend Erik Grønvald (2 år). 

Således fik vi igen brikkerne til at gå op. 
Der opstod drøftelser om procedurefejl angående bestyrelsesvalget og om, 

hvorvidt de pårørende kunne deltage i generalforsamlingen (naturligvis uden 
stemmeret.) Det viste sig at bestyrelsens procedurer var korrekte. 
 

 
Fyns Kreds’ nye bestyrelse: 

Peder Mogensen, sekretær Palle Christiansen, den nye formand Lars Falkenberg. Bagest Torben 
Skotte Andreasen og yderst på højre fløj den nye forretningsfører, Evy Krüger 

 
Pkt. 7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen. 

Bestyrelsen havde besluttet at donere et gavebeløb på kr. 1.000 til 
overrækkelse ved Odense Veteranhjems indvielsesreception den 7. marts 2019. Denne 
beslutning blev godkendt af generalforsamlingen. Derudover blev der blandt 
generalforsamlingens deltagere indsamlet yderligere kr. 789,50, så den samlede gave 
blev på kr. 1.789,50 - til vore veteranvenner. Tak for det.  
 

 
Regnskabet studeres 
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Pkt. 8. Behandling af andre forslag. Ingen. 
 
Pkt. 9. Eventuelt. 

Major Johannes Lollesgaard, der også er medlem af Fyns Militærhistoriske 
Museum, (MILMUS), fortalte om aktiviteterne med at opbygge det kommende 
museum. Majoren foreslog, at FOUAT’s kredsbestyrelse skulle aftale et møde med   
MILMUS. Han kom med den gode idé, at vi kunne have et medlemsmæssigt 
samarbejde, så man eventuelt havde medlemskab begge steder. En idé, der vil blive 
arbejdet videre på. 

Tak til major Lollesgaard for hans gode arbejde som ordstyrer og tak til alle, 
der deltog. 

Inden generalforsamlingen havde vi nydt Dannevirkes berømte 
Wienerschnitzel i model ”Stor”.  

Palle Christiansen 
                                                                                                                                    Sekretær 

 

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 

 

Siden sidst 

 

Den 6. marts 2019 afholdtes ordinær generalforsamling 2019 på Den Gamle 

Grænsekro 

Referat inklusive formandens beretning er udsendt direkte til kredsens 

medlemmer. 

Beslutninger af blivende betydning er:  

Virksomheden i 2019 

- Forårsarrangement: Sønderborg Lokalhistorisk Arkiv + Det Tyske mindretal 7. 

maj. 

- Efterårsarrangement: Museet ”Vikingernes Ribe” og Ribe Domkirke 11. 

september. 

- Kontingent for det kommende år: Kr. 200,-. 

- Valg: Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud: 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm genvalgt for to år 

Kasserer: Major Knud Fabricius genvalgt for to år 
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Forretningsfører: Major Ole E. von Holck blev genvalgt for to år i 2018 

Bestyrelsessuppleant: Oberstløjtnant Asbjørn B. Kristensen genvalgt for to år 

Revisor: Oberstløjtnant Jørgen E. Bro genvalgt for to år 

Revisorsuppleant: Kaptajn Palle Sejerup. 

 

Efter generalforsamlingen, vore damers besøg på Genforeningsmuseet og 

frokost gav oberst Keller Nielsen et meget spændende foredrag om Danmarks militære 

udfordringer, historisk og aktuelt. Et foredrag, der inspirerede til en livlig debat, som 

kunne have fortsat hele natten – hvad den dog ikke fik lov til. 

Som input til det altid aktuelle spørgsmål: ”Hvordan skaffer vi nye medlemmer?” 

fik hver af deltagerne udleveret et FOUAT-visitkort med kontaktoplysninger til 

forretningsføreren: 

 

 
Til dig, der læser dette: ”Gør nu noget ved det – Find et menneske, du gerne vil være 

sammen med, og få hende/ham til at melde sig ind!” 

 


Kommende arrangementer 

Den efterfølgende indbydelse er tilsendt kredsens medlemmer direkte. 

 

INDBYDELSE 

Sydjysk Kreds forårsarrangement foregår i Sønderborg tirsdag den 7. maj 

2019. Vi mødes kl. 10:00 på Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl og Sønderborg, Asylvej 1, 

6400 Sønderborg (ved kirkepladsen). 

 

Program 

10:00-10:30 Velkomst og mødekaffe med brød. 

10:30-12:00 Historier fra gemmerne. De frivillige arkivarer Kai Viggo Jørgensen og  

   Knud-Erik Sørensen fortæller ”Historier fra Sønderborg 1905-26”. 
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Lokalhistorisk arkiv for Dybbøl og Sønderborg 

                     

12:00-14:00 Vi begiver os til frokost i restaurant ”Det Sønderjyske Køkken”, Perlegade  

  50, hvor der serveres Sønderjysk Tapas (lokale pølser og oste) samt kaffe  

  med ”Synnejysk Brøtårt.” Fra restauranten går vi til Den Tyske Skole  

  (200 m). 

14:00-16:00 Museumsleder ved Deutsches Museum Nordschleswig (*), Hauke Grella,  

  fortæller om Det tyske mindretal og dets historie. 
  (* Museet er p.t. lukket på grund af ombygning. Derfor er foredrag og  

  debat henlagt til skolen.) 
   

Kuvertpris for forplejning inklusive en øl/vand til frokost: Kr. 200,-, der 

betales kontant til kassereren ved mødet. Tilmelding snarest og senest 23. april til 

forretningsføreren. 


På længere sigt: 

Sydjysk Kreds’ efterårsarrangement: Besøg Museet ”Vikingernes Ribe” og i 

Ribe Domkirke onsdag den 11. september 2019. 

 
 

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 
 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Danmarks befrielse den 5. maj. 
Dagen markerer vi på Vadum Kirkegård kl. 09:30 ved kranselægning på 

Flyvergravene. Nærmere vil tilgå. 


 
Mindestenen i Lundby krat. 

Vi er igen inviteret af oberstløjtnant Jan Johansen, Hjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland til kranselægning for F/O Erik Lionel Germain, som blev nedskudt den 6. 
maj 1944. 

Se beretningen i MEDDELELSER Nr. 220 - Juli-august 2018. Nærmere vil tilgå. 
 


Kristi Himmelfartsferien 

Jüterborg var i mere end 150 år den største garnisonsby i Tyskland. Det begyndte 

med anlæggelse af den Kongelige Preussiske Artilleriskydeplads for Felt- og Fodartilleri, 

i dag beliggende hvor ”stor-entreprenøren” fortsatte med at udbygge og anlægge 

luftskibshavn, ballonpark, 3 stk. uafhængige flyvepladser og senere udbygget med 

luftskibsskole, observatørskole, artilleriskole og efterretningsskole. 

I 1938 blev det hjemsted for den nyoprettede Oberkommando der Wehrmacht, 

og det var her forberedelserne fandt sted til overfaldet på Tjekkoslovakiet. Tre byer 

måtte vige for ammunitionsdepoter og fabrikker, senere flyveteknisk skole, en luft/jord 

skydeplads, troppeøvelsesplads, kæmpestore garager med Europas største skydeport, 

tankanlæg, kaserner og beboelseshuse for soldater samt endnu en førerbunker. 

Efter 1945 rykkede Den Røde Armé ind og havde hér hovedkvarter med over 

40.000 mand. 

 

 
Militærkøretøjer i Jüterborg 
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Nu er Kristi Himmelfartsferien mødested for de gamle østbloklandes 

militærkøretøjer. Der bliver mulighed for at få ”en køretur” i både militærkøretøjer og 

kampvogne eller at handle med udstillerne. Vi skal bo på et gammelt østtysk gods i 

byen Beeskow - nu indrettet til hotel. 

 

Berlin  

Ministerium für Staatssicherheit (MfS).  Stasis fængsel i Hohenschönhausen. 

Her viser og fortæller Mike Frönel, som har siddet fængslet her i to perioder - hård kost. 

 

 
Interiør fra Stasis fængsel i Hohenschönhausen 

 
I Classic Remise Berlin i det vestlige Berlin er på 16.000 m2 indrettet et center 

med garager, service, forhandlere af klassiske biler, butikker til reservedele, tøj, 

modelbiler, tilbehør og restauranter. Her kan alle med benzin i blodet besigtige 

oldtimer-biler og liebhaverkøretøjer.  

 

 
Fra Classic Remise Berlin 
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Vi går selvstændigt rundt og ser på biler, værksteder og handlere og mødes i 

restauranten. 

Når programmet er færdigt, tilgår det Nord -og Midtjyske medlemmer. 
 

Franz Strehle 

 
Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 

 DEADLINE UDSENDELSE 

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 

MEDDELELSER Nr. 229 (Januar-februar 2020) 01 DEC 2019 15 DEC 2019 

   

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Udflugt Midt- og Vestsjælland Beredskabskasernen, 
Næstved 

09 APR 2019 – 19:30 

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

Foredrag Fyn Dannevirke 24 APR 2019 – 19:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Vadum Kirkegård 05 MAJ 2019 – 09:30 

Udflugt Sydjyske Sønderborg 07 MAJ 2019 -  

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 23 MAJ 2019 – 18:30 

Udflugt København Panzermuseum East, Slagelse 13 JUN 2019 – 10:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 13 JUN 2019 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 06 AUG 2019 - 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 08 AUG 2019 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 13 AUG 2019 - 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 15 AUG 2019 – 18:30 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 20 AUG 2019 - 

Skydning Midt- og Vestsjælland Bredetved 25 AUG 2019 – 09:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 27 AUG 2019 - 

Udflugt Sydjyske Ribe 11 SEP 2019 - 

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 4. april 2019 


