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KØBENHAVNS KREDS 

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

2078 2624 -  foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød. 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. 
Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen,   4043 2361-  riemads@privat.dk 

 

    Dødsfald 

Kredsen har modtaget underretning om at  

oberst Kristian Dines Andersen 

*6. juni 1936 -  20. april 2019 

er afgået ved døden. 

 

 
                                           Oberst Kristian Dines Andersen 

 

Oberst Kristian Dines Andersen — også kaldt ”KD” eller blandt venner i 

Flyvevåbnet ved navigatørnavnet ”DAN” — var mangeårigt medlem af FOUAT 

Københavns Kreds. Han var levende interesseret i kredsens aktiviteter. K.D. Andersen 

var meget optaget af de foredrag, der blev holdt. Han var altid flittig til at melde tilbage, 

ofte med anerkendende bemæarkninger. Han gav udtryk for at foredragene og de valgte 

emner var rigtigt gode og relevante for ham. Blandt andet fordi de gav ham en god 

mulighed for at holde sig ajour med, hvad der var på gang i det danske Forsvar.  

K.D. Andersen var i sin tid chef for Forsvarsministeriet 1. kontor og senere 

forsvarsattaché i Washington. De allerseneste år kæmpede han med alvorlig sygdom, 

mailto:foreningen.fouat@gmail.com
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som gjorde at han ikke rigtigt havde kræfter til at møde op. K.D. Andersen blev bisat fra 

Kastelskirken.  

Æret være Kristian Dines Andersens minde. 

 


 

 Den svenske kommandør Mats Fogelmark holdt torsdag den 14. marts 2019 

foredrag om det, som han kaldte det, ”Läget i Sverige” — eller på dansk ”Den militære 

situation i Sverige.” Han er sideakkrediteret som forsvarsattaché ved den herværende 

svenske ambassade. 

 

 
Kommandør Mats Fogelmark 

 

Det var forudgående aftalt, at foredraget skulle gennemføres på engelsk. Grunden var – 

som kommandøren og undertegnede var enige om – at det kunne gå hen og blive 

vanskeligt for kredsmedlemmerne at forstå svenske militære begreber, som uvægerligt 

måtte blive nævnt. Det vides, at de ikke alle er lige nemme at forstå. 

 Kommandøren indledte med at fortælle om sin egen militære løbebane. Han 

indledte sin karriere med at være indrulleret i noget, som efter almindelige termer 

nærmest kan sammenlignes med marineinfanteri. I de følgende år havde han været aktiv 

inden for alle tre værn i det svenske forsvar. I nogle år lige efter årtusindeskiftet var han 

chef for Svea helikopterbataljon, hvis aktiviteter dækkede alle tre værn, men i de seneste 

mange år har han været tilknyttet det svenske søværn. Efter helikoptertjenesten har han 
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været tilknyttet en enhed, der kan sammenlignes med Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Internationalt har han forrettet tjeneste mange steder i verden. 

             Af FN-operationer nævnte han blandt andet tilknytning til UNPROFOR (United 

Nations Protection Force), der blev etableret 1992 med henblik på at placere 

fredsbevarende styrker i Kroatien. Hensigten med styrken var at sikre freden mellem den 

kroatiske løsrivelseshær og de serbiske styrker. Han har også været udsendt som 

forbindelsesofficer ved den centrale amerikanske kommando (US CENTCOM) i Tampa i 

Florida. Kommandøren omtalte også kort sin udstationering som forsvarsattaché i 

henholdsvis Beijing i Kina og Pyongyang i Nordkorea. Senest – for ca. 1½ år siden – er 

han blevet tilknyttet de svenske ambassader i henholdsvis Oslo, Reykjavik og København 

som forsvarsattaché med domicil i Oslo.  Årsagen til at han indtager sin nuværende 

position er de russiske takter, man i svensk optik anser som aggressive, det være sig 

militært som udenrigspolitisk. Efter svensk opfattelse har der gennem efterhånden 

mange år efter murens fald været relativt roligt mod øst. Men siden de russiske overgreb 

i Sydossetien i 2008, dernæst interventionen i det østlige Ukraine med den efterfølgende 

annektering af Krim i 2014 har svensk opfattelse ændret sig. Man mener i dag, at Rusland 

udviser truende adfærd over for Sverige. Dels med sine foruroligende adfærdsmønstre 

mod visse nabolande, dels med landets øgede militarisering, herunder den forøgede 

oplægning af moderne og langtrækkende militært udstyr i Kaliningrad.  

 Vender man situationen om, som kommandøren sagde, og kigger på omverdenen i 

et russisk perspektiv, vil man se sig som et stort land med kun ringe mulighed for at få 

fri adgang til verdenshavene. Rusland har for tiden næsten kun den atomare ubådsstyrke 

i Murmansk på Kolahalvøen at holde sig til. Hvad angår Østersøen mente kommandøren, 

at russerne for tiden ikke har ret meget maritimt at gøre godt med. Han nævnte, at der 

i det farvand for tiden kun findes én operativ russisk Kilo-klasse ubåd. 

 Kommandøren omtalte øvelse “Trident Juncture,” der blev afviklet i oktober og 

november måned i 2018 – primært i Norge. Øvelsen var ledet af NATO. Den havde til 

formål at indøve en artikel 5 situation, hvor der altså var tale om kollektivt forsvar. 

Øvelsen var den største af sin art i Norge siden 1980’erne. Der deltog hen ved 50.000 

militært personel fra ikke mindre end 31 lande. Det var tale om et stort set-up med over 

10.000 køretøjer, 250 fly og 65 sejlende enheder. Øvelsen var henlagt til de centrale og 

østlige dele af Norge. Til havs indgik store dele af søterritoriet langs Norges vestkyst, 

ligesom kyststrækninger langs Sverige og Finland havde udgjort dele af øvelsesområdet. 

Ud over det norske luftrum, var luftrummet over Sverige og Finland også inddraget.   

Svenskerne havde benævnt øvelsen “Støt Norge.” Kommandøren nævnte, at 

amerikanske fly under øvelsen havde benyttet den militære flyveplads ved Luleå i 

Sverige som base; det fandt han ikke var i strid med svensk neutralitetspolitik. Øvelsens 
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mål havde været at afprøve NATO’s reaktionsstyrker.  Kommandøren havde haft 

lejlighed til at følge øvelsen på tæt hold i Norge og mente, at den levede op til sit formål. 

Kommandøren nævnte, at i et norsk perspektiv havde øvelsen haft til formål at afprøve 

landets evne til at modtage og understøtte allierede undsætninger. 

 Afledt af omtalen af de amerikanske flys aktiviteter på basen i Luleå under øvelse 

”Trident Juncture,” nævnte kommandøren, at dette ikke var noget, der var strikket 

sammen af hensyn til netop denne øvelse. Sverige har faktisk bilaterale militære aftaler 

med USA. 

 Mens kommandøren holdt foredrag i København, var der en anden stor 

international øvelse i gang. Denne gang foregik den i hans eget land, Sverige. Den gik 

under betegnelsen ”Northern Wind” og blev af kommandøren omtalt som en svensk 

hærøvelse. Øvelsesområdet er henlagt til det nordøstlige Sverige i netop marts måned 

2019. Øvelsen var reelt ikke bare en svensk hærøvelse, for ud af de 10.000 

øvelsesdeltagere var hele 7.000 soldater fra andre lande, nemlig Finland, Norge, USA og 

Storbritannien. Det var første gang at norske tropper betrådte svensk jord i en øvelse i 

Sverige i nyere historisk tid, oplyste kommandøren. 

 Kommandøren nævnte, at Sverige har besluttet at anskaffe det amerikanske 

raketluftforsvarssystem Patriot. Der er endnu intet leveret af systemet og der er ikke fuld 

klarhed over de endelige omkostninger ved anskaffelsen, men den ligger i 

milliardklassen. 

 Forbedret evne til at opdage og nedkæmpe fjendtlige ubåde i Østersøen ligger højt 

på den svenske flådes ønskeliste. Kommandøren gav udtryk for, at behovet for nyt og 

mere kapabelt materiel er der, og at viljen til at gøre noget ved problemet også er der. 

Men forholdene i Østersøen er meget vanskelige. Generelt er der tale om lave 

vanddybder, selve havbundens beskaffenhed volder problemer, der er mange øer og 

undersøiske rev. Endelig så er der brakvandet, som har en forstyrrende indflydelse på 

sonars evne til at detektere. Alle de forhold gør, at det er en vanskelig teknisk udfordring 

at udvikle egnede våbensystemer. Der arbejdes på sagen. Og man arbejder på at skabe 

nye lette torpedoer, der kan uskadeliggøre ubåde. 

 I Sverige har man siden 2017 haft almindelig værnepligt for såvel kvinder som 

mænd. Værnepligten har været sat i bero i perioden fra 2010 til 2014, hvorefter man 

gearede langsomt op igen. Siden 2017 er værnepligten genindført. Det år blev årgang 

1999 indkaldt til aftjening. Tjenestetiden ligger på mellem 3 og 12 måneder. Man 

indkalder ca. 4.000 værnepligtige om året. Det har vist sig, at man er i stand til at 

fastholde omtrent halvdelen af disse.  

 Om den almindelige svenske offentligheds indstilling til selv at gøre noget for at 

være beredt, ifald der skulle komme et overgreb på landet fra russisk side, 
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kommenterede Mats Fogelmark, at der var meldt ud fra politisk hold, at det var en god 

idé. Han kommenterede ikke yderligere på det. 

 Kommandøren nævnte i sin indledning, at han havde været forsvarsattaché i såvel 

Beijing som i Pyongyang. I spørgeperioden var der mange supplerende spørgsmål til 

netop det, han dér havde oplevet. Kommandøren lod det skinne igennem, at Sverige – 

ved ambassadens og den derværende svenske forsvarsattaché mellemkomst – havde 

tjent mange politiske points ved at være til stede i Nordkorea. 

 Der var mange spørgsmål undervejs og der udspandt sig en meget lang og meget 

livlig spørgeperiode efter selve foredraget. De fremmødte kredsmedlemmer fik en 

særdeles interessant aften, hvor de fik lejlighed til at møde og lytte til en officer fra 

granlandet, der tydeligvis har et enormt netværk samt stor indsigt i og viden om mange 

internationale forhold. 

 

PS: Under anden halvleg – natmaden i Hestestalden – kom kommandør Mats Fogelmark 

og undertegnede til en fælles konklusion, der sagde, at der tydeligvis var meget stor 

interesse blandt de fremmødte for at høre om hans oplevelser som forsvarsattaché i 

Nordkorea. Han tilbød derfor at møde op ved en senere lejlighed og foredrage om 

emnet. En aftale herom er efterfølgende indgået, som betyder, at kommandøren møder 

op i Københavns Kreds i marts 2020 og beretter om sine oplevelser i dette lukkede land.  
Erling Flebbe 


Skydning? 

Sker der noget omkring Københavns Kreds’ skydninger eller skydningerne i FOUAT-

regi i det hele taget? 

Det korte svar er: Det ved vi ikke. 

Sidste år kunne vi i disse spalter oplyse, at foreningen havde fået den kolde skulder 

af Hærkommandoen. Vi mente dengang – og vi mener fortsat – at afvisningen skete på 

et forkert grundlag.  

Landsformanden og undertegnede har på det seneste fået et møde i stand med 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly. Mødedatoen er den 11. juni. Om 

der er fremkommelighed den vej rundt, ved vi ikke. Men vi håber naturligvis, og vi gør et 

helhjertet forsøg. Så snart vi har klarhed over udkommet af mødet, vil dette blive 

kommunikeret ud til kredsformændene. Skytterne i Københavns Kreds vil også få 

besked; den bliver sendt direkte som e-mail af undertegnede. 
Erling Flebbe 
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MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS 

Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby 
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com 
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose 
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919 

 

Kære medlemmer  

                  Indledningvis vil jeg gerne byde velkommen til vores seneste medlem, 

pensioneret orlogskaptajn Palle Norit. Såvel Palle som tidl. kaptajn i Hjemmeværnet, Leif 

Sørensen, deltog i FRONTEX-foredraget i marts, og Palle har nu formelt meldt sig ind, 

mens vi fortsat venter på Leifs formelle ditto. 

Årets virksomhedsbesøg gik til Hesteskadronen (HESK) og Den Historiske 

Samling ved Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Vi var 14, der 15. 

maj kl.19:00 mødtes med Helmer Christensen på P-pladsen ved KFUM-hjemmet på 

Antvorskov Kaserne. Herfra gik vi i samlet flok til HESK’s domicil, hvor staldvagten, Husar 

Sinding, tog imod os.  

 

 
Husar Sinding forklarer om hovedtøj 

 

Hun havde gennemført 10 af sine 12 måneders værnepligt og var meget 

vidende om og dedikeret til sin tjeneste ved HESK. Hun viste os rundt i staldene, i 

ridehuset og på terrænet mellem bygningerne. Vi så en lang række af 

”hovedpersonerne” i staldene, lige fra Kronprinsessens hest, Gochê, over ”sabelhusar-

heste” og ”trompeter-heste” til den nye ”pauke-hest”. Hendes oplysninger om 

mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
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dagligdagen ved HESK blev krydret med en lang række anekdoter og personlige 

oplevelser, der gang på gang affødte en latter og flere store smil. Hun fortalte bl.a., at en 

67 timers arbejdsuge ikke var unormalt, at hendes deling startede med 46 og, at de i dag 

var 30 tilbage. Den sidst indkaldte deling består udelukkende af kvinder. Efter en times 

rundvisning takkede vi Husar Sinding for en virkelig god rundvisning og ønskede hende 

held og lykke med hendes fortsatte tjeneste, der skulle afsluttes med seks måneder ved 

Arktisk Kommando. 

 

 
 Kronprinsessens hest Gochê  

 

 
Udenfor staldene 
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Herefter fulgte vi Helmer Christensen over til Den Historiske Samling. 

Helmer fortalte, at samlingen beskrev de tre gamle regimenter, Sjællandske Livregiment, 

Danske Livregiment og Gardehusarregimentets historier fra deres respektive oprettelser 

til i dag. Herefter blev selskabet ”sluppet løs” i lokalerne, og efter en lille halv times tid 

blev vi via regimentets mindevæg og husarstuen ført til KFUM’s soldaterhjem, hvor den 

stod på kaffe og kage og hyggeligt samvær.                             
 

 
Den historiske samling 

 


 

Torsdag d. 23. maj tog vi hul på årets pistolskydninger. I alt otte var mødt op 

til en smuk og hyggelig aften, hvor ”rusten skulle bankes af” skydefærdighederne. Lidt 

turbulens omkring de fremtidige muligheder for gennemførelse af pistolskydninger har 

pt. ikke lagt en dæmper på lysten til at vedligeholde sine skydefærdigheder. Ud over de 

otte fremmødte havde tre meldt afbud, og et par af de normale deltagere var ikke mødt 

frem. Øvrige datoer for pistolskydningerne på Bredetved Skydebane er torsdagene 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. Så velkommen til en ny sæson. 
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       Mogens og Erik ”lader op” før det går løs               Bent checker sit træffebillede 

 

 
Søren og Holger gør klar til at plastre. (Alle fotos: Tonni Schumann) 

 


 

SIDSTE NYT. Søren Nør meddeler, at der nu er lavet en aftale vedrørende 

sommerudflugten. Der er bestilt guide til byvandring i Sorø med efterfølgende sejltur på 

Sorø Sø den 11. august. Sæt ”X” i kalenderen – nærmere tilgår.  

 

 
Sorø Akademi 
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I ønskes alle en god og varm sommer – vi ses forhåbentlig søndag den 11. 

august. 
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 


FOUAT FYN PÅ NOSTALGI-UDFLUGT SYD FOR KONGEÅEN 
 
Søren Wellings landsbymuseum overraskede alle 
- det var minder ad libitum! 
 

Onsdag den 23. maj fik 18 friske medlemmer fra Fyn, (inkl. pårørende), en 

oplevelse ud over det sædvanlige.  Forårsudflugten gik nemlig til et museum, som ikke 

findes magen til, hvis man er bidt af hjemstavnsromantik fra 1900-tallet. Især for dem, 

der har oplevet deres barndom på landet. Men også for os by-rotter. Alle blev vi 

berørte af at vandre ned ad ”mindernes allé”. 

Med tidlig afgang fra Højstrup, forhalede vi – (som vore mange ”søpølser” 

ville udtrykke det) til rastepladsen ved Middelfart. Lastede med rundstykker, 

brunsvigere og med store forventninger til en god dag. Og ingen blev skuffede. 

 

 
Morgenmad ved Middelfart 

 

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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Da vi krydsede Kongeåen, mente major Egon Aaskov, at vi var kommet 

temmelig langt ud på landet. Grønne marker og ingen huse. Men vores kørsel blev 

belønnet, da vi nåede frem til Søren Wellings Landsbymuseum i Mejlby, mellem 

Esbjerg-motorvejen og Ribe. 

 

Hvem var denne Søren Welling?  

Vores guide, Jytte, fortalte os historien om museet: Søren Welling (1917-

1996) var kunstmaler og samler. Han kom til Mejlby i 1964. Gennem 25 år, indtil hans 

død, samlede han møbler, værktøj, brugsting og meget mere fra omkring 1900- tallet, 

hentet fra landsbyer og gårde. Og det lykkedes ham at erhverve sig store mængder af 

ting.  

 

 
Wellings Landsbymuseum 

 

Hans plan gik ud på at bygge en hel landsby af genbrugsmaterialer. Små 

fine huse i en museumslandsby. Opbyggede miljøer med hans ting: Købmand, 

værksteder, krostue, skolestue, posthus og meget mere. Notabene: Uden 

byggetilladelser de fleste huse. For som Søren sagde: Det er nemmere at få tilgivelse, 

end tilladelse! Det betyder dog også, at egnens bønder den dag i dag for det meste 

bærer nag til ham stadigvæk. Især på grund af hans autonome opførsel, forstås. Og 

hans museumslandsby kom op at stå. 

For manden med det furede ansigt, de lange hårtotter under uldhuen, og 

islændertrøjen, gav pokker i det hele, og i hvad hans naboer mente! Selvmodsigende 

er det også lidt, at han byggede sin egen lille landsbykirke til museet. Især da han 

faktisk selv var meget lidt troende. Men når der var en krosal i museet, skulle der også 
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være en kirke! Sådan blev det, og hans bisættelse blev holdt i den lille kirke med de 12 

bænke, og hans urne er sat ned på kirkegården ved Seest. Hans kirke havde en 

altertavle i keramik med motiver fra en gammel kamin. Jytte fortalte os det hele. 

 

 
Landsbykirken 

 

Ved frokosten, som vi holdt i krosalen, var jeg lige en tur rundt til vores 

selskab for at høre hvad de havde oplevet i museet. Deres udsagn fortæller lidt om, 

hvor mangfoldigt museet er: 

 

 
Frokost i krosalen 
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Det sagde de om museet 

Mogens J.: Da jeg faktisk oprindeligt er udlært snedker, så var jeg meget 

interesseret i de gamle museumsgenstande i snedker- og tømrerværkstedet.  

Jan: Jeg var meget imponeret over afdelingen med teknologi og radioer. 

Især når man tænker på, hvor meget den nye teknologi har udviklet sig siden dengang.  

Svend Erik: Ærgerligt, at museet ikke har økonomi til at blive opvarmet. 

Tingene forgår jo! Jern ruster!  

 

Evy: Jeg er født på en gård, der har været i slægtens eje i 150 år. Der var 

rigtigt mange ting, jeg kunne genkende fra min barndom. Både køkkenting og andre 

redskaber. 

Gerhard: Jeg dvælede meget ved de gamle drejebænke, som i gamle dage 

var tunge og besværlige at håndtere. Min drejebænk derhjemme er jo elektrisk!   

Eva: Særligt interessante var det gamle posthus og smedjen. Og jeg synes 

også, at de gamle trædrejerting var interessante. 

Margit J.: Det er helt klart den gamle kødrører til at lave fars med. Og at se 

alle de gamle køkkenting, der var over 50 år gamle.  

Lars, formand: Jeg har et fantastisk helhedsindtryk af de ildsjæle som 

byggede museet. I særdeleshed at se den hjemmelavede kirke, det var en stor 

oplevelse.  

Annelise: Jeg vil gerne nævne de mange brugsting og skåle.  

Villy: Tænk at én mand kunne samle så meget! I øvrigt har jeg været her 

før!  

Lizzie: Jytte Sørensen, som fortalte os om museet, er jeg meget imponeret 

over. Tænk at være så aktiv, og passe det hele alene!  

Jytte: Jeg har fået øjnene op for fortiden!  

Tommy: Spørg Callesen, han har oplevet det hele!  

Peter: Man kan kun være imponeret over alt det man kan se her.   

Grethe: Historien om, at Søren købte en dør til et bankmuseum, og murede 

væggene op udenom, så det var døren, der bestemte dimensionerne.  

Rie: Disse køkkener og stuer relaterer jo til min egen barndom på landet. 

Gode minder blev kaldt frem. 

Herefter kørte vi videre til endnu en stor museumsoplevelse, denne gang i 

Oksbøl - meget forskellig fra Søren Wellings Landsbymuseum! Det nye og moderne 

museum ”Tirpitz”.  

 

Kraftigt opgraderet museumsmastodont ”Tirpitz” 
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Under og over sandet på Tane Hedevej i Oksbøl, rejser ”Tirpitz”-museet sit 

store arkitektoniske museumsmonument i glas og stål. Største vindue er 16 

kvadratmeter stort. Man bliver ved ankomsten lidt i tvivl, om det er et arkitektmuseum 

eller et museum om 2. Verdenskrig. Lad os fastslå, at det er begge dele! Der er ødslet 

med kvadratmetrene, store haller og lange gange. En verden af illusioner.  

 

 
Museet i bunkeren 

 

Størst af alt er det store medrivende 4D-show, som brager ud over 

publikum med titlen ”Den skjulte vestkyst”. En tidsrejse på 20.000 år. Virtuelt skyller 

havet ind over os, trækker sig tilbage og viser nye tableauer. Men ikke på noget 

tidspunkt tænkte jeg, at det var så ægte, at det skildrede virksomheden.  ”En hær af 

beton” er en godt skildret historie om bunkers ved vestkysten.  

Men vil du have den ægte vare, så skal du gå over i den gamle ”Tirpitz” 

kanonbunker. Her er projektørbelyste, skumle afkroge. Tættere på virkeligheden, fordi 

det er den ægte vare! ”Havets guld” er en imponerende udstilling om rav med smukke 

kunstværker i rav. For eksempel stor model af operahuset i Sydney - 25 kilo rav! En stor 

oplevelse for alle. Interessant var også særudstillingen om miner, lagt i sandet ved 

vestkysten. 
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Fra ”Den skjulte vestkyst”. 

 

Tak for deltagelse og for det gode humør, som alle i selskabet bidrog med. 
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 

Sønderborg den 7. maj 2019 

Kl. 10 mødtes 10 af kredsens medlemmer + 7 af vore damer i det lille, 

hyggelige hus ved Kirketorvet, der rummer Lokalhistorisk Arkiv for Sønderborg og 

Dybbøl. Arkivet er en af de institutioner, der holdes i live og fungerer alene gennem 

lokale frivillige. De gør et kæmpe arbejde med at holde styr på papirer, billeder og – i 

et vist omfang – genstande, der dukker op hen ad vejen, og som har betydning for 

forståelsen af områdets historie og udvikling. 
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Det kan man bruge år på at studere, og vi havde bare 1½ time. Vore guider: 

Vort medlem manufakturhandler emeritus Kai Viggo Jørgensen og fhv. historielærer, 

lektor Knud-Erik Sørensen havde valgt at gennemgå tre stykker af historien fra de 56 

år, Sønderborg var en Tysk by: 

1) Marinekasernens historie: De mange bygninger, der kom til for at huse 

kasernens personel, noget om de skibe, der var stationeret i havnen og noget om de 

personer, der kom til byen, fast eller på gennemrejse. 

2)Historien om ”Republikken Als” og dens ophavsmand, Bruno Topff. Det 

er en historie, der umiddelbart får mange til at trække på smilebåndet; men arkivets 

gemmer viser billedet af et menneske, dødssygt af tuberkulose, der gjorde et behjertet 

forsøg på at skabe tålelige forhold for mennesker på Als og i Sønderborg i det Ragnarok, 

der opstod mellem afslutningen af 1. Verdenskrig og genforeningen i 1920. 

3) Marinekasernens funktion som hospital og krigsinvalideskole for sårede 

og invalide efter 1. Verdenskrig. 

Så forlagde vi til ”Det Sønderjyske Køkken”, en supermoderne restaurant 

på Perlegade, der – efter en ide fostret af Inge Adriansen – serverede tapas med 

sønderjyske specialiteter. 

Efter frokost besøgte vi det tyske mindretals museum, ”Deutsches 

Museum Nordschleswig,” hvor lederen, Hauke Grella, viste rundt og fortalte levende 

om det tyske mindretals historie. Det er et besøg, der hører med, hvis man vil forstå 

sønderjyderne og ikke mindst forstå, hvorfor forholdet mellem de to 

befolkningsgrupper har udviklet sig så godt, som tilfældet er. Vores besøg var i sig selv 

et eksempel på den gensidige forståelse og respekt, der har udviklet sig.  Der blev stillet 

gode, men også kritiske spørgsmål - og der blev givet klare, rimelige svar. 

Desværre nægtede forretningsførerens kamera at stille skarpt på noget 

som helst den dag, så det optagne familiefoto: ”Selskabet fornøjet samlet om en 

preussisk ørn, der ikke var til at spøge med” må man undvære. 

 


Kommende arrangementer 

Som tidligere nævnt går Sydjyske Kreds’ efterårsarrangement til Ribe den 

11. september 2019. Vi skal besøge Museet ”Vikingernes Ribe”, spise frokost i 

nostalgiske omgivelser og slutter med en rundvisning i Ribe Domkirke. Indbydelse 

udsendes direkte til kredsens medlemmer primo august. 
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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 
 



Mindehøjtideligheden for kornet Frode Munch Vesterby den 9. april 2019 på Almen 

Kirkegård, Aalborg. 

Den 21-årige officerselev Frode Munch Vesterby valgte den 9. april 1940 at ofre 

sin egen fremtid for sit fædreland. Han valgte intet mindre end at gå i døden for sine 

landsmænd.  Frode Munch Vesterby fulgte salmedigteren Ernst Christian Richardts 

verselinjer fra 1867: ”Kæmp for alt, hvad du har kært, dø, om så det gælder!” 

Rigtig mange af os må siden hen have funderet en del over, om dette ultimative 

offer nu også var det hele værd? Svaret er, at Frode Munch Vesterbys kamp på ingen 

måde var forgæves. Tværtimod. Den var det hele værd. Den gav dengang mening for 

Frode. Den højeste grad af mening. Og hans kamp har givet mening lige siden for alle 

os andre. 

For hvert år den 9. april er det mennesket Frode Munch Vesterby, vi mindes og 

ærer. Vi bøjer os i ærefrygt for modet hos denne ener, der som den første på den 

sorteste dag tog livtag med overmagten. I en sådan grad, at livets afslutning blot lå få 

minutter forude.   

 

 
Per Østergård, mindetaler på familiens vegne ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen Kirkegaard, 

Aalborg sammen med formanden for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Nord, Carl Duch. 
Foto: Uffe Uhler. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Det er store mennesker indeni, der kan gøre det. Store mennesker som Frode 

Munch Vesterby. Mennesker for hvem komfortzonen er et ganske ligegyldigt vedhæng 

til tilværelsen. For hvem opportunismen er noget, fanden har skabt. Det kan vi også i 

dag lære temmelig meget af. Både i den blodige og i den mindre blodige udgave. 

▪ Frihedskæmperne efter 9. april havde lært det. 
▪ Udsendte danske soldater og korrespondenter til verdens krigs- og revoltezoner 

har lært det. 
▪ 81-årige lægesekretær Liselotte Knudsen lærte det, da hun som den første 

kvinde fik kæmpet sig op til næstformandsposten i HK gennem en fuldstændig 
mandsdomineret fagbevægelse; det tog hende 18 år, før målet var nået. 

▪ 75-årige norske journalist Tore Sandberg brugte 15 år på opklaring af syv 
justitsmord med afsoninger på op til 20 år. Han betalte prisen med offentlig 
ydmygelse og latterliggørelse i de norske medier, da han konsekvent og 
vedholdende tog opgøret med den norske folkedomstol og de norske 
retsinstanser; han fornemmede de katastrofale retlige fejltagelser, undersøgte 
dem til bunds – og fik ret. 

Kampen for den store sag giver ar på sjælen resten af livet, i bedste fald livserfaring 

– og i værste fald slet ikke noget liv. Fælles for disse kampe er holdningen, modet og 

viljen til at sætte sig op imod overmagten.  

I Jægerkorpset har man ikke uden grund knæsat mantraet: ”Holdningen går altid 

et skridt foran handlingen.” 

 

 
Det solbeskinnede gravsted for familien Vesterby efter kranselægningen.  

Foto: Uffe Uhler. 
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Over for hver ny generation har vi både ret og pligt til at sætte ord på modets, 

viljens og holdningens altafgørende betydning. Og dermed også pligt til at fortælle 

historien om Frode Munch Vesterby som vort nationale ikon for de mest basale danske 

sindelagsværdier. For ”Da er livet ej så svært, døden ikke heller.” 

I respekt for Frode Munch Vesterby, lad os da ære hans minde med ét minuts 

stilhed.  
Per Østergaard 


 

Åbning af særudstillingen ” Den kolde krig”. 
Den 5. april kl.15:00 bød museumsdirektør Flemming Larsen velkommen til ca. 

150 gæster til åbningen af Forsvarsmuseets store særudstilling 2019, ”Den kolde krig”. 
Gennem to år har frivillige fra museet, Ole Houmann, Jørgen Rasmussen, Per S. 
Rasmussen og Aksel Nielsen, lagt et kæmpearbejde i udstillingen, der skildrer perioden 
efter 2. verdenskrig og op til murens fald i 1989. 

Efter Flemming Larsens velkomst og indledning fik to hovedtalere ordet. Den 
ene, Søren Gade, trak i høj grad på sine egne oplevelser dels som officer dels som 
forsvarsminister. 

Den anden forhenværende folketingsmedlem Frank Aaen fra ”venstrefløjen”, 
som indledte med at fremhæve, at kold krig uanset udgangspunktet var noget skidt. 

Flemming Larsen takkede de to talere og var glad for indlæggene, som var med 
til at sætte rammen for udstillingen. 

Herefter gik alle over til trappen, hvor 1. viceborgmester Christoffer Hjort Storm 
fra Aalborg Kommune foretog åbningen af udstillingen ved at klippe den røde 
minestrimmel over ved opgangen til udstillingen på 1 sal. 

Den må I se – og tag børn og børnebørn med! 
 


 
Skovtur og mindehøjtidelighed. 

Mandag den 6. maj kl.17:00 mødtes vi på parkeringspladsen Hadsund Landevej 

ved hundeskoven på østsiden ved Lundby krat. Vi kørte ind til Krathuset, en nedlagt 

ladebygning, som kommunen overtog, da de overtog skoven i 1948. De øvrige 

bygninger er nedrevet, og der er indrettet spise- og læplads i bygningen, som tidligere 

ejere i mange år drev som et populært traktørsted. Her spiste vi vor medbragte mad, 

medens Per Bendixen, som er opvokset i Gistrup med Lundby krat som legeplads, 

fortalte om Krathuset, om gården og om traktørsted og skovdans, hvor man kom 

cyklende langvejs fra for at danse og synge. 

Efter ”skovturen” begav vi os til fods videre ind i skoven til mindestenen for den 

britiske flyver, Flying Officer Erik Lionel Germain, som blev nedskudt for 75 års siden 
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den 6. maj 1944 kl. 19:20. 

Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands chef, oberstløjtnant Jan Johansen, indledte 

med velkomst og oplæste en redegørelse om hændelsen. Derefter blev der lagt kranse. 

 


 
Mindehøjtidelighed fredag den 30. august i Aalestrup. 

Vi er i år igen inviteret til mindehøjtidelighed i Aalestrup. 

 

 
 
Programmet er som følger: 

14:00   Velkomst 

14:10   Nedlæggelse af kranse fra engelske og polske militærattacheer. 

             Overflyvning af 2 F-16 jagere fra Skrydstrup (endelig tilladelse mangler).   

  

  Navne på de medskudte flyvere: 

             Engelske flyvere fra Royal Air Force 90 Sqdn. 

              F/O Henry Edward Allan 

             Sgt. Eric Raymond Atkinson 

             Sgt. Douglas William Henry Davey 

            Sgt. Albert Ernest Hall 
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              F/O Jack Leadbeater 

             F/Lt David Hugh Sumsion 

              F/Sgt John Martin Turachek, RCAF 

              Polske flyvere fra 90 Sqdn. 

               F/Sgt Walerian Cent PAF 

               F/Sgt Zdzislaw Kardasiewicz PAF 

               F/Sgt Jan Madracki PAF 

              F/O    Marian Waclaw Preitkiewicz PAF 

             F/Sgt Jozef Jan Rutkiewicz PAF 

             F/Sgt Jan Stolowski PAF 

 

              Engelsk flyver 

F/O.  Norman Joseph Evans RAF 44 Sqdn. 

 

14:20   Flyvestation Aalborg Brass Band. 

14:50   Taler. 

15:30   Kaffe og smørrebrød i sognehuset, eventuelle taler. Militærhistoriker Carsten  

  Petersen fortæller historien om flyverne. 

16:30   Afgang til Knaberscenen, hvor der vises film og fotos. 

18:00   Afslutning. 


 

Vi er i gang med at planlægge en tredages tur til Langeland, 

Langelandsfortet og Valdemar Slot. Overnatning i Bagenkop og Fåborg. Nærmere 

herom direkte pr. mail. 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

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 

MEDDELELSER Nr. 230 (Marts-april 2020) 01 FEB 2020 15 FEB 2020 

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

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 22 AUG 2019 – 18:30 

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

Skydning Fyn Skallebøllecentret 27 AUG 2019 - 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Aalestrup Kirkegård 30 AUG 2019 – 14:00 

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 3. juni 2019 


