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LANDSFORMANDENS JULE- OG NYTÅRSHILSEN  

 

Jeg sidder her den 1. december og nyder, at solen til en afveksling endelig 

skinner. 

Det er egentlig mærkeligt at starte en julehilsen med et velkommen tilbage til 

solen, men jeg tror, at det var vores avis, der havde opgjort, at de seneste 12 dage har 

solen ikke været i nærheden af at bryde igennem. Så den har virkelig været savnet, og jeg 

er sikker på, at jeg vil møde mange glade mennesker på gåturen i dag – dog ikke alene på 

grund af solen, men også fordi det er første søndag i advent. 

I sidste uge havde vi møde i FOUAT landsledelse. Det er dér, hvor vores 

redaktør, forretningsfører, næstformand og undertegnede sidder. Vi gennemgik blandt 

andet regnskab, budget, medlemstal og en lang række af årets øvrige sager.  

Der er et forhold, jeg gerne vil trække frem fra mødet. Siden årets start er vi 

netto blevet otte medlemmer færre – ikke et alarmerende tal, men jeg vil gerne benytte 

denne plads til i år at slå et slag for medlemsrekruttering. Her er et område, hvor vi alle 

kan gøre en indsats. Jeg er overbevist om, at den bedste rekruttering netop finder sted via 

mund til øre processen, så derfor skal der herfra lyde en opfordring til, at alle medlemmer 

lige vender skråen og overvejer, om der ikke er en eller flere i omgangskredsen, der 

trænger til et kærligt skub i retning af medlemskab. Vi har holdt et meget stabilt 

medlemstal set på landsplan over de seneste år, og jeg vil meget gerne kunne fremlægge 

tal på næste års repræsentantskabsmøde, der viser en lille fremgang – så smøg ærmerne 

op i relation hertil og husk, at indmelding sker via vores hjemmeside. 

Jeg vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke alle vore valgte 

tillidsrepræsentanter i de respektive kredsbestyrelser og landsledelsen med mere for det 

store arbejde, I gør for, at vi kan leve op til vores formål om at samle og fremme 

kammeratlige relationer for og mellem vore medlemmer. 

Jeg vil slutte med at ønske jer alle med samt jeres familier en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. 

                                                                                                                   Med venlig hilsen 
                                                                Jens Frandsen 

                                                                                                             Landsformand 
 

STIFTELSESFEST 

 

Torsdag den 12. december kl. 12:00 vil foreningens stiftelsesdag blive 

markeret ved Københavns Kreds’ foranstaltning ved kranselægning og spisning bagefter. 

Vi indleder med at lægge krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 
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1948. Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på første sal i Nordre Magasin (over kantinen). 

Og ja — I tror det ikke! Vi er tilbage ved de Gule Ærter. Vi – vel nok primært 

kredsformanden – vover at stole på kantinebestyreren og kokken. De har nemlig begge 

afgivet et løfte om, at de på det bestemteste kan levere varen. I en ordentlig udgave, vel 

at mærke. Efterfølgende serveres der æbleskiver med solbærrom, og der rundes af med 

kaffe/avec i Hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 250. Tilmelding til stiftelsesfesten til 

kredsformanden ikke senere end tirsdag den 3. december kl. 12:00.  
                                                                                                                                                                Erling Flebbe 

Næstformand  
   

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  

 

Kontingent 2020 

Kontingentet for 2020 er fastsat uændret til 150 kr. Kontingentet bedes 

indbetalt inden udgangen af januar måned 2020 på kredsens bankkonto reg.nr. 1551 

kontonr. 1127 7322. 
 

Foredragssæson 2019-II 

 

NATO, USA og Rusland 

Den 10. oktober 2019 holdt dekan Jens Ringsmose et foredrag om NATO, USA 

og Rusland. Jens Ringsmose er nylig tiltrådt som dekan for det Samfundsvidenskabelige 

Fakultet ved Syddansk Universitet i Odense. Han kom fra en stilling som institutleder for 

Institut for Militære Studier ved Forsvarsakademiet. Han har i mange år forsket i NATO, 

sikkerheds- og forsvarspolitik og strategi. 

Foredraget tog udgangspunkt i en rapport af Jens Ringsmose og Steen Rynning: 

NATO og Rusland, der snart udkommer på DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier). 

Den er baseret på en studietur i maj til NATO i Bruxelles og til Moskva. Ligeledes på en 

artikel om, hvorledes Europa reagerer på præsident Trump. 
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Dekan Jens Ringsmose 

 
Ringsmose ville belyse fire hovedpunkter: 

1) NATO-Rusland. Hvor er vi - hvor er vi på vej hen? 

2) Transatlantiske forhold. 

3) Hvordan har europæerne reageret på Trump? 

4) Hvor stiller dette Danmark? 

Han havde indledningsvis tre pointer: 

- NATO har brug for en Rusland-politik. Det har man ikke. NATO-landene er uenige. 

- Tendenser til at europæerne overvejer at gardere sig. Hvad nu hvis vi ikke kan stole på 

USA - på sikkerhedsgarantien? Man er begyndt at tænke på en plan B. 

- Disse ting stiller Danmark i en vanskelig situation, bl.a. fordi vi har haft en aktivistisk 

udenrigspolitik. Men det er vanskeligt med Trump i det Hvide Hus. Måske skal vi til at vælge 

mellem USA og et europæisk spor. 

 

NATO-Rusland 

Efter ophøret af den kolde krig fik vi under Jeltsin et positivt forhold til Rusland. 

Der blev oprettet et NATO-Rusland Råd. Serbien og Kosovo satte skår i glæden. Putin bliver 

præsident og den russiske økonomi buldrer frem. Putin er skuffet over Vesten og sender 

advarsler, der overhøres. Putins projekt bliver at genrejse Rusland. I 2008 har vi krigen i 

Georgien, der måske mest var en advarsel til Vesten. I 2014 går det rigtig galt - Krim 

annekteres, og der føres småkrig i det østlige Ukraine. NATO har en dobbelt-strategi i form 

af sanktioner, men tilbyder samtidig et dialogspor. Men NATO er super god til 

afskrækkelse, men mindre god til dialog. 
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NATO-topmødet i Wales i 2014 igangsætter et væld af initiativer. Der 

iværksættes en Readiness Plan. NATO Response Force øges fra 13.000 til 40.000 soldater. 

En Very High Readiness Joint Task Force skal kunne rykke ud på mindre end 48 timer og 

fungere som en mobil snubletrådsstyrke. Russerne skulle vide, at hvis de invaderede 

Baltikum, ville det ikke kun være balterne, det gik ud over, men også amerikanske eller 

danske styrker. 

Ved NATO-topmødet i Warszawa i 2016 havde man indset, at det i en krig kunne 

være vanskeligt at sende styrker til de baltiske lande, så man blev enige om en 

semipermanent, roterende styrke på fire bataljoner, der på skift kunne være snubletråden 

i Baltikum. Russerne finder, at dette er en overtrædelse af en forståelse ved Warszawa-

pagtens opløsning. 

I 2018 holdtes topmøde i Bruxelles. Man besluttede at reorganisere 

kommandostrukturen i NATO. Der blev oprettet et logistisk hovedkvarter i Ulm i Tyskland 

til at sikre, at styrkerne kan flyttes hurtigt og et operativt HQ i USA. Man drøftede et forslag 

om NRI - NATO Readiness Initiative, populært kaldet 4x30: 30 eskadriller, 30 brigader og 

30 flådeenheder på 30 dages beredskab. Det kan måske også være en måde for USA til at 

presse NATO-landene til at gøre mere. 

Det politiske spor er der ikke opnået enighed om. Det er gået i stå. 

Russerne vil gerne have flere møder i NATO-Rusland Rådet på lavere niveau - 

business as usual - men NATO-landene siger nej, så længe Rusland annekterer Krim. Før 

sad der ca. 40 NATO-officerer i rådets kontor i Moskva - i dag er der to. Alle er enige om, 

at den nuværende situation ikke er holdbar, men der er ingen dialog. Det udgør en stor 

risiko. Der er behov for, at vi taler sammen i NATO - problemet er, at man ikke kan blive 

enige om, hvad Rusland er for en størrelse. Polen og de baltiske lande er "hardlinere" af 

geografiske årsager, USA, UK og Canada er "hardlinere" pga. russernes adfærd. Tyskland, 

Frankrig, Italien, Belgien m.fl. synes, det er på tide, vi kommer ned fra træet. Danmark og 

Norge er skeptiske. Udfordringen er, at landene helt basalt er uenige. Viceambassadørerne 

ved NATO HQ mødes hver anden uge og drøfter sagen, men ingen rokker sig ud af stedet. 

Men man kan ikke starte en dialog med Rusland, før NATO har en Rusland-

politik. Behovet understreges af, at ABM-traktaten er ophævet og INF-traktaten opsagt. 

Måske kan en dialog mellem Ukraine og Rusland om Donbas og Østukraine blive et lille 

skridt, der kan indlede en dialog. 

Måske kan Danmark spille en rolle. Det har Jens Ringsmose og Sten Rynning 

foreslået i DIIS Policy Brief August 2019: "Danmark kan Bidrage Til Politisk Dialog". Se: 

www.diis.dk/publikationer/danmark-kan-bidrage-politisk-dialog. Flere samtalepartnere i 

Moskva har til Jens Ringsmose givet udtryk for, at vi skal være glade for Putin, for hans 

efterfølger kan blive meget værre. 

http://www.diis.dk/publikationer/danmark-kan-bidrage-politisk-dialog
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Transatlantiske forhold 

Præsident Trump har sendt chokbølger gennem Europa med sin udtrykte 
skepsis om NATOs sikkerhedsgaranti. 

Byrdefordelingsspørgsmålet er igen rejst - det er en ældgammel debat, men 
Trump går ind i debatten med et massivt pres. Historisk har det været Kongressen i USA, 
der pressede på, men nu er det præsidenten. Ingen har tidligere brugt sikkerhedsgarantien 
som en trussel f.eks. om at nå frem til 2% af BNP i forsvarsudgifter.  

Man er også opmærksom på at USA har reorganiseret sig mere og mere mod 
Asien. USA har sat forholdet til Kina på dagsordenen til NATO-topmødet til december i 
London. 

Man skal dog være opmærksom på, at USA har en egeninteresse i at have 
tropper og baser i Europa. Det virker som et kæmpe hangarskib i forhold til Mellemøsten. 
 
Hvordan har europæerne reageret på Trump? 

I de store europæiske hovedstæder klør man sig i hovedet, fordi Trump har 
opbakning til presset mod NATO i den amerikanske befolkning, og det formentlig kun bliver 
værre, hvis Trump bliver genvalgt. I NATO diskuterede man, om Krim kun var udtryk for 
dårligt vejr eller et klimaskift. Nu taler man om det samme mht. Trump. Europæerne er 
pinligt bevidste om, at man ikke alene kan modstå Rusland. Hvad nu, hvis amerikanerne 
ikke kommer? Hvad er så plan B? Måske er det det, man ser spire i EU med det franske 
European Initiative. 

Overvejelserne er i gang. De fleste europæiske lande spekulerer over, hvad de 
skal gøre og investerer i plan A. Det var ikke kommet uden Trumps pres. 
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Så den måde europæerne reagerer på er: 
1) Investere mere i plan A. 
2) Investere mere i regionalt samarbejde. 
3) I det små begynde at opruste, bl.a. i Tyskland, hvor man er opmærksom på, at det tyske 
forsvar er i en ringe forfatning. 
 
Hvor stiller dette Danmark? 

Verden er blevet farligere. Det er blevet sværere at engagere sig internationalt. 
Aktivistisk udenrigspolitik er blevet sværere med de svingende opfattelser i Washington. 
Det var nemmere at følge den flinke Obama end den impulsive Trump. 

Så vi skal måske også til at overveje plan B. Måske indtræde i det europæiske 
samarbejde. Hvor meget skal vi satse på USA - og UK, der får nok at se til efter (et hårdt?) 
Brexit. 

Vi har i Danmark gennem årene haft en høker/kræmmer politik i forhold til 
sikkerhedsgarantien. Vi ønsker at slippe så billigt som muligt. Vi har en småstatsmentalitet. 
Når vi nu er så lille et land, så betyder det jo ikke noget om vi bidrager med 2% eller 5% 
eller 10%. Politikerne har været ligeglade med forsvarspolitikken. 

Vi har ofte brugt Arktis og Grønland som argument for Danmarks ringe bidrag. 
Det har fået en grønlænder til at filosofere over, hvor meget Danmark har sparet på denne 
konto og, om dette beløb ikke kunne overføres til Grønland. 

Man kan læse mere om Danmarks politik mht. til forsvarsudgifter i bogen 
"Frihedens pris: Så lav som mulig" af Jens Ringsmose og Christian Brøndum (2018). 

Afslutningsvis sagde Jens Ringsmose, at hans første måneder som dekan har 
været fuldt optaget af budgetlægning, regneark og ledelsesopgaver, så det var helt 
fornøjeligt at få lejlighed til at tale om de emner, han har beskæftiget sig med i så mange 
år. 

Fornøjelsen var bestemt også på tilhørernes side. Vi oplevede en meget 
kompetent og engageret foredragsholder. 

Lars Fynbo 
                                                                                                                                                                      Referent 

 

 
Oberstløjtnant Jan Kaare Christensen holdt den 24. oktober foredrag om 

Nazitysklands overfald på Norge den 9. april 1940. Hele operationen gik i den tyske 

Wehrmachts instruktioner under betegnelsen ”Weserübung Nord.” Det vil være 

medlemmerne bekendt, at besættelsen af Danmark på samme tid gik under betegnelsen 

”Weserübung Süd.” Foredragsholderen forklarede, at hans interesse for det, der var hændt 

i Norge, blev vakt af den norske spillefilm ”Kongens nei.” 

Filmen gav ham anledning til at undersøge, hvordan hændelserne i april-maj 

dagene i Norge i 1940 rent faktisk var forløbet. 
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Oberstløjtnant Jan Kaare Christensen 

 
Det skulle vise sig at være lidt vanskeligt at komme til bunds i materien, fordi 

man i Norge (selv den dag i dag) har problemer med at se de faktiske forhold i øjnene. 

Nordmændene er tilbøjelige til at opfatte hændelserne som rene helgenhandlinger. Et 

eksempel på, at man kun er lidt tilbøjelig til at få hændelserne afdækket, ses af, at en norsk 

historiker ved navn Lars Borgerud i 1977 som afslutning på sine studier afleverede et 

speciale om datidens aktiviteter. Det blev ikke antaget, og han blev endvidere truet med 

tiltale, ifald han skulle finde på at udgive det. Borgerud har et stort forfatterskab bag sig, 

skrevet meget om det omhandlede forhold, hvor han bl.a. har afsløret, at mange ledende 

norske officerer var tilhængere af det norske naziparti.   

Jan Kaare Christensen indledte med at fortælle om den norske hærs tilstand på 

de materiel- og uddannelsesmæssige områder dengang. Der var betragtelige mangler. De 

var især udtalte, hvad angår artilleri, mobilt luftværn, panserværnsvåben og moderne 

jagerfly. I tillæg var den generelle motoriseringsgrad meget ringe. Foredragsholderen 

sammenstillede den norske og den danske hær på daværende tidspunkt. Den danske hær 

var i en bedre stand, både hvad angik udrustning og uddannelse.  

Krigsstyrken i Norge var den gang på 119.000 mand. Af den lykkedes det i 

aprildagene at mobilisere ca. 55.000 mand. Fotografier fra dengang efterlader beskueren 

med et indtryk af, at man ser en milits på billederne og ikke en regulær hær. 

Foredragsholderen mindede om, at Norge er et stort og langstrakt land. Der er 

lige så langt fra Kristiansand nordover til Nordkap som fra Kristiansand sydover til Rom. 

Landet var dengang rent militært inddelt i 6 territoriale divisioner, som på samme gang var 

udskrivningsområder. Alene det forhold synes at kunne borge for en hurtig mobilisering. 

Hvad angår kystforsvaret, så havde Norge dengang en række kystbatterier, der var placeret 

strategiske steder. En del af disse forter og batterier var nødtørftigt bemandet den 9. april 
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1940. De norske divisioner indeholdt dengang mellem 2 og 3 infanteriregimenter, som igen 

hver opstillede 2 feltbataljoner og 1 lokalforsvarsbataljon. Der var også 3 

dragonregimenter, 3 artilleriregimenter, 1 ingeniørregiment og 1 luftværnsregiment 

tilknyttet. Divisionen var opdelt i en feltbrigade og en række lokalforsvarsafsnit. Ingen af 

divisionens regimenter var operative enheder. En af regimentscheferne var chef for 

feltbrigaden, mens de øvrige regimentschefer var chefer for lokalforsvarsafsnittene. 

Kikker vi på feltbrigaden, var den enkadreret med mellem 4 og 7 feltbataljoner, 

1 artilleriafdeling. Dog havde 2. division 2 artilleriafdelinger plus den bataljon, som 

udgjordes af Kongens Garde. I den anden ende af landet havde 6. division 2 feltbrigader.  

Der var opstillet en arméreserve med 2 tunge artilleriafdelinger (105 mm 

kanoner og 120 mm haubits) samt en ingeniørbataljon. Bortset fra 120 mm haubits var alt 

norsk artilleri af ældre årgang og forsynet med træhjul, som gjorde, at de ikke kunne 

forlægges ved motortransport. En udskiftning til mere tidssvarende udstyr var i gang, men 

ikke afsluttet. Det bemærkedes, at der ikke forlods var taget stilling til, hvordan to eller 

flere brigader skulle kæmpe sammen.  

Ser man på lokalforsvarsafsnittene, var disse i hvert divisionsområde tildelt 

mellem 2 og 3 lokalforsvarsbataljoner samt selvstændige bevogtningskompagnier, 

kanoner og opklaringsenheder. Hertil var der i Kongsberg, Oslo, Fornebu (blot 8 km fra Oslo 

centrum), Sola, Bergen og Narvik et luftværnsdetachement. Regner man det hele op, 

rådede man over 35 feltbataljoner, 16 lokalforsvarsbataljoner, 3 dragonregimenter, 29 

artilleribatterier, 6 luftværnsdetachementer, 2 pionerbataljoner, 1 pionerkompagni og 1 

ingeniørbataljon. Forsyningstjenesten var organiseret efter afhentningsprincippet fra 

lokale depoter. Sanitetstjenesten var baseret på lokale enheder og sanitetsinstallationer. 

I Norge var der på daværende tidspunkt genindkaldt 11 bataljoner, 2 

artilleriafdelinger og 6 luftforsvarsdetachementer. Tilsammen udgjorde de en 

neutralitetsvagt. Som følge af krigen, der pågik i Finland, var 6. division (den længst mod 

nord) forstærket med et ingeniørregiment fra 5. division.  

Mobiliseringen var kaotisk af flere grunde. Dels var mobiliseringsdepoterne 

ikke fuldstændige, og i flere tilfælde var de placeret så tæt på kystbyerne, at de gik tabt på 

grund af den tyske invasion. En anden ting var, at mobiliseringsordrerne, der ofte var 

fejlbehæftede, blev udsendt med post. Mobiliseringen ser for så vidt imponerende ud. På 

papiret fik man 30 ud af 35 feltbataljoner og 11 ud af 16 lokalforsvarsbataljoner stablet på 

benene. I et vist omfang kom enheder til at kæmpe under andre divisioner end deres egen, 

men det betød mindre. Alvorligere var det, at meget få af enhederne var på fuld styrke, 

mange var endda helt nede på 50 %, ligesom de fleste af de faglige enheder ikke kunne 

opstilles. På grund af den ekstraordinære situation gav det ingen mening at anvende 
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lokalforsvarsbataljonerne efter deres oprindelige hensigt, hvorfor feltbrigaderne og 

lokalforsvaret helt enkelt smeltede sammen.  

Hærens øverste ledelse, dvs. hærchefen og nogle af divisionscheferne viste 

intet initiativ. Derfor måtte hærchefen, general Kristian Laake, hurtigt udskiftes. HAn blev 

afløst af generalstabschefen, generalmajor Otto Ruge. Ruge derimod tog fat fra første 

minut og udstedte ordre om energisk modstand, uanset styrkeforhold. På få timer havde 

general Ruge en samlet operationsplan klar.  

I forventning om, at de allierede ville gribe ind fra vest, ville Ruge koncentrere 

den norske modstand med henholdende kamp i Gudbrands- og Østerdalen nord for Oslo 

med 1. og 2. brigade. Brigaderne fra 3. og 4. division skulle trækkes til. Divisionernes 

lokalforsvarsbataljoner skulle længst muligt blokere udfaldsvejene fra de angrebne byer. 

Målet var til sidst, sammen med 5. division at etablere en forsvarsstilling nord om 

Trondheim fra kysten til den svenske grænse. I området nord for skulle man modtage 

allierede forstærkninger og på sigt slå de tyske styrker i Sydnorge. Det må siges at være en 

plan med ”vingefang”!  

De allierede forstærkninger kom sådan set ind på passende steder. Men planen 

lykkedes aldrig. 1. division lod sig afskære i Østfold, 3. division overgav sig uden kamp, 4. 

division rokkede sig ikke fra Bergen-området, og 5. division i Trondheim havde tabt store 

dele af sin udrustning. Kun nåede allierede enheder fra Andenæs frem til kampområdet, 

men med store forsinkelser. 

Den initiale tyske invasionsstyrke omfattede tre divisioner og en 

faldskærmsbataljon. Oberkommando der Wehrmacht havde helst undgået at indsætte en 

opfølgningsstyrke af hensyn til gennemførelsen af felttoget mod Frankrig. Når man 

splittede de initiale divisioner over flere landgangssteder, var det i håbet om, at det ville 

være nok til at overbevise nordmændene. Indsættelsen af 2. bjergjægerdivision den 15. 

maj var en decideret improvisation. 

De indledende landsætninger blev gennemført med forholdsvis få tropper – 

mellem 1.100 og 3.000 mand på landgangsstederne Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, 

Kristiansand og Oslo. De første tyske styrker var indladet i krigsskibene for herved at 

foregive, at der kun var tale om en flådestyrke imod den igangværende britiske 

minelægning ud for Norges vestkyst. Ved alle landgangsgrupper medfulgte 

marineartillerister, der kunne overtage erobrede norske kystbatterier.  

Små landsætninger foretoges ved Egersund og Arendal kabelstationer for at 

afbryde telefon- og telegrafkablerne til hhv. Storbritannien og Europa. Endvidere 

nedkastedes faldskærmsenheder på Sola Flyveplads ved Stavanger og Fornebu Flyveplads 

ved Oslo. 
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Ved alle landsætningssteder kom de tyske skibe i kamp med de norske 

kystbatterier, men overvandt dem og gennemførte landsætningerne uden modstand ved 

kajen. Flere steder oversvømmede de tyske styrker hurtigt byen, hvorved en del af 

nordmændenes mobiliseringsdepoter gik tabt.  

I Oslofjorden sænkede fæstningen Oscarsborg krydseren ”Blücher” med 800 

mand ombord. De overlevende svømmede i land på fjordens østside og blev taget til fange 

af et kompagni af Kongens Garde. De forlod imidlertid senere fangerne. Den disposition 

var måske i orden set i lyset af, at der på intet sted i hele Norge var forberedt nogen 

krigsfangelejr. Udover Blücher sænkning blev krydseren Lützow beskadiget og blev tvunget 

til at vende om sammen med resten af invasionsgruppen. Den landsatte imidlertid sine 

resterende styrker (to bataljoner) nord for byen Son, 40 km fra Oslo. Dette skete uden 

modstand. Hovedstyrken rykkede straks mod Oslo, medens en mindre styrke indtog 

Oscarsborg, der var uden nærforsvarsstyrke. To tyske torpedobåde og to minestrygere 

sendtes mod flådestation Horten, som de erobrede efter modstand fra minelæggeren 

”Olav Tryggvason” og en norsk minestryger. 

Ved Fornebu Lufthavn kunne faldskærmsstyrkerne i første omgang ikke 

nedkastes pga. tåge. 7 norske Gloster Gladiator dobbeltdækkere tog kampen op med den 

tyske jager-dækning, bestående af tomotorers Messerschmidt Bf 110. 4 norske fly undslap 

mirakuløst. De tyske jagere landede i lufthavnen, en gruppe transportfly, Junker 52, fulgte 

efter med en bataljon, og lufthavnen erobredes med forsinkelse over for svag modstand. 

Det norske luftværnsskyts havde opbrugt ammunitionsbeholdningen, og 

skytsbesætningerne havde ikke deres personlige våben hos sig. Senere landede også 

faldskærmsstyrken i Fornebu. 

Operationen blev en katastrofe for den tyske Kriegsmarine. Næsten hele den 

moderne tyske højsøflåde blev sænket eller beskadiget, dels af norsk kystartilleri, dels af 

den styrke af Royal Navy, der dækkede den igangværende britiske minelægning. Tabene 

var betragtelige: 

Af 2 slagskibe gik 1 tabt. 

Af 4 svære krydsere gik 2 tabt. 

Af 5 lette krydsere gik 2 tabt. 

Af 2 artilleriskibe gik 2 tabt. 

Af 14 destroyere gik 10 tabt. 

Umiddelbart efter krigsskibene fulgte transportskibe med resten af de initiale 

angrebsdivisioner. Også blandt transportskibene var der betydelige tab, først og fremmest 

på grund af Royal Navy’s indsats. 

Foredragsholderen mente, at Weserübung Nord måtte karakteriseres som den 

nye tyske Krigsmarines Jyllands-slag. I 1940 såvel som i 1916 kom den tyske højsøflåde ikke 
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mere på havet. Tænk at have 7 divisioner bundet i Norge, sagde Jan Kaare Christensen, 

medens den tyske højsøflåde var blevet gjort ubrugelig. Da dagen var omme den 9. april 

1940, kunne den tyske 164. division mønstre 3½ bataljon i Oslo. 

Det for nordmændene heldige forsvar af Oslofjorden gjorde det muligt, at 

Kongen, hans regering og stortingsmedlemmer kunne trække sig tilbage til Hamar og 

derfra om aftenen videre østover til Elverum i Østerdalen. Et improviseret tysk forsøg på 

forfølgelse med 100 forhåndenværende faldskærmsjægere fandt Hamar forladt og 

fortsatte derefter mod Elverum. Forfølgelsen blev standset af enheder af Garden i et stort 

anlagt baghold i Midtskogen blot 5 km vest for Elverum. Kongen og regeringen var dermed 

reddet. Forfølgelsen lededes af den tyske luftattaché, der faldt i kampen.  

Den 12. april landsattes yderligere 3 tyske bataljoner plus artilleri i Oslo. Chefen 

for 163. division, general Erwin Engelbrecht, var pålagt, når han blev forstærket i Oslo, 

straks at støde frem og forene sig med de tropper, der rykkede frem fra Bergen og 

Trondheim. Imod givne ordrer iværksatte general Engelbrecht nu rensning af Østfold med 

et reduceret regiment fra 163. division. Derved blokeredes nemlig den norske 1. divisions 

handlemuligheder. Samtidig detacherede han sin bjergjægerbataljon fra Oslo og sendte 

den mod Kristiansand. Med kun 4 tilbageblevne bataljoner, men nu med artilleristøtte, 

iværksatte Engelbrecht sin planlagte fremrykning mod nord ad Gudbrandsdalen og 

Østerdalen. En ganske dristig beslutning, der imidlertid skulle vise sig at give bonus. 

På norsk side forholdt 1. division (ca. 3.000 mand) sig passiv i eget område, 

endskønt det måtte stå klart, at den snart ville blive afskåret fra at komme nordpå og 

dermed være forhindret i at deltage i hovedkampen. Dog lykkedes det for divisionen den 

12. april at slå to tyske forsøg på at forcere Glomma Elv tilbage ved broerne nord for Askim, 

små 45 km sydøst for Oslo. Men et tysk angreb den følgende nat lykkedes. De dårligt 

uddannede norske styrker mestrede ikke natkamp. 

Hele dagen den 13. april var 1. division hårdt trængt af tyskerne. Efter flere 

mindre modstød, havde dele af divisionen trukket sig tilbage til Askim by, men den faldt kl. 

15:30 og kl. 10 næste dag var også Mysen under tysk kontrol. 

Den 15. april var 1. division trængt helt tilbage til den svenske grænse og den 

blev evakueret over grænsen! På den måde blev endnu to tyske bataljoner frigjort til 

fremstødet mod Gudbrands- og Østerdalen.  

Den norske 3. division (2.000 mand) forholdt sig helt passiv i Sørlandet. Da den 

enlige tyske bjergjægerbataljon, der var sendt ned fra Oslo, dukkede op, troede chefen for 

3. division sig omringet, hvorefter divisionen overgav sig uden kamp den 16. april! Nu 

kunne også den tyske bjergjægerbataljon indsættes i fremstødet nord for Oslo. Chefen for 

den norske 4. division beordrede fuldstændig mobilisering (først 1.500 mand, stigende til 

6.000 mand) i området omkring Bergen. Divisionen forsvarede med stor energi 
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bjergområdet i Voss og jernbanelinjen Bergen-Hönefoss. Men divisionen forblev i sit 

område og søgte ikke forbindelse med 2. division længere vestover. Det betød, at en meget 

stor del af Sydnorge mellem Bergen og Gudbrandsdalen forblev næsten uden norske 

tropper. 

Den norske 5. division (4.000 mand) omkring Trondheim kom straks i en 

fortvivlende situation, da alle dens artilleridepoter gik tabt ved tyskernes besættelse af 

byen og dens nærmeste omegn. Divisionen forholdt sig herefter passiv. 

Den norske hærchef, generalmajor Ruge, rådede indledningsvis kun over 2. 

division nord for Oslo. Han besluttede at indsætte divisionen til forsvar af Gudbrandsdalen 

og Østerdalen, for herved at forhindre tysk fremrykning mod nord. Divisionens energiske 

chef havde efterhånden bragt divisionen op på 12.000 mand. 

Den 14. april kastede tyskerne et kompagni faldskærmsjægere ned over byen 

Dombås i den nordlige ende af Gudbrandsdalen. Idéen var at blokere jernbanen, hvor den 

deler sig mod Åndalnes og Trondheim. Nordvest for Oslo faldt Hönefoss for den tyske 

fremrykning. Men ved Kjeller og Stryken længere mod øst, bragte 2. division den tyske 

fremrykning mod Østerdalen til midlertidig standsning foran vejspærringer. 

Samme dag landede 196. tyske division i Oslo omfattende 9 bataljoner og et 

artilleriregiment. 163. divisions fremrykning nord for Oslo blev på den måde forstærket og 

fik større bredde. Den situation kunne den norske 2. division vanskeligt håndtere, for den 

stod nu over for 15 tyske bataljoner. Ikke desto mindre lykkedes det 2. division at bringe 

den tyske fremrykning mod Gudbrandsdalen til en længere standsning ved Strandlykkja 

små 30 km syd for Hamar. 

Den 17. april blev reserven for Weserübung Nord sat i land i Kristiansand. Der 

var tale om den tyske 214. division. Den overtog sikringen af byen og hele Sørlandet. 

Derved kunne de 3 bataljoner 163. division havde i området overføres til den centrale 

fremrykkeakse. Tyskerne havde nu i alt 19 bataljoner til rådighed over for nordmændenes 

11 ukomplette bataljoner, det var hårde odds for nordmændene. 

I dagene 17.-19. april landsatte de allierede ca. 30.000 mand på to lokaliteter. 

Dels i Åndalsnes (ca. 170 km sydvest for Trondheim) dels i Namsos (125 km nord for 

Trondheim). Fra Åndalsnes forskød den 148. britiske brigade med tog til Dombås. Der fik 

de kontakt med den norske 2. divisions lokalforsvar, der havde inddæmmet det tyske 

faldskærmskompagni. Den britiske brigade rykkede straks videre mod syd til Lillehammer. 

Længere nordpå, fra Namsos stødte de allierede 100 km mod syd, hvor de skabte 

forbindelse med den norske 5. division. De allierede landstyrker fik luftstøtte af 18 Gloster 

Gladiator jagere fra hangarskibet Glorious. Men det faldt ikke heldigt ud. 10 af jagerne gik 

tabt til langt overlegne tyske luftstridskræfter. 
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Operationer i det sydlige Norge 

 

Den 19. april nåede den 196. tyske division den lille by Bagn under sin 

fremrykning vest om Gudbrandsdalen. Bagn ligger små 80 km vest for Hamar. Her blev 

tyskerne standset af norske styrker natten over. Der var nu etableret en relativ bred 

blokeringsfront, der gik fra Østerdalen over Hamar til Bagn. Forudsat blokeringsfronten 

kunne holde og briterne nå frem i tide fra Åndalsnæs og Namsos, var der måske et lille 

norsk håb om succes. Det tyske faldskærmskompagni, der var blevet landsat i Dombås 

måtte overgive sig til lokale norske enheder efter 5 dages kamp. Der kom jo ingen 

opslutning fra de tyske styrker i Gudbrandsdalen. 

Kalenderen sagde nu 20. april, og 2. division var ude i hårde kampe om 

Gudbrandsdalen. Både 1. og 3. division var som bekendt ude af billedet. 2. divisionen blev 
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konstant angrebet i fronten og fra luften. Oven i det indsatte tyskerne et kompagni af 

Panzerabteilung 40, hvis 3 andre kompagnier havde været indsat mod Danmark. 

Som det blev nævnt i indledningen, rådede den norske hær ikke over 

panserværnsvåben! Stilling efter stilling gik derfor tabt, men divisionen sprængte broerne 

bag sig og etablerede spærringer og forhug, ligesom divisionen gjorde god brug af sin 

artilleriafdeling. I det vanskelige terræn var der ikke tale om et egentligt slag, men om 

mange småkampe. 

Fra Hönefoss detacherede 196. tyske division en styrke mod Bergen. Norske styrker 

veg ud mod Fagernæs, en by og et område ca. 75 km vest for Lillehammer. 2. norske 

division kæmpede syd for Lillehammer, hvor den 148. britiske brigade nåede frem og 

forenede sig med nordmændene. Blokeringsfronten ved Bagn og Hamar blev derimod 

sprængt. Længere mod øst ved Kongsvinger fæstningen forskansede lokale norske styrker 

sig. Nordmændene havde intet radionet, og i realiteten havde 2. division ingen forbindelse 

med enhederne ved Fagernæs og Kongsvinger. 

            Dagen efter, den 21. april, brød hele den tyske 181. division nordud fra 

Trondheim. Efter kampe om og syd for Steinkjær, der ligger ca. 110 km nord for Trondheim, 

måtte de allierede og den norske 5. division trække sig tilbage til Namsos. Forsprængte 

norske enheder holdt stand ved Hegra Fort, ca. 30 km øst for Trondheim. Det skete under 

voldsomme kampe, og nordmændene overgav sig først den 5. maj. Flere tyske angreb på 

fortet blev afvist. 

             Den 22. april var den brede tyske fremrykning i stand til at udflankere forsvaret 

af Lillehammer. Resultatet heraf var, at de britiske styrker måtte foretage en hastig og 

delvis tumultagtig retræte. Flere norske styrker blev afskåret ved samme lejlighed. 

            Den 25. april var 2. norske division i stand til at sætte et modangreb ind i 

Østerdalen og forsøgte hermed at angribe den fremrykkende fjende i højre flanke. Endnu 

en gang viste divisionen initiativ og handlekraft. Ved Kvam, helt ude på Bergenkanten, 

søgte de retirerende britiske styrker og enheder af 2. division at holde tyskerne tilbage. 

Men selv om den tyske fremrykning ikke kunne standses, havde der altså været tale om en 

meget betydelig forsinkelse. Man var bestemt ikke tilfreds i Berlin! 

Den 26. april var den norske 4. division ved Bergen under konstant luftangreb. 

Bl.a. derfor følte man sig afskåret fra større bevægelser. Der kan være god mening i, at 

divisionen under disse omstændigheder koncentrerede sig om at forhindre tyske udbrud 

fra Bergen-området, i stedet for at søge mod nord eller vest. Det er alligevel overraskende, 

at divisionschefen på daværende tidspunkt opløste sin enhed! Den norske 4. division 

voldte ikke længere besvær, hvorfor dele af den tyske 69. division rykkede ud af Bergen 

mod øst. Briterne overtog forsvaret af det centrale Norge fra Namsos og nordover. 
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Operationer i det nordlige Norge 

 

Den tyske 181. division fra Trondheim fik den 29. april endelig kontakt med den 

tyske 163. division fra Oslo. Derved udviklede situationen sig faretruende for både de 

norske og de allierede tropper mod syd. Det centrale Norge var skåret over i to halvdele. 

Den norske forsvarschef, general Ruge fik, ironisk nok, ret: Besiddelsen af hvepsetaljen 

mellem Trondheim og den svenske grænse skulle vise sig at blive afgørende. I dagene den 

30. april og 1. maj var store dele af den norske 2. division fortrængt i øst mod Kongsvinger 

og i vest mod Fagernæs. Der overgav de sig. 

Samtidig led den britiske 148. brigade store tab over for den tyske 196. division 

og voldsomme tyske luftangreb. Sammen med resterne af den norske 2. division retirerede 

man i uorden tilbage til Åndalsnes, og ethvert håb om at generobre Sydnorge var endeligt 

slukket. Den samlede tyske styrke i Norge var på dette tidspunkt nået op på 80.000 mand 

fordelt på 6 divisioner. 

Den 2. maj evakuerede de allierede Åndalsnes, og resterne af den norske 2. 

division overgav sig. Dagen efter, den 3. maj, evakuerede de allierede Namsos. Den 5. 

norske division måtte overgive sig ved Namsos. Det skete den 5. maj. Som sagt havde 

divisionen mistet store dele af sin udrustning og ammunitionsbeholdning, men den havde 
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opnået at skabe forbindelse til den allierede styrke fra Namsos. Nu var den imidlertid 

forladt af de allierede styrker, og byen var blevet stærkt bombet. 5. division følte sig ikke i 

stand til at fortsætte mod nord, eller yde en sidste modstand. Hermed var det sydlige og 

centrale Norge endegyldigt gået tabt. Det var de britiske katastrofer ved Åndalsnes og 

Namsos, der foranledigede den store Norges-debat i Underhuset i London den 7., 8. og 9. 

maj, efter hvilken Neville Chamberlain trådte tilbage som premierminister og Winston 

Churchill overtog posten den 10. maj. 

 Kampene i Nordnorge foregik i høj grad på en afsondret kampplads. Den 6. 

norske division med divisionsområde i Nordnorge havde været genindkaldt under den 

finske vinterkrig og var den eneste division, der var i god orden. Den 9. april var 6. division 

på 3.000 mand, en styrke, der senere øgedes til 8.000 mand. Kaptajnen i Narvik by overgav 

straks byen. Herved gik styrkerne i byen og de derværende depoter tabt. Resten af 

divisionen iværksatte straks fuld mobilisering og gik til angreb på fjenden i Narvik. Nok var 

6. division Norges bedste, men den utilstrækkelige norske værnepligtsuddannelse 

fornægtede sig heller ikke her. Ingeniørbataljonen, der blokerede jernbanen til Sverige, 

blev overrasket og taget til fange. En anden ingeniørbataljon blev ligeledes overrumplet 

ved Bjerkvik nordøst for Narvik og led store tab, men overlevede som enhed. 

Af frygt for et sovjetisk angreb ved nordgrænsen bibeholdt man Varanger-

bataljonen dér under hele felttoget. Den norske 6. division indsatte begge sine brigader 

mod Narvik og den disponerede her over 6 bataljoner. I perioden fra den 14. til 28. april 

skete der allieret troppeopbygning i Narvik, og man kom op på 24.500 mand. Den 15. april 

blev de britiske, franske og polske styrker landsat i Harstad helt mod nord små 80 km over 

land nordvest for Narvik. Styrkerne rykkede frem langs fjordens kyster mod Narvik. At de 

allierede ikke gik direkte ind i Ofotfjorden, hvor Narvik ligger, skyldtes at man først skulle 

have ryddet fjorden for 8 tyske destroyere. Men den opgave var løst allerede den 13. april. 

Fra da af beherskedes fjorden af Royal Navy. 

Den landsatte tyske styrke, altså den reducerede 3. bjergjægerdivision plus de 

marinesoldater der var reddet, udgjorde en samlet styrke på ca. 4.000 mand. De var i 

defensiven og klemt mellem den allierede invasionsstyrke og den norske 6. division. 

Den allierede flåde fik støtte fra hangarskibet ”Furious”, der medførte 18 

Swordfish torpedojagere. Men i rollen som luftdækning og støtte for landtropperne viste 

torpedojagerne atter at være til ringe nytte. I området havde tyskerne næsten fuldstændig 

luftherredømme. Dette til trods blev der kort efter landsat allierede styrker på 

Ofotfjordens sydside. 

I dagene 9. til 12. maj var briterne fuldt ud opmærksomme på den fare, der 

nærmede sig fra syd. Derfor landsatte de en specialstyrke af bataljonsstørrelse i den dybe 

Mosjöfjord. Det skete allerede den 9. maj. Den skulle sammen med det norske 14. 
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ingeniørregiment overvåge adgangen til det nordlige Norge. Den 12. maj blev styrken ved 

Mo forstærket. Det skete ved en afgivelse af en bataljon med en smule artilleri og 

luftværnsartilleri. 

Den 13. maj blev briterne i Narvik forstærket med artilleri og luftværnsskyts. 

Efter genforsyning i Scapa Flow ankom de britiske hangarskibe Ark Royal, Glorious og 

Furious ud for Ofotfjorden med tilsammen 36 Swordfish torpedojagere, 16 Skuas 

marinejagere, 36 Gloster Gladiator jagere og 18 Hawker Hurricane jagere. Flyverstyrken 

var nu så stor, at den kunne tilkæmpe sig luftherredømmet over selve fjorden og Narvik 

by.  

Tyskerne landsatte 2. bjergjægerdivision pr. fly på Værnes Flyveplads nord for 

Trondheim, det skete den 15. maj. Divisionen indledte en lang landmarch mod nord, for at 

undsætte de trængte tyske styrker ved Narvik. Strækningen fra Værnes til Narvik er 630 

km i fugleflugtslinje. Det 14. norske ingeniørregiment forsøgte uden held den 17. maj at 

stoppe den tyske bjergjægerdivision. Samtidig nedkastede tyskerne en bataljon af 1. 

faldskærmsregiment over Bjørnfjell, en højderyg ved den norsk-svenske grænse små 30 

km øst for Narvik. Idéen var at afskære jernbanen Kiruna-Narvik. Herved kom den samlede 

tyske styrke i Narvik-området op på 5.600 mand. 

Henover maj og juni kæmpede 6. division fortsat ved Narvik mod den landsatte 

initialstyrke af 3. bjergjægerdivision, der havde generalløjtnant Eduard Dietl som chef. Men 

der var dårlig koordination mellem de allierede og de norske styrker. De kæmpede hver 

sin kamp. Fra først i maj til hen imod månedens slutning var det de allieredes opfattelse, 

at situationen i Nordnorge så ganske lovende ud. Den tyske 3. bjergjægerdivision i Narvik-

området var stærkt decimeret og hårdt trængt. Den allierede stilling ved Bodø blev 

yderligere forstærket med to britiske bataljoner. 

Syd for Mo blev der oprettet en regulær blokeringsstilling mellem kysten og 

grænsen til Sverige. Den ene britiske bataljon, Scotch Guards, fik kontakt med de tyske 

bjergjægere, og holdt dem tilbage ved kystvejen syd for Mo, men ikke længere end til sent 

på dagen den 18. maj. Det er overraskende at konstatere, at 3 norske og 4 britiske 

bataljoner ikke var i stand til at blokere den tyske 2. bjergjægerdivision, der kun rådede 

over 6 bataljoner. Sagen var, at der ingen koordination fandt sted mellem 14. 

ingeniørregiment og den allierede styrke! Blokeringsstillingen blev derfor penetreret. 

Langsomt, men sikkert slap de tyske bjergstyrker forbi, og den allierede styrke måtte – lige 

som dens forgængere ved Namsos og Åndalsnes – koncentrere sig om at sikre sine 

retrætepunkter ved kysten. Den 21. maj blev 2 kompagnier af den tyske 2. 

bjergjægerdivision kastet ned som forstærkning af Narvik-styrken, der herved kom op på 

næsten 6.000 mand. Endelig, den 28. maj, blev Narvik by erobret af de allierede. Efter en 

langsom og famlende fremrykning langs begge sider af Ofotfjorden, og efter gentagne 
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skærmydsler mellem den franske general, den britiske general og den britiske admiral. Den 

franske general og den britiske admiral fik endelig gennemtrumfet et direkte 

amfibieangreb. I Narvik området trak den sammensatte tyske styrke sig tilbage til Bjørnfjell 

under konstant forfølgning af norske og allierede styrker. Heroppe var det tyskerne, der 

måtte udkæmpe en lang række mindre kampe og forlade stilling efter stilling, stadig 

længere mod øst. En tysk overgivelse ventedes hvert øjeblik. Hvad man ikke vidste, var, at 

de allierede – på grund af den katastrofale udvikling i Frankrig – allerede den 24. maj havde 

besluttet sig til at evakuere styrkerne fra Norge.  

I dagene fra den 1. til den 8. juni gennemførte de allierede evakueringer fra 

Narvik og Bodø. Den allierede evakuering kom som et chok for den norske regering og for 

6. norske division. Men nu var man blevet krigsvant og lod sig ikke slå ud. Ville de allierede 

ikke længere hjælpe, måtte man jo kæmpe mod tyskerne alene! Norske 6. division 

iværksatte et angreb på den trængte tyske styrke, men dog uden fremgang. På trods af 

krigsvanthed og høj moral var nordmændene hæmmet af deres dårlige bevæbning. Oven 

i den trængte situation kunne nordmændene nu konstatere, at de forreste enheder af den 

tyske 2. bjergjægerdivision fra Trondheim dukkede op i terrænet syd for Narvik. 

Kong Haakon den 7. med samt den norske regering blev evakueret fra Norge 

(Tromsø) til Storbritannien den 7. juni. 

To dage senere, den 9. juni, generobrede den 2. tyske bjergjægerdivision 

Narvik. Rollerne var nu igen byttet om, således at det nu var den norske 6. division, der var 

klemt mellem Ditls styrker om Björnfjell og den friske 2. bjergjægerdivision om Narvik. At 

forsøge at trække den norske 6. division mod nord op til Finmark gav ikke mening, især 

fordi der ikke længere var allieret luftdækning. Den 10. juni 1940 var det endegyldigt slut i 

og med, at 6. division kapitulerede. 
 

 

Weimarrepublikken 

Torsdag den 7. november 2019 holdt redaktør i FOUAT, kaptajn Bjarne Skov 

Jensen et foredrag med titlen Weimarrepublikken – et fejlslagent demokrati? 

Foredragsholderen tog udgangspunkt i, at det netop i år er 100 år siden, 

Weimarrepublikken med den første tyske demokratiske forfatning blev etableret.  Det 

skete som et led i fredsslutningen efter Første Verdenskrig i 1918. Republikkens levetid 

blev meget kort – kun 12 år. Tilbageblikket har givet muligheder for at opnå en dybere 

forståelse af denne periodes forudsætninger, dens hektiske forløb og ikke mindst dens 

eftervirkninger og eventuelle paralleller til nutiden. 
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Bjarne Skov Jensen diskuterer Weimarrepublikken 

 

Bjarne Skov Jensen påpegede vigtigheden af at arbejde med historiekendskab 

og -forståelse, herunder forståelse af historien på dens egne tidsmæssige præmisser og at 

være opmærksom på egne fordomme eller ”for-forståelser”, som han kaldte dem. Med 

filosoffen Johann Wolfgang von Goethes ord:  ”Den, der ikke kan give regnskab for 

tretusind år, forbliver uerfaren og i det dunkle - og lever fra dag til dag”. 

Som målsætning havde foredragsholderen valgt dels at give en opsummering 

af tidsforløbet fra 1871 til 1918 dels gennem fem nedslag at sætte fokus på de drivende 

kræfter i perioden 1918-1933, således som udvalgte politikere, historikere, filosoffer og 

forfattere – samtidige som senere – så dem. Der blev således tale om mindre fokus på, 

hvad der skete i det historiske forløb men i højere grad på, hvorfor det skete. 

 

Opsummering 1871-1918 

Med det tyske riges sejr i den fransk-tyske krig og dermed samlingen og 

etableringen af det tyske kejserrige i 1871 oplevede Tyskland en politisk styrkelse og en 

samfundsmæssig vækstperiode bl.a. med den såkaldte ”Gründerzeit”, hvor en række af 

Tysklands store virksomheder blev skabt. Hermed fulgte omfattende ændringer med, ikke 

mindst befolkningens vandring mod byerne, hvor beskæftigelse skabte nye livsvilkår.  

Med udviklingen i denne periode – særligt under Kejser Wilhelm II – fulgte også 

positioneringen af Tyskland som en dominerende europæisk magt, som i sidste ende førte 

Tyskland ind i Første Verdenskrig. Det skete med en hel befolknings krigsbegejstring og 
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med en tro på Tysklands uovervindelighed og ikke mindst med forventningen om, at en 

krig ville afskaffe hele den gamle kultur og livsmønster, således at noget helt nyt kunne 

opstå.  

Foredragsholderen sammenholdt denne euforiske stemning med 

nederlagsstemningen, der kom til at præge Tysklands katastrofale nederlag i Første 

Verdenskrig, som blev dikteret ved Versaillesfreden i 1918. Afståelse af tidligere vundne 

landområder, eksorbitante krigsskadeserstatninger og begrænsninger i militære 

kapaciteter. Særligt Frankrig lagde vægt på én gang for alle at svække Tyskland, hvilket fik 

den engelske økonom John Maynard Keynes, der deltog i forhandlingerne til at forlade 

disse med følgende dystre spådom: ”Hævnen vil ikke lade vente længe på sig!” USA 

plæderede for moderation, men Frankrig insisterede på ”pay-back-time” med nederlaget 

i 1871 i klar erindring. 

Kejser Wilhelm II måtte abdicere og tilbragte resten af sit liv i eksil i Holland. 

Europas imperier var under afvikling: Det Russiske Kejserrige var kollapset i 1917, 

Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn opløstes i 1918 og Det Osmanniske Rige faldt i 1922. 

I et tilbageblik har den bulgarske politolog Ivan Krastev i en bog ”Efter Europa” 

peget på, at amerikanere og europæere synes at betragte verden i post-koldkrigs-termer 

– et synspunkt, han ikke mener gælder for andre dele af verden. Han citerer en tyrkisk 

minister for følgende udsagn: ”Den Kolde Krig er ovre. Anden Verdenskrig er ovre. Men 

Første Verdenskrig er endnu ikke slut”. Det er et synspunkt, man møder i flere lande. Det 

er arven fra Første Verdenskrig, herunder opløsningen af de store europæiske imperier, 

der skaber dette verdensbillede. 

 

1918 – ”Stunde Null” 

Dette totale sammenbrud udgjorde i Tyskland et voldsomt autoritets- og 

traditionstab, som den tyske filosof Hans-Georg Gadamer oplevede som ”En generation, 

der var rystet af en hel epokes sammenbrud, ville begynde fuldstændig forfra og intet vide 

af det hidtil gældende”. Tyskland stod foran en ”Stunde Null”, hvor autoriteterne havde 

mistet deres troværdighed. Særligt militæret og officererne, som ellers havde en haft en 

fremtrædende position i landet, måtte tåle ydmygelser; de havde jo tabt krigen! Men også 

de politikere, der overtog magten ved Weimarrepublikkens etablering måtte stå for skud. 

På fløjene bekæmpede kommunisterne og ikke mindst de revolutionære konservative de 

regeringsbærende partier, som blev beskyldt for at have svigtet Tysklands interesser ved 

at kapitulere, uagtet at der ikke stod fremmede tropper på tysk grund, og at der var gode 

udsigter til en tysk sejr, om blot krigen var blevet fortsat. Denne såkaldte 

”Doklkestødslegende” udtryktes i slagordet ”Wer hat uns verraten? Die 

Socialdemokraten!” 
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Denne Stunde Null var afslutningen på en historisk epoke, men som den tysk-

jødiske filosof Hannah Arendt gør gældende, så indeholder en afslutning også nødvendigvis 

en ny begyndelse. Al begyndelse er svær, således også den første af Weimarrepublikkens 

perioder fra 1919-23. Revolutionsforsøg, voldelige opstande, lovløshed økonomisk kaos, 

korruption og indædt kamp mod det nye liberale demokrati fra både kommunisterne og 

de højreradikale konservative prægede storbyerne og særligt Berlin.  

 

Nybruddet – kunst og kultur 

Samtidig udnyttede mange de nye muligheder, der var opstået ved det 

patriarkalske og mandsdominerede samfunds sammenbrud. Det, der ikke tidligere kunne 

lade sig gøre, var nu pludselig muligt. Teater, film, arkitektur og litteratur blomstrede som 

det på fremragende vis er skildret i den nyligt udsendte TV-serie ”Babylon-Berlin” og i 

revyforestillingen ”Cabaret”. Berlin blev sigende kaldt ”Chicago an der Spree”. 

Med etableringen af den tyske højskole for design og anvendt arkitektur, 

BAUHAUS, i 1919 startede en epoke, der satte sig spor i hele den vestlige verden gennem 

navne som Walther Gropius og Mies van der Rohe – også selv om institutionen blev sat på 

pause fra 1933 til 1945. 

Republikkens anden periode fra 1923 til 1929 var præget af økonomisk 

fremgang og mere stabile forhold bl.a. støttet af bistand fra USA til betaling af 

krigsskadeserstatningerne. Det liberale demokratis vilkår blev i sin kamp for at sætte 

individet i centrum sat på en hård prøve. På begge fløje organiseredes massebevægelser 

undertiden bygget på fællesskabet fra skyttegravene i krigen, som ifølge Hannah Arendt 

havde skabt klasserne om til masser – og på den måde blev en slags motor for lighed.  

 

Massebevægelse og folkevilje 

Kampen om demokratiet handlede ikke så meget om selve demokratibegrebet 

– alle gik ind for demokratiet - men det drejede sig i højere grad om retten til at fortolke 

demokratiets indhold og den såkaldte folkevilje.   

Kommunisterne hævdede, at folkeviljen lige så godt kunne manifestere sig i en 

person eller et parti – fascistisk eller kommunistisk. Den danske kommunist Arne Munch-

Petersen udtalte f.eks.: ”DKP er hverken bundet af Meyers fremmedordbog eller af den 

danske grundlov”, og DKP’s leder Aksel Larsen udtalte, at ”Demokratiet er tidsbundet, og 

nu er det ved at uddø, fordi dets økonomiske system er brudt sammen.” 

Højrefløjen anså liberalismen som værende årsag til splittelse og dermed til 

statens – og Tysklands – svækkelse. Den tyske jurist og politiske teoretiker Carl Schmitt var 

af den overbevisning, at kun en stærk stat kunne gøre Tyskland stor igen. (Genkender vi 

det?) ” Han udformede en stærk kritik af parlamentarismen, som han mente havde 
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udspillet sin rolle i det moderne massedemokrati. Parlamentarismens regler om de 

delegeredes uafhængighed og den offentlige adgang til møderne, virkede for ham: ”Som 

overflødig pynt, unyttig og sågar lige så pinligt, som hvis man malede røde flammer på et 

moderne centralvarmeanlæg for at fremmane illusionen om en blussende ild.” For Carl 

Schmitt, der var Adolf Hitlers kronjurist, var det Ikke individet, men et kollektiv, der samler 

det politiske samfund bestående af et homogent folk, der lukker det fremmede ude, 

således at der i det væsentlige hersker enstemmighed. 

For det liberale demokrati handlede demokratiet om mere end blot dette, at 

flertallet bestemmer, nemlig om frihedsrettighederne – ikke mindst forsamlings- og 

ytringsfriheden, beskyttelsen af mindretal, individuelle rettigheder og retsstatsprincipper 

med begrænsning af den politiske magt gennem konstitutionen, bl.a. ved 

magtfordelingsprincippet og ved parlamentarismens fastholdelse af argumentets 

afgørende betydning. I en verden, hvor argumentets kraft var afvist såvel af højre som af 

venstre fløj, blev det naturligvis også det liberale demokratis svaghed – således som det i 

øvrigt altid vil være det. 

Den relativt positive økonomiske udvikling i Tyskland blev brat afbrudt med 

krakket på Wall Street i 1929. Den amerikanske støtte bortfaldt med stærk recession til 

følge. Massearbejdsløshed og uroligheder banede vejen for de yderliggående kræfter, 

særligt nationalsocialismen med Adolf Hitler som ledende skikkelse. Herefter var der ikke 

langt til katastrofen, som indtraf da Adolf Hitler ved anvendelse af en nødretsbestemmelse 

i forfatningen overtog ledelsen som kansler i Tyskland den 30. januar 1933 – 

ejendommeligt nok samme dag, som en virkelig demokratisk landvinding fandt sted i 

Danmark med indgåelse af Kanslergadeforliget. 

 

Katastrofen 

Selv om udviklingen havde ført til massiv opslutning om nationalsocialismen, 

rummede magtovertagelsen også stor bekymring, bl.a. udtrykt i et brev fra general Erich 

Ludendorf til rigspræsident Paul von Hindenburg efter Hitlers udnævnelse til kansler i 

januar 1933: "De har udleveret vort hellige tyske fædreland til en af tidernes største 

demagoger. Jeg profeterer højtideligt for Dem, at denne ulyksalige mand kommer til at 

styrte vort rige lukt i afgrunden og bibringe vort land ufattelige lidelser. De kommende 

slægter kommer til at forbande Dem i Deres grav for denne handling." En spådom, som 

ikke slog meget fejl. 

Foredragsholderen beskæftigede sig derefter med betydningen af 

Weimarrepublikkens sammenbrud. Selv om en historie har sin sørgelige udgang, så 

betyder det ikke, at den ikke undervejs har sine stolte øjeblikke og beundringsværdige 

perioder, som viser perioden fra den stolte og store side, og det er derfor kun redeligt over 
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for historien ikke at se den fra dens afslutning, men at se den i sit eget lys. Og så kan det jo 

ske, at de store stunders aktualitet og nærvær forbliver efter at afslutningen har mistet sin 

betydning. Det sidste er jo ikke mindst vigtigt: I dag oplever vi, at Anden Verdenskrig og 

nazismen ikke længere har den dominerende betydning for tolkningen af vores verden. 

Men det har jo så til gengæld åbnet forståelsen af tiden før nazismen og Anden 

Verdenskrig. Og det er jo lige netop Weimarrepublikkens tid. 

Hvordan så omverdenen på Tyskland efter 12 års ufattelige lidelser, tab og 

katastrofer? Forfatteren Thomas Mann, der oprindelig var modstander af republikken, 

men senere blev en varm tilhænger skrev: ”Der er ikke to Tysklande – et godt og et ondt! 

Der er kun ét Tyskland, hvor det gode kan slå over i det onde. Og derfor indeholder alt det, 

jeg har sagt om det Tyskland, der har skabt nazismen også mig selv. Jeg kan ikke sige: Det 

er det andet Tyskland – det har ikke noget med mig at gøre.” Han blev støttet af filosoffen 

Hannah Arendt, der ikke skammede sig over at være tysker, men over at være menneske. 

For hende var dette at sætte lighedstegn mellem at være tysker og nazist i virkeligheden 

at give nazisterne ret i deres raceteori. Det var derfor en vigtig pointe, at det ikke var 

Tyskland, men det totalitære samfund, der skabte antisemitismen.  

Det er kritikken af det liberale demokrati – og påstanden om, at der findes en 

bedre gengivelse af folkets vilje end det liberale demokrati – der forener strømninger i dag 

med Weimars tidsalder. 

 

Epilog 

I spørgsmålet om genrejsningen af Tyskland og tilbagevenden til det liberale 

demokrati kunne man drøfte, om Tyskland overhovedet har en demokratisk tradition. 

Demokratisk tænkning var ikke et ukendt fænomen i Det Tyske Rige. Praksis i en række 

religiøse samfund rummede beskedne demokratiske elementer som f.eks. 

medbestemmelsesret og beskyttelse af personlige rettigheder. En del mennesker fra 

pietistiske og puritanske sekter udvandrede til USA i 1600-tallet og kom til at præge 

samfundsopbygningen i det nye land. Dette ses faktisk afspejlet i Den Amerikanske 

Uafhængighedserklærings menneskeretsafsnit fra 1776. 

I 1930’erne flygtede 300.000 tyskere til USA og Sydamerika, hvoraf mange fik 

arbejde i ministerier, som videnskabsmænd, på aviser og medier og som forfattere. Efter 

krigen vendte mange hjem til Tyskland og indtog ansvarsfulde positioner i tysk politik og 

administration, i tyske virksomheder og inden for videnskab. Med sig bragte de viden om 

og kendskab til demokratiets funktionalitet, som blev bragt til anvendelse ved skabelsen 

af Tysklands nye forfatning i 1948. Her var det – på baggrund af den grumme erfaring - 

særlig vigtigt at beskytte det liberale demokrati. Den tyske filosof og statsvidenskabsmand 
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Karl Löwenstein nåede med tilslutning af politikere af alle observanser frem til, at man 

måtte begrænse ikke-demokraters rettigheder. Det blev derfor en del af forfatningen, at  

1) De demokratiske institutioner ikke blot skal udtrykke folkets vilje, men også skal 

beskytte det liberale demokrati, og 

2) Det kan derfor blive nødvendigt, at liberale kræfter ikke blot beskytter individet mod 

staten ved at tildele individet rettigheder, men tværtimod også begrænser disse 

rettigheder for dem, der ikke bakker op om det liberale demokrati. 

Det slås derfor fast, at partier, der kæmper imod den demokratiske orden, er 

forfatningsstridige, at regeringen kan fratage personer ytringsfriheden, hvis de misbruger 

den med det formål at undergrave den demokratiske orden, og at den akademiske frihed 

afhænger af loyalitet til forfatningen. 

Afslutningsvis stillede foredragsholderen spørgsmålene: ”Var 

Weimardemokratiet fejlslagent, og kan den demokratiske liberale stat overleve?” Svaret 

til det første kunne være: ”Næppe!” og til det andet: ”Det ser ud til det; den liberale stat 

overlevede netop de stærkere regimer – den nazistiske og den kommunistiske.” 

Udfordringen er dog, at befolkningerne i de demokratiske stater synes at tage demokratiet 

for givet – uagtet at det er skrøbeligt og til stadighed er udsat for angreb indefra og udefra. 

Den spanske forfatter José Ortega y Gasset skriver advarende, at det lige netop 

er det liberale demokrati, der har frembragt en mennesketype – det oprørske 

massemenneske – som sætter selve de principper, det skylder livet, i overhængende fare. 

Hvis denne mennesketype vedbliver at beherske Europa og have højeste myndighed, 

mener y Ortega, at det ikke kommer til at vare tredive år, før Europa falder tilbage i 

barbariet.  

Efter foredraget besvaredes en række spørgsmål og kommentarer. Referenten 

skal af indlysende grunde undlade at forholde sig til foredraget, som bl.a. og ikke uden 

grund fik prædikatet ”Nørdet”. 

Bjarne Skov Jensen 
                                                                                                                Referent 

 

Foredragssæson 2020-I 

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

foredrag er i Gamle Varmecentral, 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  
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normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin 

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

OBS: Adgangen via Norgesporten kan ikke benyttes. Der pågår et stort  

entreprenørmæssigt projekt frem til udgangen af 2021. Målet er at skybrudssikre 

Kastellet. Området foran Norgesporten skal i den forbindelse bruges som oplags-

/byggeplads. Porten vil i nævnte periode være spærret for al form for trafik.  

Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftener m.v. på 

følgende datoer i 2020: Torsdagene den 16. og 30. januar, 13. og 27. februar. 

Torsdag den 16. januar vil Niels Bo Poulsen holde foredrag. Han er leder af 

Institut for Militærhistorie og Krigsteori på Forsvarsakademiet med speciale i det 20. 

århundredes krige, og han har særlige kompetencer indenfor de to verdenskrige. For 

Københavns Kreds vil han holde foredrag om ”Waffen SS.”  

 

 
Lektor Niels Bo Poulsen 

 

Niels Bo Poulsen har skrevet en bog om emnet sammen med historikerne Claus 

Bundgård Christensen og Peter Scharff Smith. Bogen blev udgivet i januar 2016. Waffen-SS 

udviklede sig i løbet af Det Tredje Riges historie fra en beskeden livgarde for Hitler til at 

være en multietnisk og transnational massehær, som over en million mand passerede 

igennem - et af de mest forbløffende paradokser i moderne militærhistorie. Flertallet af 

soldaterne kom fra Tyskland, men styrkerne talte mænd fra hele Europa: Syd og øst, såvel 

som nord og vest. Soldaterne i Waffen-SS blev indsat på stort set alle europæiske fronter 

og i alle former for krig og ugerninger. De deltog i Holocaust, blev indsat i 

partisanbekæmpelse på Balkan, kæmpede mod de allierede hære i Italien, gjorde tjeneste 

på Vestfronten og mødte Den Røde Hær på Østfronten fra Nordkap til Kaukasus. 
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De foredrag som er tænkt gennemført på torsdagene 30. januar og 13. februar 

er endnu ikke endeligt aftalt. Københavns Kreds har beklageligvis fået afbud på grund af 

længerevarende sygdom fra de to foredragsholdere, der ellers var tiltænkt opgaverne. Det 

betyder, at det ved redaktionens slutning ikke er muligt at melde ud om, hvem der vil møde 

op og foredrage. Emnerne der tænkes dækket er ”Dansk ubådstjeneste under den kolde 

krig” samt ”Amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik”. Men sædvanen tro vil kredsens 

medlemmer betids få tilsendt besked direkte op til foredragenes gennemførelse. 

 
 

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 er vi ved at være ved vejs ende med 2019. Den 27. november var årets sidste 

arrangement et foredrag med major Kenneth Goos, Chef for Hjemmeværnets 

Uddannelsescenter Sjælland på Vordingborg Kaserne. Emnet var ”Danmarks forsvar 1945 

- 2019” underbygget med postulatet ”Hvordan er vi endt med et forsvar, som kan stå på 

en fodboldbane?” 

 
Major Kenneth Goos 

Foto: Tonni Schumann 
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Kenneth førte os – på sin til tider let provokerende måde – gennem de seneste 

næsten 75 års dansk forsvarspolitik. Han indledte med at gå et par hundrede år tilbage i 

historien, hvor dansk forsvar først var fransk og senere tysk inspireret såvel strukturelt som 

doktrinmæssigt.  

Efter 2. Verdenskrig stod dansk forsvar på bar bund: Intet materiel og forsvaret 

bestod af Den Danske Brigade (DANFORCE) og Modstandsbevægelsen. Med dansk 

indtræden i NATO og Forsvarsforliget af 1950 begyndte genopbygningen af forsvaret. 

Medlemskabet af NATO betød bl.a., at værnepligten og en værneskat blev indført for at 

opfylde NATO’s minimumskrav og Socialdemokraternes konklusion om, at vi skulle sikre 

velfærd som forudsætning for forsvaret, gennemsyrede 50’ernes forsvarspolitik. 

Forsvarsaftalen af 1951 betød endvidere, at USA fik lov til at opføre forsvarsanlæg på 

Grønland og samtidig fik Danmark våbenhjælp af USA.  

Krejlermentaliteten, som Kenneth udtrykte det, holdt sin indmarch, og i løbet 

af 50’erne fik Danmark opbygget sit forsvar, så det i 1958 bestod af 400.000 mand (10% af 

befolkningen). Hæren bestod af seks divisioner og ni brigadekampgrupper, flyvevåbnet 

havde 300 fly og et udbygget luftforsvar, søværnet havde 100 skibe, primært til kystforsvar, 

og Hjemmeværnet bestod af 50.000 mand. Forsvaret havde 22 generaler/admiraler og 

forsvarsbudgettet var på 4% af BNP. 

 

 
Kenneth omtaler Danmarks ”krejlermentalitet” 

Foto: Tonni Schumann 

 
Herefter går det ned ad bakke for forsvaret. Våbenhjælpen ophører næsten 

(Peder Skram og F-104 Starfighter er de sidste store tilskud fra USA), priserne på fly og 

skibe stiger og personelomkostningerne stiger i raketfart. De første 

regimentssammenlægninger gennemføres, og forsvaret udflyttes fra de større byer. 
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Samtidig betyder Vietnamkrigen, at forsvaret ikke længere var ”in”. Soldaterkammerater-

filmene var et af mange forsøg på at gennemføre positiv propaganda for forsvaret. 

I 1970’erne og 1980’erne fortsætter nedturen” med ”Funktionær-

mentalitetens” indtog; man arbejdede fra 8 til 16, der blev udbetalt over-/merarbejde og 

pligter blev afløst af rettigheder. Danmark blev kendt for sin ”fodnotepolitik”, og 

lavpunktet nås i 1984 med indførelse af det defensive forsvar. Kenneth kaldte dette for 

”Potemkin i Danmark”. 

 
Potemkin i Danmark 

 

Klar til indsats 

 
To af Kenneths PowerPoints (med tilladelse fra Kenneth) 
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I 1990’erne slutter den kolde krig, og dansk forsvar strukturtilpasses. 

Udrustningen kommer på omgangshøjde med tiden. Aktivistisk sikkerhedspolitik bliver den 
nye dagsorden. Olfert Fischer sendes til Golfen, og den danske hær udsendes til Ex-
Jugoslavien og senere Kosovo.   

I 2004 indføres ”Bar Marks-princippet” (forsvarschef er Jesper Helsø), og 
forsvaret omstilles fra at være et mobiliseringsforsvar til at være et værnepligtsbaseret, 
professionelt forsvar, hvor udsendelser udgør en betydelig del af indsatsen. Planlægningen 
af denne ændring skete i Forsvarets egen ledelse og blev beskrevet i det kendte og 
omdiskuterede K-notat. 

Fra 2014 og frem til i dag (ja, frem til 2023) har forsvaret fået et substantielt 

løft, der lover godt for fremtiden. 

Kenneth sluttede sit foredrag af med at postulere, at det danske forsvar har 

”levet på nas” siden 1958 og, at valget af USA’s præsident Trump i 2017 er det bedste, der 

er sket for det danske forsvar i nyere tid (sagt med et smil og et glimt i øjet) med det 

ultimative krav om, at forsvarsbudgettet skal udgøre 2% af BNP. 

Alt i alt en lettere provokerende og oplysende tur ”Down Memory Lane” med 

masser af facts krydret med Kenneths egne holdninger og udlægninger af årsag og virkning 

i det danske forsvar de seneste 75 år.  

 

 
I alt 25 medlemmer overværede Kenneths foredrag 

Foto: Tonni Schumann 



 

Bestyrelsen har 19. november afholdt bestyrelsesmøde hos Torben Jørgensen, 

hvor vi har evalueret 2019 og kigget på aktiviteter for første halvår 2020, der indledes med 

vores generalforsamling torsdag den 27. februar på Skovsøgård.  
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Vi er i gang med at finde en mulig erstatning for pistolskydningerne, som 

Hærstaben satte en effektiv stopper for i maj 2019.  I vil høre nærmere på 

generalforsamlingen, hvor vi også vil orientere om aktiviteterne i 2020. 

 
 

 

Tilbage er kun at sige tak til hver enkelt af jer for udvist interesse og opbakning 

til kredsens arrangementer i 2019 og ønske jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul 

samt et Godt og Aktivt Nytår. Vel mødt til arrangementerne i 2020.  

                                                                Mange Jule- og Nytårshilsener 

                                                                                           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 

  

 

Fyns Kreds har ikke afviklet aktiviteter til referat siden sidste nummer af MEDDELELSER.

  

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 og 2856 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  

  
Kommende arrangementer 

I 100-året for genforeningen har bestyrelsen fundet det oplagt at mødes på den 

gamle kulturelle kampplads for det sønderjyske spørgsmål, 

Skamlingsbanken 

for den ordinære generalforsamling 2020.  

Vi mødes onsdag den 4. marts 2020 på 

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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Restaurant Skamlingsbanken, Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. 

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 19. februar 2020. 

Vi starter med mødekaffe m/brød kl. 10:00. Kl. 10:30 går medlemmerne i gang 

med generalforsamlingen, som forventes at kunne overstås på ca. en time. 

Under generalforsamlingen har dagens guide og foredragsholder, vort 

medlem, major Lorenz C. Asmussen, indvilliget i at tyvstarte eftermiddagens foredrag for 

vore medbragte damer, så de kommer lidt foran os andre.  

Så er der frokost, kuvertpris: Kr. 250. 

Efter frokost vil Lorenz Asmussen – med skyldig hensyntagen til vejrliget og deltagernes 

gamle ben – vise rundt på Skamlingsbanken, fortælle om stedets historie, om det nationale 

sammenholds betydning for genforeningen, og om Skamlingsbankens status som symbol 

for dette sammenhold. 

 


 

Bestyrelsen er bevidst om, at læsere af MEDDELELSER i to måneder har holdt 

vejret i åndeløs spænding om, hvad der dog kunne være løsningen på den lille opgave, vi 

stillede i M.228. 

Her kommer den: 

 
 
 

Med disse ord takker bestyrelsen for et godt år, 2019, og ønsker egne og andre 

kredses medlemmer en Glædelig Jul og et Godt Nytår.  
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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  

  



Kranselægning for Nordjyllands krigshelt fra 1. verdenskrig. 

På afslutningsdagen for 1. Verdenskrig mødtes vi igen den 11/11 kl. 11:00 i 

Løgstør for at højtideligholde Jørgen Chr. Jensens minde. Han modtog Victoriakorset som 

belønning for sin heltemodige indsats under kampene ved Noreuil i Frankrig i 1917. (Se 

billedet på forsiden). 

 

 

Deltagere ved kranselægningen 

                                                                                                                                                  Foto: Jacob Dalgaard 

 

Kro og Kirke. 

Vi mødes torsdag den 9. januar omkring kl. 18:30 på Duus Vinkælder for at 

ønske hinanden godt nytår. 
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Duus Vinkælder 

 

Efter de gode ønsker går vi til Militær Nytårsgudstjeneste, hvor som sædvane 

Budolfi Kirke og Hjemmeværnet byder det nye år velkommen. 

 

 

 

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19:30 

Gæsteprædikant, generalmajor Peter Harling Boysen, Chef for 

Specialoperationskommandoen. Musik ved Air Transport Wing Aalborg Brass Band. Efter 

gudstjenesten er Hjemmeværnet vært med kaffe i krypten. 

Franz Strehle  
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 FOREDRAGSOVERSIGT 

 

 En opdateret ”OVERSIGT OVER FOREDRAG I FOUAT’S KREDSE 2009-2019” er 

lagt ind på foreningens hjemmeside https://wp.fouat.dk/ under ”Tidligere afholdte 

aktiviteter”. 
Red. 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

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

MEDDELELSER Nr. 231 (Maj-juni 2020)  01 APR 2020  15 APR 2020  

MEDDELELSER Nr. 232 (Juli-august 2020)  01 JUN 2020  15 JUN 2020  

MEDDELELSER Nr. 233 (September-oktober 2020)  01 AUG 2020  15 AUG 2020  

  

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

  

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Stiftelsesfest  København  Kastellet  12 DEC 2019 – 12:00  

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Budolfi Kirke, Aalborg 09 JAN 2020 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 16 JAN 2020 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 30 JAN 2020 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 13 FEB 2020 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 27 FEB 2020 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 27 FEB 2020 -  

Generalforsamling  Sydjyske  Skamlingsbanken  04 MAR 2020 – 10:00 

    

  
   

  
   

Redaktionen afsluttet den 6. december 2019 

https://wp.fouat.dk/

