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Verden – og Danmark – er ramt af coronavirus, som i høj grad også rammer FOUATs aktiviteter
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FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT
På baggrund af udviklingen i COVID-19-situationen har jeg besluttet at udskyde
vores repræsentantskabsmøde, som skulle have været afholdt i Odense onsdag den 22.
april 2020, til et senere tidspunkt.
Vi vil nøje følge de direktiver og anbefalinger, som kommer fra landets
myndigheder, og når situationen bedømmes til at have normaliseret sig, vil vi fastsætte
datoen for et nyt repræsentantskabsmøde. Jeg har i denne forbindelse anmodet vores
forretningsfører, orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen, om sammen med kredsformand
kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Fyns Kreds i koordination med kredsformandskredsen at
finde en ny dato for vores udskudte møde
I håbet om, at alle er raske og ved godt mod, sender jeg de bedste hilsener.
Jens Erik Frandsen
Generalmajor
Landsformand
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


Årsberetning for FOUAT Københavns Kreds for foreningsåret 2019
Formanden indledte generalforsamlingen den 27. februar med at oplyse om kredsens
aktiviteter i 2019. De blev afviklet efter de gennem mange år afstukne rammer med 8
rimeligt gode foredrag, heraf fire i vinter- og forårssæsonen, og fire i oktober/november.
Af øvrige aktiviteter var der den traditionelle Klipfiskfrokost. Dernæst forårs/sommerudflugten, der gik til ”PanzerMuseum East” ved Slagelse. Året blev rundet af med
den traditionelle ”Stiftelsesfest,” hvor Københavns Kreds’ bestyrelse ekstraordinært, og
uden for de bestemmelser, som findes i foreningens vedtægter, udnævnte løjtnant Ingrid
Daege til kredsens æresmedlem.
Om skydningerne i 2019 kunne formanden for skydeudvalget, kaptajn Per Kristian
Madsen, berette, at der ikke havde været nogen – slet og ret. Såvel Forsvaret som
Hjemmeværnet havde afvist at yde kredsen støtte, både hvad angik pistoler og
ammunition. Hærprovsten havde en overgang tændt en forhåbning om, at der muligvis
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kunne vise sig en løsning ved hans mellemkomst, men håbet slukkedes i januar 2020. I
korthed blev der altså pause i Københavns Kreds pistolskydninger hele kalenderåret 2019.
Med hensyn til Kredsens virksomhed i 2020 kunne formanden oplyse, at det er
hensigten at føre de traditionelle aktiviteter videre som hidtil for så vidt angår foredrag,
Klipfiskfrokost, ekskursion og Stiftelsesfest, og – hvis alt går vel – genoptagelse af
pistolskydningerne.
Hvad angår skydning på pistol i 2020 kunne formanden for skydeudvalget oplyse, at
der arbejdes på en løsning. Eneste udestående er, hvor skydningerne skal afvikles. Der er
baner til rådighed hos en skydeklub. Blot skal der betales for lån af disse.
Generalforsamlingen gav tilslutning til, at kredsen betaler for leje af skydebanerne.
Skytterne skal være tilmeldt en skydeklub under Dansk Skytte Gymnastik og
Idrætsforeninger. Skytterne skal samles i nær fremtid for at få rede på, hvor stor interessen
reelt er for at skyde efter de ændrede rammer.
Formanden kunne oplyse, at udflugtsmålet for årets forårs-/sommerekskursion bliver
det genåbnede ”Frihedsmuseum” i København, med efterfølgende frokost i Hestestalden
i Kastellet.
Kredsens regnskab for 2019 blev gennemgået af kredsens kasserer. Der blev forklaret,
at driftsregnskabet for 2019 kom ud med et overskud på kr. 7.050,31 Kredsen ligger efter
regnskabsårets afslutning inde med midler svarende til lige knap tre års
kontingentindbetalinger. De fremmødte medlemmer skulle ikke betale for deltagelse i
årets generalforsamling; dette for at nedbringe kredsens aktiver. Kassereren redegjorde
for omkostninger ved de enkelte arrangementer i årets løb og lagde op til, at betaling for
deltagelse i foredragsaften skulle koste kr. 150, og medlemskontingent for år 2021 blev
foreslået uændret kr. 150. Kassereren redegjorde for medlemstallet, som pr. 1. januar
2020 var 137. Kassereren gennemgik budget 2020, hvor man regner med at komme ud
omtrent i nul.
Fem kredsbestyrelsesmedlemmer var på valg – tallene i parentes angiver, hvornår de
er på valg næste gang. Kasserer, oberstløjtnant Keld Meier Olsen afgik efter 11 år på posten.
Genvalgt for ét år blev forretningsføreren, premierløjtnant Per Brix Knudsen (2021),
genvalgt blev også næstformanden, major Henning Mortensen (2022), WEB-redaktøren,
major Jørgen Houlberg Nielsen (2022) samt skydeudvalgsformand kaptajn Per Kristian
Madsen (2022). Til at indtræde i bestyrelsen havde major Bo Haugaard (2022) meldt sig.
Valget af ham og alle genvalg skete med akklamation. Dirigenten, orlogskaptajn Erik
Dreyer-Andersen erindrede generalforsamlingen om, at bestyrelsen konstituerer sig selv
efter generalforsamlingen.
Formanden orienterede kort om behandling af forslag fra repræsentantskabet, hvor
markedsføring og hvervning fortsat er centrale emner. Han udtrykte skuffelse over, at et
forventet stort opslag om foreningen i ”Hjemmeværnsmagasinet” var endt med en meget
minimal rubrik. Formanden omtalte også et tiltag med at forsøge at gøre afgåede officerer
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fra Beredskabsstyrelsen interesseret i at bliver medlemmer af foreningen. Ligeledes er der
en føler ude hos Politiet, for at sondere om politilederne kunne have interesse.
”Formandsmøderne” blev kort omtalt.
Med hensyn til kongelig protektion har landsledelsen medio februar 2020 afleveret et
andragende til H.K.H. Kronprinsen, hvori han er blevet anmodet om at træde til som
foreningens protektor.
Formanden forklarede at kredsen i 2021, skal påregne at betale det sædvanlige bidrag
til FOUAT på landsplan, forventelig kr. 30 pr. medlem. I relation til årsbidraget til
landskassen kunne formanden oplyse, at den varslede ændring af betaling for deltagelse i
repræsentantskabsmøderne er trådt i kraft. For kredsen betyder det en minimal
prisforøgelse.

Foredragssæson 2020-I
Torsdag den 16. januar holdt institutchef ved Forsvarsakademiet, Niels Bo Poulsen,
et særdeles interessant foredrag om ”Waffen SS – Europas nazistiske soldater.”
Han redegjorde kort for sin baggrund, idet han oplyste, at han er militærhistoriker
med speciale i det 20. århundredes krige. Særligt ligger hans kompetencer inden for de to
verdenskrige, samt sovjetisk/russisk militærhistorie og sikkerhedspolitik. Niels Bo Poulsen
er kendt som værende en erfaren universitetsunderviser med undervisnings- og
formidlingserfaring fra en række universiteter og uddannelsesinstitutioner.
Han har et meget bredt og alsidigt forfatterskab bag sig. Dels har han selv lagt pen til
en række historiske værker, dels har han sammen med andre eksperter begået bøger om
danske og internationale militærhistoriske emner. I 2016 udgav han sammen med to andre
historikere bl.a. bogen ”Waffen-SS: Europas nazistiske soldater.” Dette værk danner lige
netop baggrund for aftenens foredrag.
Gennem de seneste år har Niels Bo Poulsen på skrift udlagt sin forskning omkring
krigsveteraner, Danmarks internationale militære operationer under den kolde krig og
militærhistoriens teorier og metoder. Endelig så gransker Niels Bo Poulsen kontinuiteten
mellem sovjetisk og nutidig russisk brug af hybride virkemidler i krig og sikkerhedspolitik.
Med hensyn til aftenens emne forklarede Niels Bo Poulsen, at det er den almindelige
opfattelse blandt mange danskere vedrørende fænomenet Waffen-SS, at der var tale om
en tysk enhed bestående af ryggesløse og forbryderiske soldater.
Sandheden omkring enheden er mere nuanceret skulle tilhørerne erfare ud fra Niels
Bo Poulsen redegørelse. Året for enhedens grundlæggelse, fortalte han, er 1934. SS var fra
den spæde begyndelse en ”Schutzstaffel,” deraf betegnelsen SS, som reelt er en
forkortelse af dette navn. Det betyder beskyttelsesenhed eller garde, om man vil.
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Overgangen fra SS til Waffen-SS skete i 1934. I første omgang blev en egentlig garde
omkring Adolf Hitler formeret. Den fik betegnelsen ”Leibstandarde Adolf Hitler.” Som leder
af hele SS-organisationen tonede Heinrich Himmler frem på den nazistiske, politiske arena.
I første omgang, dvs. i midten af 1930’erne gik han efter at formere en bevæbnet enhed
bestående af tyske, fysisk stærke, racerene ariske mænd med den rette (læs: nazistiske)
politiske holdning. Eller i forkortet sprogbrug Himmler gik efter at hverve ”mænd af bedste
aftapning.” Man skulle her holde i erindring, nævnte Niels Bo Poulsen, at i midten af
1930’erne var de fleste unge mænd i Tyskland vokset op under og i skyggen af 1.
verdenskrig og de trange levevilkår, der fulgte deraf. Dette betød, at store dele af den tyske
mandlige ungdom, som på daværende tidspunkt udgjorde det soldatermæssige
rekrutteringsgrundlag, i overvejende grad under deres opvækst rent ernæringsmæssigt
havde måttet nøjes med knappe madrationer og derfor led af mangelsygdomme.

Hitler inspicerede Leibstandarte ”Adolf Hitler” i Berlin Lichterfelde i december 1934
(Foto: Bundesarchiv Bild 102-17311)

Man rekrutterede i første omgang SS-soldaterne fra selve Leibstandarde. Dernæst fra
de såkaldte ”Verfügungstruppen.” Der var her tale om enheder af egentlige kamptropper,
der var tilknyttet selve Nazi-partiet. Hitler bestemte, at disse tropper – omend de var at
betragte som militære enheder – hverken skulle tilhøre politiet eller det tyske forsvar, men
opfattes som dispositionsenheder for Føreren. Dog således, at de i tilfælde af krig skulle
underlægges den tyske hær. Andre kilder til fremskaffelse af SS tropper, var
”Totenkopfverbände”. De var blevet oprettet af nazi-partiet med henblik på at tilvejebringe
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personale til administration og drift af koncentrationslejrene. Personel tilknyttet den slags
enheder bevarede deres betegnelse gennem hele anden verdenskrig, også selv om mange
af deres opgaver gradvist fik mere militært tilsnit. Den sidste kilde til personeltilgang var
fra det tyske politi. Ordenspolitiet udgjorde i 1939 en styrke på over 131.000 personer og
Hilfspolizei rådede over mere end 50.000 mand, så derfra var der gode
rekrutteringsmuligheder.
Senere – da 2. verdenskrig var en realitet – var der behov for betydeligt større tilgang
af mandskab til Waffen-SS. Selvom man fra Nazi-partiet gerne havde set, at man kunne
skaffe den fornødne tilgang fra ariske rigstyskere, altså personer med den rigtige
racemæssige renhed og, som var født og opvokset i Tyskland, så slog det langtfra til i
længden. Man brugte andre former for filtre og kiggede efter såkaldte germanere, altså
personer inden for den såkaldte germanske folkestamme, dvs. hollændere, skandinaver
m.fl. Til den gruppe hører bl.a. de fleste af de frivillige korps, der blev dannet, ikke kun i de
besatte lande men også fra andre lande. I Danmark var der tale om Frikorps Danmark. Niels
Bo Poulsen fortalte, at Heinrich Himmler i særlig grad var forblændet af norske unge
mænd, der efter hans opfattelse var stærke, blonde med blå øjne og modige. Efter hans
målestok udgjorde de det helt rette materiale til Waffen SS-soldater. Men også de såkaldte
”folketyskere,” altså borgere, der i tidernes morgen var emigreret fra det tysk-romerske
rige, for at søge nye levesteder i fjernere egne af Europa ud over Tyskland/Østrig. Og da
det brændte helt vildt på, gik man over til at tvangsudskrive personer både i Tyskland og i
samtlige besatte lande. Man tømte tyske fængsler og lokkede krigsfanger til at ”skifte
side”. I løbet af Waffen-SS’ eksistens trak mere end en million mand i Waffen-SS’ uniform.
Da enheden i september 1944 var på sit højeste, var der ca. 600.000 mand under fanerne.
Regnet i militære enheder udgjorde Waffen-SS da 38 divisioner, 18 armékorps og to
arméer. Når man ser bort fra de kampe, der blev udkæmpet i Nordafrika, var Waffen-SS
med alle steder, hvor Det tredje Rige kom i væbnet konflikt.
I Waffen-SS havde man den selvforståelse, at de hørte til blandt de ypperligste af alle
soldater. Dette var formentlig sandheden i de første år, men efterhånden som korpsets
soldater blev involveret i væbnede konflikter, tegnede der sig et anderledes og mere
nuanceret billede. Sagen var, at efterhånden som Waffen-SS blev større, blev enhederne
mere forskelligartede. Ikke alle enheder var lige gode i kamp. Niels Bo Poulsen oplyste, at
man om enhederne generelt kunne sige, at deres taktiske kunnen ikke altid var
imponerende, ej heller var kampeffektiviteten i alle tilfælde lige fremragende. Waffen-SS
led under, at de – i modsætning til Wehrmacht – ikke i egne rækker havde tilstrækkeligt
med officerer med ledelsesmæssige uddannelser på højt niveau. På den anden side, så
kunne man i reglen ikke sætte en finger på deres vilje til at ofre sig i kamp. I det udsagn
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ligger også, at Waffen-SS som regel havde forholdsvis store tab i forbindelse med
kamphandlinger.
Foredragsholderen pointerede, at der i Waffen-SS’ egne rækker ikke herskede den
ringeste tvivl om, at de var noget helt særligt, et forhold, som medvirkede til et særdeles
stærkt sammenhold. Et sammenhold, som holdt længe efter 2. verdenskrigs afslutning. Det
var blandt andet med til at stive SS-tropperne af og holdt soldaterne i en art gensidig
forbundethed, som særligt afslørede sig i forbindelse med de mange krigsforbrydelser, de
havde begået på alle krigsskuepladserne. De havde alle i større eller mindre udstrækning
deltaget i mange skændige ugerninger. Niels Bo Poulsen strejfede kun sporadisk de
rædselsgerninger, Waffen-SS havde været involveret i fra Hitlers magtovertagelse indtil 2.
verdenskrigs afslutning. Men han forklarede, at når korpsets soldater rent mentalt kunne
leve med disse forbrydelser, var det blandt andet fordi de udgjorde et fællesskab af
gerningsmænd. Efter krigsudbruddet havde man i Waffen-SS også en klar fornemmelse af,
at fjenderne var bekendt med deres fremfærd, og at man af den grund i særlig grad
frygtede den hævn, man kunne blive udsat for. Niels Bo Poulsen nævnte, at Waffen-SS’
officerskorps set i forhold til Wehrmacht, hvis officerer i høj grad var rundet af den tidligere
prøjsiske, kejserlige hær, optrådte mere moderne og på lige fod med deres mandskab.
Ovenstående er mine notater fra foredraget. Der var 43 fremmødte kredsmedlemmer
denne torsdag, som lyttede til Niels Bo Poulsens udlægning af et meget mere nuanceret
billede omkring de faktiske forhold vedrørende organisationen Waffen-SS gennem dens 11
år lange eksistens.
Erling Flebbe, referent

Tidligere chef for ubåden SÆLEN kommandørkaptajn Jan Olav Skogøy gav den
30. januar 2020 en orientering om
Undervandsbåde under den kolde krig.
Jan Olav Skogøy er i dag formand for Ubådsforeningen og var tilbage i
2003/2004 den sidste chef for ubåden SÆLEN, der som mange bekendt nu står på Holmen
som museumsubåd.
Hvad er undervandsbåde?
Før 1. Verdenskrig fandtes der ikke egentlige ubåde. Det var dykkebåde, der
kunne sejle på og under overfladen. Under og efter 2. Verdenskrig kom der egentlige
ubåde, og især efter 2. Verdenskrig spillede de en stor rolle.
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De store ubåde kan være under vandet 3-6 måneder, og de har en besætning
på flere hundrede mand. De små ubåde, som den danske flåde anvendte, kunne opholde
sig væsentligt kortere tid under vandet, og de havde også en markant mindre besætning.
Fordelen ved den lille ubåd er, at den er væsentligt vanskeligere at finde.

Kommandørkaptajn Jan Olav Skogøy

For at finde fjendtlige mål anvender ubåden sine sensorer:
• Visuelt. Eyeball Mk 1 dvs. vagtchefen øjne, der ved hjælp af periskopet finder målet.
• Lytning. Man kan i en ubåd tydeligt høre støjen fra overfladeskibe.
• Passiv sonar (hydrofon). Hydrofonen registrerer udelukkende lyde fra andre
skibe/ubåde.
• Passive elektroniske sensorer.
• Aktiv radar. Radaren anvendes som absolut sidste mulighed, da den som oftest
afslører ubådens position.
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Ubådens anvendelse.
Der er generelt set to måder at anvende ubåde på:
• Antiinvasionsforsvar, dvs. hindring af fjendens adgang til eget område. Et klassisk
eksempel på dette var det danske dybdeforsvar i Østersøen under den kolde krig.
Her spillede ubådene en væsentlig rolle.
• Efterretningsindhentning, dvs. indhentning af oplysninger om fjenden. Det være sig
militære oplysninger og andre brugbare oplysninger.
Store ubåde anvendes ligeledes som en del af en hangarskibsgruppe. Endelig bruges
ubåde til at sejle med nukleare missiler.
Karakteristika.
Ubådes vigtigste karakteristika er:
• Ubåden kan operere skjult og i særdeleshed sammen med specialstyrker. Det er
meget vigtigt ikke at blive opdaget, derfor anvendes radio ikke eller kun særdeles
sjældent.
• Ubåden kan anvendes strategisk, dvs. ved at fortælle om, at der måske er ubåde i et
område, kan fjenden presses til at indsætte ekstra ressourcer til bekæmpelse i dette
område.
• Jo mindre en ubåd er, des mindre støjer den og omvendt.
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Opgaver.
Der er generelt set to opgaver:
• Aktivt at forhindre fjendens gennembrud, dvs. sænke fjendens enheder.
• Efterretningsindhentning. Denne opgave er særdeles vigtigt. Når nye enheder
introduceres, er det vigtigt så tidligt som muligt at få kendskab til enhedernes
karakteristika. Der bruges mange ressourcer på at analysere nye enheder.
Indsættelse.
Danske ubåde har i tidens løb været indsat en del steder. Åbenlyst har
Østersøen været det primære område, idet der under den kolde krig var stor fokus på antiinvasionsforsvar og efterretningsindhentning. Ubåden SÆLEN har også deltaget i
operationer i Middelhavet som en del af en NATO-flådestyrke. Opgaven var at tage billeder
og identificere den illegale skibstrafik i Middelhavet samt at opbygge et normalbillede af
trafikken. I 2003 deltog SÆLEN i den såkaldte Irakkrig i den Arabiske Golf sammen med
korvetten Olfert Fischer.
Et interessant område for ubåde er især strækningen mellem Grønland, Island
og Storbritannien, kendt som GIUK-gabet, der har fået fornyet international bevågenhed.
Det er den flaskehals, som russiske ubåde skal igennem for at operere ude i Nordatlanten,
hvis de skal undgå turen gennem den heftigt bevogtede Engelske Kanal.
Der kom et par spørgsmål fra salen:
Hvilken vanddybde skal en ubåd bruge?
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Det afhænger selvfølgelig af ubådens størrelse. For Sælens vedkommende var det 45 – 55
meter.
Er ubåde relevante i dag?
Ja. Dels pga. efterretningsindhentning og dels for at kunne agere strategisk trussel.
Besætningerne.
Jan Olav Skogøy beskrev det meget unikke fællesskab, der er i en
ubådsbesætning. Det kræver meget af den enkelte person at blive lukket ned i en ubåd
sammen med andre i en længere periode. Man har ikke sin egen køje, man deler den med
en anden, idet halvdelen af besætningen er på vagt, og den anden halvdel har fri.
Alles indsats er vigtig. De fleste ombord skal kunne løse hinandens opgaver, i det tilfælde
at nogle falder fra.
Der fandtes i sin tid ikke egentlige optagelsesprøver for at blive ubådsgast
bortset fra helbredsundersøgelse. Gasten skulle bestå helbredsprøven til skibsdykker.
Uddannelse til chef foregik i enten Storbritannien, Holland eller Norge.
Danmark havde ikke denne uddannelse. Chefuddannelsen i Norge tog 8 måneder.
Perspektiver.
Danmark afskaffede ubådsvåbnet i 2004, og der er naturligvis mange meninger,
om det var korrekt, men det er næppe sandsynligt, at det opstår igen.
Spørgsmål: Hvad vil det koste/kræve at gendanne et ubådsvåben?
Det er et spørgsmål om penge – mange penge. Ubåde kan købes på markedet og personel
kan hyres. Uddannelse af eget ubådspersonel vil tage lang tid.
Spørgsmål: Hvilken slags ubåd kunne du tænke dig.
Den tyske 212-klasse.
Jan Olav Skogøy fortalte, at inden afskaffelsen af ubådsvåbnet, var der et DK-NO-SV
samarbejde om anskaffelse af nye ubåde – det såkaldte Vikingprojekt.
Det sidste spørgsmål: Hvor mange vagtchefer er der i en ubåd?
Der er typisk fire vagtchefer i en ubåd. Der er to på vagt ad gangen. Som oftest er den ene
af disse en officer under oplæring.
Formanden takkede Jan Olav Skogøy for et særdeles interessant foredrag.
Erik Dreyer-Andersen
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Truslen mod Danmark – hvad gør vi som småstat?
Det var titlen på et foredrag torsdag den 13. februar 2020 af pensioneret major
(FLV) Hans Peter Michaelsen. Foredragsholderen var indtil nytår udlånt til Københavns
Universitet som militæranalytiker ved Center for Militære Studier. Han har været og er
fortsat aktiv debattør på bl.a. Altinget.dk, Olfi.dk samt hos Folk & Sikkerhed.
Vestlig verdensorden under pres
Foredragsholderen indledte med et kort historisk tilbageblik til den Kolde Krig.
Derefter gennemgik han de aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer fra Arktis, Rusland,
ustabilitet i Mellemøsten over situationen i Afrika til de aktuelle uenigheder i Vesten. Til
slut gav han sit syn på terrorudfordringen og sluttede med Danmarks rolle og muligheder
i den usikre verden.

Forsvarspolitiske balancer

Berlinmurens fald i 1989 gav stor optimisme overalt i Vesten. De konstante ØstVest spændinger var slut og vestens ”verdensorden” med demokrati,
menneskerettigheder, fri presse og markedsøkonomi ville i løbet af en årrække brede sig
til flere og flere lande. Troede vi. Imidlertid er vores ”verdensorden” nu under pres og
under tilbagegang. Vore vestlige værdier er under konkurrence fra mere totalitære regimer
som Kina og Rusland – og de vinder frem mange steder hvor supermagten USA trækker sig
tilbage.
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Arktis får stigende betydning
Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland kom for alvor i
centrum i 2019, da præsident Trump ville købe Grønland. Både Rusland og Kina fokuserer
på Arktis, hvor isens afsmeltning åbner nye økonomiske muligheder. Og USA har erkendt,
at Arktis og Nordatlanten har fået en ny sikkerhedspolitisk betydning, som på visse
områder minder om situationen under den kolde krig. Ruslands militære opbygning af
Nagurskoye-basen på Franz Josef Land bliver i USA set som en trussel mod USA's
missilvarslingsradar og satellitkommunikations-station på Thule-basen. Det har bl.a.
betydet, at USA har genaktiveret Second Fleet som skal operere i Nordatlanten.
Rigsfællesskabet udfordres derfor af den nye stormagtskonkurrence og Danmarks forsvar
har kun relativt få enheder i det enorme operationsområde – og det bekymrer USA.
(Du kan læse Hans Peters seneste analyse af Danmarks udfordringer i Arktis på Altinget her)

Ruslands styrke
Annekteringen af Ukraines Krim-halvø i 2014 betød enden på mange
samarbejdsrelationer mellem Rusland og Vesten. Rusland har styrket sine militære
kapaciteter i grænseregionerne og føler sig voldsomt provokeret af især NATOudvidelserne mod øst. Dette har bl.a. medført at NATO har etableret Enhanced Forward
Presence (EFP) operationen i de tre baltiske lande samt Polen. Formålet er at afskrække
Rusland fra at lave ”Krim-manøvren” mod et eller flere af de baltiske lande.
Mellemøstens og Afrikas svaghed
Afghanistan ”fejrede” ved juletid 40 års krig og konflikt. På trods af
fredsforhandlinger med Taliban er der ikke udsigt til fred og stabilitet lige foreløbig.

Rådgivningsmøde med en afghansk oberst i Kabul. Sommeren 2017
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Foredragsholderen var udsendt til Kabul som militær rådgiver i 2017 og gav en
række personlige beretninger og vurderinger omkring bestræbelserne på at opbygge den
afghanske hær. Det kræver både tid og tålmodighed, og det er spørgsmålet om USA og
præsident Trump har tålmodighed til at føre opgaven til ende. En meget hurtig amerikansk
tilbagetrækning kan i værste fald efterlade Afghanistan i kaos.
(Du kan læse Hans Peters seneste analyse af situationen i Afghanistan her)

Tyrkiet er kommet i sikkerhedspolitisk fokus på den dårlige måde i 2019-20.
Anskaffelse af Russisk luftforsvarssystemer og stigende opposition til både EU, NATO og
USA har givet bekymringer i Vesten. Tyrkisk enegang i Syrien og kamp mod de kurdiske
styrker som USA/Vesten støttede i kampen mod Islamisk Stat har yderligere gjort forholdet
til NATO-landet anspændt.
Mellemøsten er som region præget af landenes relative svaghed og af
regionale magtkampe. Borgerkrigen i Syrien, kampen mod islamisk stat i Syrien/Irak samt
forsøget på stabilisering af Irak præger området. Iran og Saudi Arabien er i konstant
magtkamp i bl.a. Yemen. Irans gengældelsesangreb på den amerikanske base i Irak lige
efter nytår og den spændte situation i Hormuz-strædet har også forbindelser til Danmark.
Det danske træningsbidrag i Irak er midlertidigt indstillet, men senere på året har Danmark
givet tilsagn om at overtage ansvaret for NATO træningsmissionen. Og Danmark har tillige
lovet at bidrage til en international flådestyrke i og omkring Hormuz-strædet.
Et af de problemer som præger Afrika, er flygtninge og migranter. Og et af de
store problemområder er Sahel-regionen som omfatter landene, Mauretanien, Mali,
Burkina Faso, Niger og Chad – et område som måler mere end 4000 km fra øst til vest.
Dansk forsvar bidrager for tiden både til FN´s fredsbevarende operation MINUSMA samt
til Frankrigs anti-terroroperation Barkhane.
(Læs mere om disse missioner på Forsvarsministeriets hjemmeside.)
Vestens uenigheder
I tider med kriser og problemer er det klogt at samarbejde tæt med vennerne.
Men det kniber i disse år. Meget peger på at Frankrig er ved at tage den ledende
sikkerhedspolitiske rolle i Europa. Storbritannien har fuldt fokus på Brexit og Tyskland er
mest optaget af det forestående kanslerskifte. Men de europæiske stormagter er langtfra
altid enige og USA´s præsident Trump er flere gange gået enegang i sikkerhedspolitiske
beslutninger, uden at konsultere sine allierede. Nogle sætter deres lid til, at USA måske
vælger en mere ”normal” præsident til november. Men de fleste USA analytikere vurderer,
at Donald Trump har stor chance for genvalg. Og selv om resultatet skulle blive en
præsident fra Demokraterne, skal hverken Danmark eller NATO forvente at USA´s kurs
lægges markant om. Presset på Danmark for at øge forsvarsbudgettet til det aftalte 2%
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niveau vil fortsætte, og America First dagsordenen vil formodentligt også fortsætte – det
eneste vi kommer til at “undvære”, er formodentlig den overvældende mængde tweets og
de “politiske bølger” disse tweets har forårsaget i Trumps præsidenttid.
Hvad med terror?
Terror har været det helt store sikkerhedspolitiske emne siden 11. september
2001. Men det er interessant at sammenligne med terrorangrebene fra de europæiske
terrorbevægelser i halvfjerdserne og firserne. Selv om der har været grimme terroranslag
i Spanien, Storbritannien, Tyskland og Frankrig i de seneste ca. 15 år, er ofrenes antal langt
lavere end ved angrebene fra 30-40 år siden. Måske er det den intensive mediedækning
som gør, at frygten for terrorangreb er steget? De værste terrorangreb sker stadig i
konfliktzonerne i Afghanistan, Irak/Syrien og i Afrika.
Og hvad gør småstaten Danmark?
Danmarks velstand skyldes i høj grad vores åbne og globalt orienterede
økonomi, hvor vi samarbejder og handler globalt. Danske rederier fragter ca. 10% af den
samlede verdenshandel. EU er billedligt talt groet op i NATO´s ”stålspand” således, at
samarbejdet har kunnet udvikle sig til et stærkt økonomisk fællesskab. Og USA's
sikkerhedsgaranti har medvirket til tilliden mellem Europas stormagter. Meget peger på,
at det er USA´s pres, som har fået de europæiske stormagter til at kunne enes. Når USA´s
pres aftager, tiltager den europæiske uenighed og Danmark kan ikke længere ”sejle i læ”
af et stærkt Europa. Når USA fokuserer på ”America First” afsløres de store mangler i de
europæiske NATO landes kapaciteter. Det blev for første gang synligt i Libyen-konflikten i
2011. Selv om den nye forsvarsaftale øger det danske forsvarsbudget til ca. 1,5 % af BNP
ved udgangen af 2023, vil Danmark fortsat være under pres i NATO for at yde mere.
(Du kan læse Hans Peters analyse af dette emne på Folk & Sikkerheds hjemmeside her)


Forårets aktiviteter - aflysninger
Medlemmerne af Københavns Kreds har kunnet erfare, at der er kludder i afvikling af
kredsens arrangementer her i foråret 2020. Den 13. marts blev der meldt ud via e-mail til
medlemmerne, at det blev nødvendigt at udskyde gennemførelsen af Klipfiskfrokosten til
senere.
Men der er mere af samme slags. Den altoverskyggende hindring for gennemførelsen
af arrangementerne er naturligvis den coronavirus, som florerer. Det er i skrivende stund
(31. marts 2020) ikke tilladt at forsamles mere end 10 personer. Endvidere forholder det
sig sådan, at rigtigt mange af kredsmedlemmerne rent demografisk hører hjemme i det,
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der defineres som ”højrisikogruppen.” Det giver derfor ikke mening, at kredsen lægger op
til, at der løbes nogen risiko ved at kalde medlemmerne til møde.
Derfor:
➢ Foredraget med den svenske kommandør Mats Fogelmark, der var varslet til at
skulle gennemføres den 30. april, bliver udsat. Kommandøren måtte i første
omgang – til den oprindeligt aftalte dato – melde forfald, fordi han var blevet kaldt
til møde hos den svenske forsvarschef i Stockholm. Efterfølgende blev aftalen så,
at han skulle holde foredraget den 30. april. Men også den dato er nu overhalet af
begivenhedernes gang. Ydermere har kredsen fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse (FES) i Hjørring fået melding om, at styrelsen – på baggrund af
den generelle situation – ikke ser sig i stand til at låne os de sædvanlige faciliteter i
Kastellet på dette tidspunkt.
➢ Af før nævnte grunde ser vi os nødsaget til også at udskyde kredsens årlige forårs/sommerudflugt. Kredsbestyrelsen havde en idé om at lade et besøg ved det
genåbnede Frihedsmuseum gøre det ud for årets ekskursion. Datoen, vi havde i
tankerne, var den 18. juni. Men igen med corona-situationen in mente har
bestyrelsen besluttet at vælge et forhåbentligt mere sikkert tidspunkt, så sikkert
som det for tiden ser ud til at kunne være. Vores valg er at udskyde arrangementet
til efter sommerferien. Formentlig i september. I vil blive holdt underrettet.
Københavns Kreds medlemmer vil andet sted i dette nummer af MEDDELELSER kunne
læse, at der på årets generalforsamling blev besluttet, at kredskassen vil understøtte
pistolskydningerne ved at udrede det, det koster at leje skydebaner. Vi ved nu (31. marts
2020), at kredsen ikke længere ønsker at gøre brug af Forsvarets skydebaner. Sagen er den,
at Københavns Kreds efter en henvendelse til FES har fået den tilbagemelding, at Forsvaret
ikke længere kan støtte foreningen som hidtil med udlån af baner uden beregning. Man
skal ved fremtidige lån af skydebaner imødese en opkrævning, der omhandler et
administrationsgebyr, gebyr for hver skive, der bruges og en miljøafgift for hver afskudt
patron. Samlet set bliver der tale om en udgift, som overstiger det beløb, lån af
skydebanerne på Hanebjerg vil koste. Vi vælger derfor fremover at afvikle kredsens
skydninger på Hanebjerg. Næste trin i det arbejde bliver – når der igen er grønt lys for at
samles flere personer – at få kredsens aktive skytter indviet i de nye forhold. Dette arbejde
vil kredsens skydeleder, kaptajn Per Kristian Madsen, forestå. Per tager sagen ved direkte
kommunikation med skytterne, alt sammen med henblik på at få alle formaliteterne bragt
i orden. Hvad tidshorisonten for genoptagelse af pistolskydningerne vil være, er det for
tidligt at ytre sig om lige nu.
Referent: Hans Peter Michaelsen
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Kredsens kasserer, oberstløjtnant Keld Meier Olsen, fratræder efter 11 år på posten.
Ved årets generalforsamling kunne Københavns Kreds rette en stor tak til den afgåede
kasserer, oberstløjtnant Keld Meier Olsen. Keld tiltrådte som kasserer i kredsen efter
generalforsamlingen i februar 2009.

Oberstløjtnant Keld Meier Olsen

Den tidligere forretningsfører, major Bent Axel Kongsbach var afgået ved døden i
november året før. Og Keld var sammen med kredsens tiltrædende forretningsfører,
premierløjtnant Per Brix Knudsen, med til at foretage det fornødne i forbindelse med
overdragelsen af kredsens kasse og tilhørende regnskaber. Ved omhandlede års
generalforsamling var man i kredsen blevet enige om – ud over posten som
forretningsfører– at indføre et hverv som kasserer. Dermed splittedes det tidligere
forretningsførerhverv i to. Keld har nu røgtet opgaven som kredsens kasserer til alles
tilfredshed i 11 år. Selvom det ifølge foreningens vedtægter er sådan, at kredsbestyrelsen
konstituerer sig efter generalforsamlingen, så er det ikke anderledes, end at
bestyrelsesmedlemmet, der indtræder i stedet for Keld Meier Olsen, går ind og tiltræder
som kasserer. Afløseren er – som nævnt andetsteds i denne udgivelse – major Bo
Haugaard.
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,
Ja, så sidder vi hver for sig og prøver at få hverdagen til at gå på bedste beskub.
På grund af regeringens indførte foranstaltninger til imødegåelse af
spredningen af coronavirus i Danmark har vi desværre været nødsaget til at aflyse det
planlagte besøg af politiinspektør Kim Kliver den 2. april. Besøget var planlagt i
samarbejde med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse og omegn og vi vil forsøge at få
gennemført arrangementet efter sommerferien.
Kredsens næste arrangementer er fortsat planlagt som følger:
• tirsdag d. 19. maj: Pistolskydning på Sofiendalsskolen i Haslev, (øvrige datoer er
omtalt i referatet fra generalforsamlingen) og dernæst
• onsdag d. 27. maj: Foredrag om Kastellets historie v. Finn Andersen, næstformand
i foreningen Kastellets venner og endelig
• søndag d. 9. august: Sommerudflugten, som er planlagt til Frihedsmuseet i
København.
Nærmere vil tilgå.
Her følger referatet fra generalforsamlingen den 27. februar. Alle kredsens
medlemmer burde have fået det tilsendt af Holger.
Velkomst ved formand Tonni Schumann. Han foreslog Mogens Røgind som
dirigent. Forslaget blev vedtaget med applaus og dirigenten konstaterede, med
forsamlingens hjælp, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden.
1. Formandens beretning er tilsendt kredsens medlemmer.
2.

Kredsens virksomhed i det kommende år er tilsendt kredsens medlemmer.
Vedrørende genoptagelse af pistolskydninger i 2020 henvises til pkt. 8. Eventuelt.
Såvel pkt. 1 som pkt. 2 blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren og godkendt uden
bemærkninger.

4.

Fastsættelse af medlemskontingent. Henset til regnskabets resultat blev det vedtaget
at fortsætte med uændret årskontingent på kr. 150.

5.

Valg jf. lovene:
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a. Kasserer for to år: Søren Nør blev genvalgt. Dette er Sørens sidste periode.
b. Bestyrelsesmedlem for to år: Torben Jørgensen blev valgt.
c. En revisorsuppleant for to år: Peter Thomsen blev valgt.
Formanden bemærkede herudover, at Holger Janns vil stoppe som forretningsfører
ved næste generalforsamling.
6.

Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.

7.

Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

8.

Eventuelt, herunder
• Præsentation af FOUAT’s hjemmeside FOUAT.dk samt opdatering af personlige
oplysninger. Formanden gennemgik FOUAT’s hjemmeside, og opfordrede
medlemmerne til at opdatere deres egne data via hjemmesiden.
• Orientering om status vedr. pistolskydning. Jesper Keincke oplyste, at vi kan
fortsætte pistolskydningerne i privat regi på en indendørs skydebane i Haslev.
Skydningerne vil foregå følgende tirsdage fra kl. 1900: 19. maj, 16. juni, 11. og 18.
august samt pokalskydningen lørdag den 22. august. Der vil være en udgift til
ammunition. Adresse og deltagerbetaling m.m. vil tilgå medlemmerne, når de er
fastlagt.
• Da ingen yderligere ønskede ordet, takkede formanden dirigenten for god og ikke
alt for stram styring af generalforsamlingen.

Efter en kort pause gik man i gang med at nyde den forlorne skildpadde med tilbehør og
tilhørende hyggeligt samvær.
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Stemningsbilleder fra generalforsamlingen (fotos: Tonni Schumann)

Pas godt på hinanden og ha' en rigtig god Påske. Vi ses ”på den anden side”.
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

MINDEORD
Løjtnant Villy Scheuer-Hansen
er afgået ved døden 1. februar 2020.
Løjtnant Villy Scheuer-Hansen blev meldt ind i vores forening i 1980’erne, og
han har været medlem af kredsbestyrelsen, blandt andet som sekretær fra omkring 2003
og til 2009. Villy har også deltaget flere gange i FOUAT’s repræsentantskabsmøder.
Det var Villy Scheuer-Hansens udtrykkelige ønske, at hans hustru, Lizzie, kunne
fortsætte hans medlemskab i FOUAT FYN. Det har vi naturligvis imødekommet. Villy vil
blive savnet i foreningen.
ÆRET VÆRE HANS MINDE.
Bestyrelsen for Kreds Fyn
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Stilfærdig generalforsamling, præget af genvalg – og orden i sagerne, men vi er kun 47
tilbage!
Kreds Fyn har holdt sin årlige, ordinære generalforsamling på Soldaterhjemmet
Dannevirke. Det foregik fredag den 28. februar 2020 med stor deltagelse: 32 fremmødte,
inklusive pårørende.
”I Danmark er jeg født” skrev fynboen H.C. Andersen, og Kreds Fyn sang kraftigt
med på teksten. En god tradition i foreningen. ”Hvor jeg har rod, hvorfra min verden går”.
Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg kommenterede tørt: ”Hvor kunne HCA vide at jeg har rod
på mit skrivebord derhjemme?”
Denne ytring løste op for en god stemning, og efter en skål for Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II gik vi over til fællesspisning af Dannevirke Soldaterhjems
lækre ”wienerschnitzelbasser” med benfri sild, Bratkartoffeln, smørsauce og sekunderet af
grønne ærter og rødvin. Lækkert og velsmagende.
Ordinær generalforsamling
Kredsens medlemmer og bestyrelse samledes herefter til generalforsamling.
Major Kjeld Frimuth blev enstemmigt valgt som ordstyrer, og det klarede han på sin
sædvanlige, myndige facon.

Formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (th.)
og dirigenten, major Kjeld Frimuth
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Afdøde medlemmer 2019 mindedes
Inden formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg gik i gang med beretningen,
så holdt vi en højtidelig mindestund for de to afdøde medlemmer siden sidste
generalforsamling:
Kaptajn Anton Kjems Hansen, Assens
Løjtnant Villy Scheuer-Hansen.
ÆRET VÆRE DERES MINDE!
Formanden gav os herefter referatet fra det forløbne foreningsår. Lars fortalte
lidt om sin vej fra forretningsfører til formand, og at han var stolt over at stå her som
kredsformand. Og bære faklen videre fra afdøde formand, major Leif Mosegaard. Og så gik
han i gang med vores fælles dagbog, der som altid løber efter en fast struktur:

De interesserede deltagere påhører formandens beretning.

Foreningsåret 2019 startede med den ordinære generalforsamling med 27
medlemmer og 6 pårørende. Premierløjtnant Evy Højgaard Krüger overtog posten som
forretningsfører, og kaptajnløjtnant Lars Falkenberg tiltrådte som kredsformand.
Forårsudflugten gik til Welling’s Landsbymuseum i Sønderjylland og til
Bunkermuseum Tirpitz ved Blåvand. En fantastisk oplevelsesrig tur, som blev rost af
medlemmerne.
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Landsforeningens pistolskydning blev som sædvanligt holdt på de 4 onsdage i
august, og vi ryddede simpelthen hele bordet for sølvtøj og tog samtlige præmier. En fynsk
succes. Vores medlem Finn Langkjær opnåede 231 points ud af 240 mulige, og Gert Riiber
Schultz fik 221 points. Også pistolskytterne Morten Gravesen og Peter Frimuth havde
meget flotte resultater.
Efterårsudflugten gik til Skovhuse Radarstation på Sydsjælland og til
Gåsetårnet/Borgcentret i Vordingborg. Deltagerrekord for udflugter: 26 deltagere. Også en
udflugt, som fik megen ros.
Julefrokosten på Dannevirke i december 2019, var igen kommet tilbage som et
kulinarisk højdepunkt. Serveret med omhu af en kok og hans frivillige hjælpere. Det levede
til fulde op til gamle julemadstraditioner. 34 deltagere! Tommy Christensen vandt som
sædvanligt de store præmier, men det skyldes jo nok primært, at han ikke er bange for at
investere i lodder!
Hvad I kan glæde jer til i 2020…
Forårsudflugten i år finder sted torsdag den 14. maj. Mål: Karup Flyvestation.
Da det er en NATO-station, er der mange restriktioner, som skulle tages højde for inden vi
fik tilladelsen. Men nu er det en kendsgerning. Blandt andet skulle vi leje en lokal bus med
installeret højttaler, som skulle fragte os samlet rundt indenfor flyvestationens
parameterhegn (som strækker sig over 42 km). Med forbehold for ændringer forventer vi
at skulle se: Redningshelikopter, Rednings/og narkohunde, Dele af bunker 1137, som
blandt andet rummer Lyngby Radio. Forhåbentligt også det gamle officerskasino fra 2.
Verdenskrig, nu dansk officersmesse. Frokost i kantinen på flyvestationen.
Vi har også en civil del på udflugten. På vejen derop besøger vi Rhododendronparken mellem Tørring og Vejle. Sæt datoen af i kalenderen.
Regnskabet
Blev omdelt af forretningsfører, premierløjtnant Evy Højgaard Krüger. Det
forløbne regnskabsår udviste et overskud på kr. 4.751,25. Beholdningen pr. 31. dec. 2019
var på kr. 14.119,43. Godt forvaltet, Evy! Vores revisor, kaptajn Tommy Christensen har
revideret regnskabet. Og forsamlingen klappede ad resultatet.
Evy tilføjede: Men vi skal passe på fremtiden og sørge for at skaffe nye
medlemmer! Vi er kun 47-48 tilbage i kredsen!
Uændret kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev bekræftet med klapsalver
af forsamlingen. Vedtaget.
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Bestyrelsesvalg
Ved denne generalforsamling var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Og der var
genvalg over hele linjen til: Forretningsfører, premierløjtnant Evy Højgaard Krüger,
sekretær, kaptajn Palle Christiansen, og bestyrelsesmedlem, ING Peder Mogensen. Alle
valgt for de kommende 2 år.
Eventuelt
Bestyrelsen vil nu arbejde på at pårørende/ledsagere får lov at overvære
generalforsamlingen (dog uden stemmeret).
Der var udtrykt stor interesse for en rundvisning på Odense Veteranhjem - en
halv time forud for den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelsen vil gå i dialog med
veteranhjemmets bestyrelsen om dette.
Kaptajnløjtnant Arne Larsen roste bestyrelsen for dens kreative udflugter, som
altid fungerede.
Det årlige Repræsentantskabsmøde i FOUAT afholdes onsdag den 22. april i
Højstrup. Der er hvervet hjælpere til at dække bord, lave kaffe med videre.
En stilfærdig generalforsamling, afviklet i en god stemning.
Palle Christiansen
Kaptajn, 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 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

Generalforsamlingen 11. marts
Otte medlemmer og seks ledsagere var mødt op på Restaurant
Skamlingsbanken.
Under generalforsamlingen underholdt vores medlem, major Lorenz
Asmussen, ledsagerne med fortællinger om Genforeningen i 1920.
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Major Lorenz Asmussen fortalte om Genforeningen i 1920

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden under ledelse af dirigenten,
oberstløjtnant Jens Vesterlund.
Formanden,
virksomhed.

oberstløjtnant

Hans

Vedholm,

berettede

om

kredsens

- Den 31. december 2019 havde kredsen 30 betalende medlemmer.
- Der blev gennemført to vellykkede arrangementer. Den 7. maj i Sønderborg og den
11. september i Ribe.
- Der er ingen af kredsens medlemmer, der har deltaget i skydninger.
- Det er et generelt problem for hele FOUAT, at det kniber med at skaffe nye
medlemmer.
- I Sydjyske Kreds har flere ting været forsøgt, og det er formentlig sådan, at vi kun
kan hverve nye medlemmer, hvis vi hver især opsøger og overtaler nogle af vores
kolleger til at blive medlemmer.
- Programmet for 2020 er klart. Den 28. april skal vi besøge Sønderjyllands
Seniorhøjskole i Gram. Den 16. september skal vi besøge Politimuseet i Kolding.
Regnskabet blev forelagt af kassereren, major Knud Fabricius, og det viste et
underskud på lidt over kr. 600. Vi har slettet tre medlemmer på grund af manglende
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kontingentbetaling, og hvis de havde betalt, så havde der været balance mellem indtægter
og udgifter.
Egenkapitalen er på knap kr. 13.000. Medlemskontingentet for 2020 bliver
uændret med kr. 200.
På valg var alene forretningsfører, major Ole von Holck, der blev genvalgt for to
år.
Den fuldstændige beretning er sammen med regnskabet udsendt direkte til
medlemmerne.
Skamlingsbanken – et symbol på det danske sprog
Som dansker skylder man sig selv at besøge Skamlingsbanken. Hele området er
præget af dansk kultur og en udvikling, der tog fart omkring 1830.

Dannebrog vajer helt naturligt ved siden af mindesøjlen

Det højeste punkt ligger 113 meter over havet, og herfra har man en fantastisk
udsigt over hele det kuperede område, og i øjeblikket er man i færd med at indrette et
museum, der bliver gravet ind i banken, og som får den storslåede udsigt ud mod Lillebælt.
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Det første møde på Skamlingsbanken blev holdt i 1843, som en fejring af, at
man i det gamle Sønderjylland havde fået lov til at tale dansk, selv om forvaltningssproget
var tysk, for Skamlingsbanken og de omliggende sogne hørte til hertugdømmet Slesvig.
Mindesøjlen blev rejst i 1863 og bortsprængt af preusserne i 1864, men blev
allerede samme år genopført.
Rundt i terrænet er der mindesmærker for stifterne og de mange
berømtheder, der har talt ved de mange fester, og ved befrielsesfesten i 1945 var der flere
end 100.000 tilskuere.
Siden 1998 har der hvert år været afholdt operafester med deltagelse af Den
Kongelige Opera.
Man kan sagtens tilbringe en hel dag i de fantastiske omgivelser, men ved vores
besøg den 11. marts blæste der simpelthen en kuling ind over området, så major Lorenz
Asmussens spændende foredrag blev kun suppleret med et besøg ved mindesøjlen.

Major Lorenz Asmussen fortæller om navnene på mindesøjlen og dens historie

Mindesøjlen er 18 meter høj og er lavet af 25 granitblokke. Søjlen bærer
navnene på 18 personer, der har gjort noget særligt for den danske sag i Slesvig.
På vej hjem kunne vi så i bilradioen høre, at fra den førstkommende lørdag blev
Danmark lukket ned for at bekæmpe COVID-19.
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Besøg i Gram den 28. april
På grund af COVID-19 restriktionerne er det usikkert, om besøget på
Sønderjyllands Seniorhøjskole gennemføres.
Der udsendes en meddelelse til samtlige medlemmer den 14. april, om
arrangementet gennemføres eller aflyses. Den 14. april er også sidste frist for tilmelding.
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

Formandsberetning for 2019 for FOUATS Nordjyske Kreds
Januar
5. Mindehøjtidelighed for 2/Lt Robert Kenning USAAF 343 i Næsborg Kirke.
8. Trænregimentets nytårsparole.
10. Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste.
16. Foredrag i Storvorde. Fremmedlegionæren Brian Lange fortæller om 15 år i
Legionen.
Februar
12. Kaptajn Verner Busses 90-års fødselsdag.
22. Kranselægning ved 2/Lieutenant William R. Lavies, USAAF 327 i Frederikshavn.
Marts
4. Foredrag i Vor Frue kirke ved Chr. Mejdahl.
13. Generalforsamling for Aalborg Forsvars og Garnisonsmuseums Støtteforening.
20. Dødsfald. Major Kjeld Kjeldsen.
21. De Samvirkende Soldaterforenings Repræsentantskabsmøde.
27. FOUATS Nordjyske Kreds’ generalforsamling.
30. Major Kjeld Kjeldsens bisættelse.
April
4. Foredrag: Det største industrieventyr i slutningen af det 19. århundrede.
5. Åbning af særudstilling ”Den Kolde Krig” på Forsvars- og Garnisonsmuseet.
9. Mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav.
10. FOUATS Repræsentantskabsmøde i Odense
11 Foredrag om det første fængsel på dansk jord omkring år 1600.
Maj
5. Vi mindedes den 5. maj ved mindehøjtidelighed for de nedskudte Allierede
flyvere på Vadum Kirke.
6. Foredrag: Lundby krat og dens tidligere historie ved Per Bendixen.
Kranselægning ved mindestenen i Lundby Krat for Flying Officer Erik Lionel
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Germain, RAF 019.
14. Trænregimentets årsdag.
21. Trænregimentets møde for eksterne foreninger.
22. Årsmøde: De samvirkende Soldaterforeninger.
23 Foredrag på Forsvars- og Garnisonsmuseet: ”The life of U-boat Officer HeinzWalter Schultz”.
Juni
15. Flaggudstjeneste i Budolfi kirke. Dannebrog fylder 800 år.
Juli
2. Dansk Amerikansk Klubs Gardenparty på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.
4. Kranselægning på Mindelunden med den Amerikanske Ambassadør.
30. Dødsfald. Kaptajn Verner Busse
August
7. Bisættelse af kaptajn Verner Busse.
25. Blokhus Air Show.
29. Major Knud Fabricius’ 80-års fødselsdag.
September
1. Vikingemarked i Sebbersund.
5. Flagdag for Danmarks internationalt udsendte - Åbybro og Aalborg.
29. Efterårsskovtur til Hanstholm Museum.
Mindehøjtidelighed i Klitmøller kirke på 80 års dagen for den første nedskudte
Allierede flyver fundet på Dansk grund under 2. Verdenskrig, Seargent Richard
Samuel Pitts, RAF Sqdn 224.
30. Mindehøjtidelighed Ålestrup Kirke på 75-årsdagen for nedskydning af britiske
flyvere.
Kranselægning i Oue Kirkegård på 75-årsdagen for nedskydning af britiske
flyvere.
Oktober
13. Kranselægning på Bislev kirke ved mindestenen for Flying Officer Niels Juul
Rysensteen Buchwald, der døde den 13. oktober 1943.
November
11. Markerer våbenstilstandsdagen.
Kranselægning ved mindestenen i Løgstør for Jørgen Chr. Jensen, der i 1917 blev
dekoreret med Victoria Cross.
14. Formandsmøde i DsS på Forsvars- og Garnisonsmuseet.
December
2. Dødsfald. Formand for 10. Regiments Soldaterforening, Ernst Simonsen.
3. Dødsfald. Oberst Holger Jørgensen.
11. Ernst Simonsens bisættelse.
12. Oberst Holger Jørgensens begravelse i Vennebjerg kirke.
24. Kranselægning ved De Danske Forsvarsbrødre på Wt/O Arthur John Dale’s, RAF
547Sqdn. grav
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Kranselægning på Århus Vestre Kirkegård for F/Lt Reginal James Allen, RAF 547
Sqdn.
Mindehøjtidelighed og kranselægning på Almenkirkegården, oberstløjtnant Jan
Johansen, Chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland.


BAL I DEN BORGERLIGE
Torsdag den 13. februar var vi til koncert med det 19 mands store Nibe
Blæserne under ledelse af Julian Rasmussen, inviteret af Staun Borgerforening.

Dirigent Julian Rasmussen og Nibe Blæserne

…..her i tyrolerafdelingen

Repertoiret var i bred forstand med marcher, valse, danske og
udenlandske viser, nutidens slagere, salmer, og serenader. Og så var der pause,
hvor man kunne købe øl og vand, kaffe, the og hjemmebagt kage.
Efter pausen var orkestret omklædt med tyrolerhatte og fortsatte med
tyrolermusik i allerhøjeste gear; det var lige ved, at vi dansede på bordene, en
meget, meget hyggelig aften med god underholdning.


Aflysning
Historikeren Jakob Kjærsgaards foredrag ”Den Røde Brænding” den 30. april om
danskere i allieret krigssejlertjeneste på D-dagen og ved invasionen i Normandiet 1944 er
aflyst.
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 232 (Juli-august 2020)
MEDDELELSER Nr. 233 (September-oktober 2020)
MEDDELELSER Nr. 234 (November-december 2020)
MEDDELELSER Nr. 235 (Januar-februar 2021)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 JUN 2020
01 AUG 2020
01 OKT 2020
01 DEC 2020

15 JUN 2020
15 AUG 2020
15 OKT 2020
15 DEC 2020

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

Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

AFLYST

22 APR 2020 – 10:00

Repræsentantskabsmøde

Formandskabet

Udflugt

Sydjyske

Foredrag

København

AFLYST

30 APR 2020 – 19:00

Foredrag

Nordjyske

AFLYST

30 APR 2020 – 19:00

Forårsudflugt

Fyn

Skydning

Midt- og Vestsjælland

Foredrag

Midt- og Vestsjælland

Skovsøgård, Slagelse

27 MAJ 2020 -

Skydning

Midt- og Vestsjælland

Sofiendalsskolen, Haslev

16 JUN 2020 – 19:00

Sommerudflugt

København

Sommerudflugt

Midt- og Vestsjælland

Frihedsmuseet, København

09 AUG 2020 -

Skydning

Midt- og Vestsjælland

Sofiendalsskolen, Haslev

11 AUG 2020 – 19:00

Skydning

Midt- og Vestsjælland

Sofiendalsskolen, Haslev

18 AUG 2020 – 19:00

Skydning

Midt- og Vestsjælland

Sofiendalsskolen, Haslev

22 AUG 2020 – 19:00

Julefrokost

Fyn

Dannevirke, Odense

11 DEC 2020 – 18:00

Gram

28 APR 2020 -

Karup

14 MAJ 2020 19 MAJ 2020 – 19:00

AFLYST

18 JUN 2020 -

Redaktionen afsluttet den 6. april 2020

Side - 32 - af 32

