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LANDSFORMANDENS JULEHILSEN
Kære medlemmer,
Året 2020 med Covid-19 vil overalt stå som et mærkeligt år, et vanskeligt år for
mange mennesker over hele verden. Rigtig mange er blevet ramt af sygdommen og dens
følger, mange virksomheder er blevet lukket eller hårdt ramt på økonomien, og mange
mennesker har mistet deres job.
I lyset af dette er konsekvenserne for vores forening naturligvis beskedne, men
de udgør dog en udfordring. En forening, hvis aktiviteter næsten udelukkende beror på
medlemmernes personlige fremmøde ved foredrag, ekskursioner, konkurrencer og
selskabeligt samvær vil være hårdt ramt, når myndighederne udsteder stærke
begrænsninger i adgangen til sammenkomster. Foreningen efterlever selvsagt
myndighedernes påbud og anbefalinger i enhver henseende.
Udviklingen i epidemien siden 11. marts i år har medført, at vi først måtte
udskyde afholdelsen af det årlige Repræsentantskabsmøde i april til afholdelse i oktober.
Men op mod det tidspunkt var reglerne blevet skærpet, og med den usikre udsigt
besluttede vi, at Repræsentantskabsmødet vedr. 2019 måtte afvikles sammen med mødet
for 2020 den 21. april 2021 i Odense.
Repræsentantskabsmødet står som foreningens centrale samlingspunkt og
grundlag for kredsenes arbejde, hvor foreningens resultater og planer drøftes i en
konstruktiv dialog mellem mødets deltagere. En sådan dialog nødvendiggør personligt
samvær.
De fleste af kredsenes aktiviteter måtte i 2020 aflyses eller udskydes. Det
svækkede selvsagt den sædvanlige kontakt mellem medlemmerne og bevirkede, at målene
med aktiviteterne ikke kunne opfyldes.
Det er mit – lidt optimistiske – håb, at 2021 vil bringe nye muligheder, således
at vi gradvis kan bringe os tilbage til mere normale forhold.
Tak til alle for at bidrage til det bedst mulige forløb i et vanskeligt år. Jeg ønsker
en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår for alle medlemmer og deres familier.
Mange venlige hilsener
Jens Erik Frandsen
Generalmajor
Landsformand
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KØBENHAVNS KREDS
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S.  2078 2624 
foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com Forretningsfører:
Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød  4976 1217 - :
brix.knudsen@mail.dk Kasserer: Major Bo Haugaard, Park Allé 192, 2605 Brøndby,
 5015 0390 - 
freefly@godmail.dk, Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen  4043
2361-  riemads@privat.dk

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om at
Svend Aage Hyldgaard
*2. august 1933 -  17. september 2020
er afgået ved døden. Svend Aage Hyldgaard var et af de medlemmer i Københavns Kreds,
som mødte meget flittigt frem til foredragsaftenerne. Det var tydeligt, at han nød de
mange gode indlæg om såvel militærhistoriske hændelser, som sikkerhedspolitik og
orienteringer om Forsvaret generelt. Svend Hyldgaard var en glad deltager, der også
frydede sig over det uforpligtende sociale samvær, som afslutningerne på
foredragsaftenerne bød på. Med sit stille, joviale og behagelige væsen var han et skattet
medlem.

Svend Hyldgaard

Han gav i reglen en venlig og anerkendende bemærkning efter et vel overstået
arrangement. Sidste gang Svend Hyldgaard var i vores midte var under et foredrag i januar
2020. Svend Hyldgaard havde som militær baggrund, at han i 1978 sluttede som kaptajn af
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reserven med funktion som næstkommanderende i et kompagni ved Fynske Livregiment.
På sin hjemegn, Hvidovre, var han gennem flere årtier et meget aktivt foreningsmenneske
med engagementer og var tovholder på mange planer. I FOUAT Københavns Kreds vil
Svend Aage Hyldgaard blive savnet.


Kredsen har modtaget underretning om at
Major Bengt Øjvind Laier
*21. april 1933 -  6. oktober 2020
er afgået ved døden.

Major Bengt Øjvind Laier

Bengt Laier var et gemyt med udprægede sportslige gener. Derfor var det ikke
så meget foredragsaftenerne, der trak for hans vedkommende, idet det primært var
Københavns Kreds pistolskydninger, han engagerede sig i. Bengt Laier var en særdeles habil
skytte og hjemtog især i sine lidt yngre dage en del præmier. Sidste gang han deltog på
Københavns Kreds’ landsskyttehold var i 2011, hvor kredsen i øvrigt vandt pokalen. Sidste
gang Beng Laier viste sig på skydebanerne var i 2013. Da lod han os øvrige skytter forstå,
at hans fysik nok ikke ville spille med mere, og at han agtede at trække sig fra disse
aktiviteter. Det blev så også sidste gang vi så noget til ham i FOUAT-sammenhæng i øvrigt.
Han var loyal over for kredsen og hængte på og støttede som medlem til det sidste.
Bengt Laier hørte til i kredsen af de venligste og rareste blandt mennesker; altid
et smil og altid en god, kammeratlig bemærkning. Bengt Laier sluttede sin militære karriere
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som major af reserven ved Sjællandske Livregiment. Inden for Hovedorganisationen for
Personel af Reserven i Danmark var han gennem flere år aktiv i redaktionen af
organisationens medlemsblad ”Reserven.” I anden foreningsmæssig forbindelse, nemlig
Det militære Læseselskab Rendsborg, var Bengt Laier også aktiv, idet han der var redaktør
af denne forenings blad ”Krigshistorisk Tidsskrift” i perioden 2006-2009. Vi i FOUAT
Københavns Kreds savnede hans deltagelse de senere år. Tilbage er nu kun minderne om
en rigtig god kollega.
Æret være Svend Aage Hyldgaards og Bengt Øivind Laiers minde.


Foredragssæson 2020-II – der ikke blev til så meget…
Det meste gik i udu.
I det seneste nummer af MEDDELELSER Nr. 234 kunne man under Københavns
Kreds læse om nogle meget sene annonceringer af seks aktiviteter, heraf fire foredrag, som
vi i kredsen mente, kunne gennemføres i månederne oktober, november og december.
Det er kredsmedlemmerne bekendt, at der kom hindringer i vejen. Det fik til
følge, at vi kun nåede at gennemføre foredragsaftenen med kontreadmiral Frank Trojahn
tidligt i oktober; nærmere omtale af dette arrangement nedenfor.
De fem øvrige arrangementer, vi havde på bedding, blev lagt i mølpose. I første
omgang kom Covid-19 til at spille første violin i foredraget om F-16 flyets 40 år i
Flyvevåbnets tjeneste, der var annonceret til gennemførelse med oberst Svend Hjort og
major Thomas Møller Kristensen på podiet. Den ene af de to foredragsholdere mente sig
nemlig smittet med virussen. Af den grund kunne det duet-foredrag, der var planlagt, ikke
gennemføres og måtte aflyses.
Som det er alle bekendt, blev forsamlingsfriheden atter engang indskrænket i
oktober. Det fik til følge, at de to øvrige kalendersatte foredrag måtte skrinlægges. Der var
tale om professor Peter Jakobsens foredrag om amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
efter præsidentvalget og generalmajor Michael Lollesgaards foredrag om Hæren 2020.
Endelig så led det påtænkte besøg ved det genåbnede Frihedsmuseum i
november samme skæbne af selv samme årsag. Der var næsten ingen ende på tristessen,
thi samfundets nedlukning kom til at ramme selveste Stiftelsesfesten den 10. december.
Det er så vidt vides første gang i FOUAT’s 129-årige historie, at Stiftelsesfesten ikke har
kunnet afholdes, pandemien i 1918-1920 samt besættelsesårene 1940-1945 medregnet.
Da det store bagtæppe hedder Covid-19 pandemi, er der kun trøst at hente –
så ringe den end er – i det gamle mundheld ”commune naufragium dulce”.
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Foredragssæson 2021-I
Kigger man på FOUAT’s hjemmeside, vil det af kalenderen nederst til venstre
på siden fremgå, at en række datoer er markeret for Københavns Kreds’ vedkommende.
De er alle anført som tentative. Det er fra den 21. januar og fremefter, at der vil være
mulighed for arrangementer i kredsen, hvis ellers det hele flasker sig. Aktiviteterne er
netop markeret som tentative. Sandheden er, at Københavns Kreds for nuværende (2.
december 2020) ikke har nogle endelige aftaler i stand ud over, at vi har lovning om lokaler
stillet til rådighed af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Vi tænker her i første omgang
på foredragsholdere til sæson 2021-I.
Hvis der kommer lettelse i restriktionerne fra politisk hold, vil
kredsmedlemmerne blive adviseret ved direkte e-mail fra mig med besked om hvad, hvor
og hvornår. Og hvis der bliver rundsendt udmeldinger af den art, vil tilsvarende beskeder
tillige komme til at figurere på hjemmesidens kalender. Man vil derfor som medlem altid
kunne holde sig orienteret om udviklingen, der forhåbentlig bliver god og kommer til at
følge lyset straks efter solhverv ved juletid.
Erling Flebbe


Foredrag om nordisk forsvarssamarbejde - NORDEFCO
Torsdag den 8. oktober holdt kontreadmiral Frank Trojahn, Chefen for
Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab, foredrag om nordisk
forsvarssamarbejde. I daglig tale omtales samarbejdet i engelske termer, altså Nordic
Defence Cooperation forkortet NORDEFCO.
Admiralen indledte med at nævne, at i
historisk perspektiv over det lange stræk har der
aldrig tidligere – ud over at Norge og Danmark
havde rigsfællesskab i næsten tre hundrede år,
sluttende i 1814 – været tale om noget
samarbejde de nordiske lande imellem, specielt
ikke med Sverige, som gennem århundreder har
været ærkefjenden.

Kontreadmiral Frank Trojahn
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I omhandlede kontekst regnes de nordiske lande at være Island, Norge, Sverige,
Finland og Danmark. Island er inde i varmen, også selv om landet ikke råder over sit eget
militær.
I moderne tid dvs. i det tyvende århundrede, men især efter den kolde krigs
afslutning, har der været gjort tiltag til samarbejde på forsvarsområdet de nordiske lande
imellem. Tre områder, hvor landenes forsvar har samordnet aktiviteter, var NORDAC,
NORCAPS og NORDSUP.
NORDAC, der stod for Nordic Armament Cooperation, blev oprettet i 1994. Formålet
var at man ønskede at opnå rationaliseringsgevinster i forbindelse med køb og udvikling af
forsvarsmateriel. Der blev faktisk gennemført en række tilløb m.h.t. fælles anskaffelser,
herunder helikoptere og U-både, men resultaterne var ikke spektakulære for at sige det
diplomatisk.
NORCAPS var det officielle forum for nordisk samarbejde i forbindelse med
uddannelse af soldater til fredsstøttende operationer (Peace Support Oprations (PSO)),
især for FN. Det samarbejde blev oprettet i 1997, og man gennemførte kurser og andre
former for træning i at udføre fredsstøttende operationer. Selv om man var under samme
paraply, blev uddannelsesopgaverne fordelt landene imellem. Således var Danmark
ansvarlig for uddannelse af militærpoliti samt det civile-militære samarbejde (Civil-Military
Cooperation (CIMIC)). Norge stod for kurser i logistik- og transport. Sverige havde til
opgave at uddanne stabsofficerer og endelig havde Finland ansvaret for uddannelsen af
observatører til FN.
I 2008 så et nyt samarbejdsforum dagens lys. Det drejede sig om Nordic Supportive
Defence Structures (NORDSUP). Meningen med NORDSUP var at give de nordiske landes
forsvar mulighed for at samarbejde på alle forsvarsrelaterede områder. Det var op til de
enkelte lande selv at vælge de områder, man ønskede at samarbejde inden for. Fra dansk
side var man specielt interesseret i samarbejde inden for havovervågning,
specialistuddannelser, transportfly og logistiske kapaciteter, øvelsessamarbejde og
øvelsesområder samt sanitetstjeneste.
Allerede året efter, 2009, blev alle hidtidige aktiviteter inden for nordiske militære
samarbejde slået sammen under ét i det, der i dag kaldes NORDEFCO. Formandskabet for
organisationen indehaves for tiden (2020) af Danmark og det varetages af
medlemslandene på omgang for et år ad gangen. I 2021 er det Finland, som tager over.
Strukturen i NORDEFCO samarbejdet fremgår af nedenstående.
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Processen i samarbejdet
er en biennal aktivitet, hvor
behov gøres op, vurderes og
undersøges Derefter holdes
projektbeskrivelserne op
imod mulige
samarbejdsområder.
Samtidigt med at man dyrker
nye mulige områder,
arbejdes der løbende med
monitering og optimering af
igangværende projekter.
Dermed sikrer man sig, at der
dels sker en ønsket
videreudvikling, dels sørger
man for, at der afrapporteres
om projektforløb og følger
fremskridt inden for disse.
Admiralen omtalte et stort projekt, der er oppe i tiden. Der er tale om anskaffelse af et
fælles uniformssystem til medlemslandene. Selvom der er mange forskellige behov for
camouflagemønstre, klimatilpasning og andre specifikke behov, der skal tilgodeses for de
enkelte værn henholdsvis lande, vil der dog i overvejende grad være så mange
fællesmængder i en uniformsproduktion, at det giver god mening at gå sammen om
fremstillingen.
Inden for NORDEFCO har man ingenlunde mistet pusten. Man tør godt kigge i
krystalkuglen og vove at spå om, at man fremover gerne ser organisationen udvikle sig til
et krisekonsultations forum.
Uden at gå på kompromis med det for Danmark og Norge eksisterende
NATOsamarbejde ser man gerne inden for NORDEFCO, at der kommer et tættere
transatlantisk samarbejde, primært med USA. Men i samme åndedrag blev der meldt om,
at NORDEFCO også gerne styrker samarbejdet med landenes europæiske
samarbejdspartnere inden for forsvarsområdet.
Også de baltiske lande vil – hvis ellers idégrundlaget udkrystalliseres i en realisering –
komme til at mærke en stærkere tilknytning til NORDEFCO landene.
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Alle NORDEFCO medlemslande er medlem af Arktisk Råd. En udløber af det er bl.a.,
at man i regi af organisationen arbejder på en fælles strategisk dialog om, hvorledes man i
forsvarsregi forholder sig til de sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer, som
internationale aktiviteter i et mere isfrit Arktis vil kaste af sig.
Inden for NORDEFCO er der i disse år, især inden for svensk militær, særlig politisk
bevågenhed. Der sker for tiden en ikke ubetydelig øgning af budgetterne til anskaffelse af
militært udstyr og styrkelse af det svenske forsvars personelmæssige ressourcer. Der blev
nævnt, at svenskerne holder et stadigt vågent øje med russerne. Ikke kun holder man øje
med dem, men i år og de kommende år sker der en væsentlig øgning i svensk
forsvarsopbygning, hvor tyngden næsten unilateralt peger mod øst.
Om det finske forsvar nævnte admiralen, at man dér ikke har afveget stort fra
forholdene under den kolde krig. Finsk forsvar er fortsat baseret på omfattende værnepligt
og relativt højt beredskab. Finnerne opfatter fremdeles russisk (tidligere sovjetisk) militær
som den primære opponent.
Alle de uønskede aktiviteter, der pågår i Cyberspace, i populære vendinger de truende
tiltag, som opleves på internettet, holder man også et vågent øje med i NORDEFCO. Det er
en kendt sag, at der dagligt via internettet bliver forsøgt at øve påvirkning på politikere og
offentligt styrede processer. Firmaer bliver sat under pres eller formeligt ”lagt ned” af
cyberkriminelle. Men også militære aktiviteter og kommunikationer er under permanent
trussel og bliver jævnt hen udsat for angreb. Dette er en udfordring, NORDEFCO arbejder
med og ønsker at udbygge forholdsreglerne imod med henblik på at øge landenes
modstandsdygtighed imod den slags uønsket indtrængen.
Selvom de nordiske landes industrier og især forsvarsindustrier i et globalt perspektiv
for størstepartens vedkommende ikke har stor tyngde, så er der dog nogle, der har
kapacitet til at hævde sig på det internationale marked. Admiralen nævnte, at svensk
våbenindustri evner at levere udmærkede og avancerede våbenplatforme. Han var her
inde på jagerflyet SAAB’s JAS 39 Gripen. Det var i relation til Danmark med i det indledende
kapløb om afløser for F-16. Det blev som bekendt ikke Gripen, der blev valgt, men at flyet
anses for at være et såvel moderne, kapabelt og effektivt samt prismæssigt
konkurrencedygtigt jagerfly afspejles i det faktum, at det er blevet eksporteret til en række
lande, herunder Brasilien. Det brasilianske flyvevåben havde sit første Gripen fly i luften
sidste år. Admiralen nævnte, at han havde haft lejlighed til at se Gripen flyet under en
demonstration for år tilbage. Han havde været kendelig imponeret, selvom han medgav,
at kendskabet til den slags våbenplatforme ikke netop ligger inden for hans særlige
kompetenceområder.
Foredragsholderen omtalte de genvordigheder, Covid-19 pandemien havde haft for
det danske formandskab i løbet af 2020. Det havde betydet, at mange af de planlagte
Side - 10 - af 20

møder havde måttet afvikles som virtuelle møder, altså som video-tele konferencer. Det
er en udmærket erstatning for reelle møder, men de afklaringer og fjernelse af småsten på
vejen, som man normalt får afklaret uden for mødelokalet i kaffe- eller frokostpauserne
for at få tingene til at glide, kan man helt enkelt ikke gennemføre virtuelt. Men på plussiden
var, at der var færre rejsedage og tilsvarende færre rejseomkostninger, som så kunne finde
god anvendelse til andre relevante formål.
Der var stor spørgelyst i spørgeperioden efter foredraget. Ingen tvivl om at de 26
medlemmer, der var mødt frem (ganske pænt fremmøde, Covid-19 pandemien taget i
betragtning), fik en interessant indføring i et emne, som man normalt ikke hører meget
om.
Erling Flebbe



Lidt om pistolskydninger i 2021
Københavns Kreds har fået de sidste aftaler i hus med en civil skytteklub, hvis
navn er meget lidt civil, nemlig Hjemmeværnsdistrikt IX` Skyttelaug. Klubben er
hjemmehørende på Hanebjerg Skyttecenter i Nordsjælland.
Københavns Kreds’ skytter kan derfor fra 2021 melde sig ind i skytteklubben. Vi
vil derfor efter en længere pause blive i stand til at genoptage vore skydninger som hidtil.
Skydningerne vil være underkastet De Danske Skytteforeningers love og bestemmelser.
Der vil være en række formalia, altså praktiske, administrative forhold omkring
indmeldelserne i nævnte skyttelaug, der skal overstås for den enkelte skytte. Det vil føre
for vidt at komme ind på de dele her. De medlemmer, som hidtil har været aktive
pistolskytter i kredsen, vil blive kontaktet af mig, for at vi kan få nævnte formalia bragt i
orden.
Vi tænker at starte skydningerne op i april og køre på med fem skydninger
inden sommerferien. Derefter er det, som hidtil, vores agt at fortsætte med fire skydninger
i det tidlige efterår.
Skulle du sidde og tænke, at det kunne da være, at det var noget for mig, så må
du endelig ikke tøve med at kontakte mig. Det gøres nemmest ved at ringe eller skrive en
e-mail. Se kontaktinformationer i indledningen under ”Københavns Kreds.”
For FOUAT som helhed vil vi genoptage landsskydningerne fra 2021.
Per Kristian Madsen
Kaptajn (pens.)
Skydeudvalgsformand FOUAT
og FOUAT Københavns Kreds
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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.
Covid-19-udfordringerne fortsætter og sætter fortsat vores aktiviteter på
”stand by”. Der er derfor ikke meget at berette om siden sidste nummer. Vi må nok se i
øjnene, at vores næste arrangement formentlig - og forhåbentlig - bliver
generalforsamlingen, som vi satser på at gennemføre ultimo februar eller primo marts
2021. I vil høre nærmere efter nytår.
Vedrørende kontingent for 2021 så vil vores kasserer, Søren Nør, skrive ud til
jer om indbetaling af kontingent 2021.
Ha’ en glædelig jul og et godt nytår. Pas fortsat godt på hinanden - både
sammen og på afstand - så vi alle kan tage fat på 2021 med godt humør og helbred.
Med venlig hilsen
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
Det er med stor sorg, at bestyrelsen for Fyns Kreds har modtaget meddelelsen
om, at vores medlem
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kaptajn Hans Jørn Westh-Hansen
den 21. oktober 2020 er afgået ved døden, 72 år gammel.

Kaptajn Hans Jørn Westh-Hansen

Hans Jørn var en stille og sympatisk mand som vil blive savnet i vores midte.
Afdøde var tidligere med i ledelsen i en familieejet datavirksomhed i Odense.
Virksomheden blev senere afhændet.
Hans Jørn Westh-Hansen har gjort tjeneste som sergent ved en mortérdeling i
Fynske Livregiment. Efter hjemsendelsen fortsatte hans militærkarriere ved
hjemmeværnet. Med stor dygtighed udførte han sine pålagte opgaver. Det førte til at Hans
Jørn blev tilknyttet staben som uddannelsesofficer ved Distrikt Nordvestfyn. Senere blev
han fungerende kompagnichef ved Odense-Dalum kompagniet og havde gode år i
Stabshjemmeværnskompagniet ved Totalforsvarsregion Syd og andre tillidsposter i
hjemmeværnet.
ÆRET VÆRE HANS JØRN WESTH-HANSENS MINDE.


Soldaterforeningsmad for voksne fynboer
Det kræver vist en dåbsattest af en vis tyngde, hvis man vil sidde med ved
bordet, når fynske kreds holder fester eller generalforsamlinger. For her er ”mormormad”
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i høj kurs, når retterne skal vælges. Og den elskede kok (og medhjælperne) på Dannevirkes
Soldaterhjem i Odense, står med begge ben solidt plantede i brun sovs, kartofler og liflige
stegeretter.

Dannevirkes Soldaterhjem i Odense. Rammen om Fyns Kreds’ møder og fester.

Se nu bare til vore generalforsamlinger siden 2007. Hvert år tilskriver
traditionerne, at der serveres Wienerschnitzel ”mit Alles”. Schnitzelen er stor nok til at
stikke snuden udenfor tallerkenen. Sic! Så står alle deltagerne på generalforsamlingen på
øverste trin af den kulinariske himmelstige! Nååeh, så var der lige afvigeråret 2009, hvor vi
blev spist af med kalvesteg.
Og før 2007 måtte vore medlemmer nøjes med sildemad, brunkål og ostemad.
Som vores afdøde forretningsfører Erik Lykke Petersen, pens. vicepolitiinspektør, altid
sagde: - At bryde traditionerne går slet ikke an!
Fra 1970’erne har der i danske soldaterforeninger været serveret mange gode,
danske retter: Gule ærter med flæsk og pølse, forloren skildpadde, skipperlabskovs, dansk
bøf, kogt torsk. På dessertsiden kan nævnes æbleskiver og solbærrom, og ikke mindst
desserternes evergreen, Risalamande.
Vi venter på, at næste generation i FOUAT Fyn vælger pizzaer og burgere.
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Sandstensrelief på facaden af Soldaterhjemmet.

Årets fynske ”aktivitetsfyrtårn”, julefrokosten
I skrivende stund, november 2020, ved vi endnu ikke, om vi kan fejre vores
elskede julefrokost på Dannevirke i Odense. Covid-19 er en ukendt størrelse. Jeg vil gerne
dele mine fynske julefrokostminder med jer. Årenes mest velbesøgte arrangementer. Altid
en festlig krølle på foreningsårets hale. Fast program, i hvert fald de sidste 17 år.
Indbydelsen i 2006: ”Bestyrelsen og Dannevirke har gjort alt, hvad der er muligt
for at skabe en helt eminent eftermiddag for dig og din ledsager. Selvfølgelig startende
med det pragtfulde jule-sulebord. Rammerne er lagt, og Dannevirke vil lægge sig i selen,
så ingen føler madsult! Vores julefrokost er efterhånden ”landskendt” på hele Fyn. Hvilket
betyder, at man dårligt kan fejre julen uden at have fået dette væld af oplevelser.
Traditionsrig julemad er et must. Julehygge er en pligt. Amerikansk lotteri er en
forventning. Og når snapsene er drukket, så bliver de gamle soldaterhistorier forbedrede,
så de fremstår som nye! Omkring 2006-2007 var der også tradition for underholdning.
2006 kom operasangerinde Eva Kramer, akkompagneret af Per Hüttel og gav os et par arier.
Året efter kom Per Hollinger og Ole Thrane og spillede på vikingelurer for os. Hvilket gav os
ekstra lyst til at plyndre julefadene!
Jeg ved ikke noget bedre, end når smilene tændes hos gamle officers- og
befalingsmandskammerater, når vi mødes i FOUAT. At føle den indforståede accept blandt
Side - 15 - af 20

sjælefrænder. Vore måltidsfællesskaber, hvor medlemmer og pårørende hygger sig
sammen.
FOUAT Fyns formand, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, udtrykte det så fint i en
mail for nylig: ”Mennesker er skabt sociale. Vi holder af at være sammen. Grine sammen,
hygge os sammen. VÆRE sammen. Vi savner at være sammen igen”.
Ved en af vore julefrokoster sang vi følgende vers på melodien ”Jens Vejmand”:
Hvem sidder omkring bordet
med god og dejlig mad?
Det er jo hele koret
som bænket er på rad.
Det er såmænd de samme
Der ses ved dette bord,
som mødes med de samme
de mødtes med i fjor!
Her medio november krydser vi fingre for, at FOUAT FYN kan fejre årets
julefrokost på Dannevirke med de samme, vi mødtes med i fjor!
Palle Christiansen
Sekretær

SYDJYSKE KREDS
Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 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

Et træls år
Corona-epidemien ødelagde stort set alle aktiviteter i 2020. Vi nåede lige
akkurat at holde generalforsamling på Skamlingsbanken den 11. marts, og på hjemvejen
kunne vi så over bilradioen konstatere, at Danmark stort set var lukket ned.
Vi måtte aflyse et arrangement på Sønderjyllands Senior Højskole i maj, men i
september lykkedes det at gennemføre et meget vellykket besøg på Politimuseet i Kolding.
På det her tidspunkt plejer vi at være langt med at forberede næste års
aktiviteter, men det giver ingen mening, når usikkerheden er så stor. Vi må derfor væbne
os med tålmodighed og håbe på, at det snart bliver bedre tider.
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Tristheden skal dog ikke hindre mig i at ønske kredsens medlemmer og deres
pårørende en glædelig jul og et godt nytår.


Vagtskifte
På den kommende generalforsamling i marts 2021 er formanden,
oberstløjtnant Hans Vedholm, og vores fremragende kasserer, major Knud Fabricius, på
valg for en toårig periode.
I 2020 blev vores forretningsfører, major Ole von Holck, valgt for en toårig
periode. På grund af hans sygdom er vi nødt til at finde en ny forretningsfører.
Da formanden overvejer at flytte til københavnsområdet for at være tættere
på sin søn og børnebørn, er der lagt op til, at vi skal finde en ny formand. Hvis det sker, vil
det gennemsnitlige intelligensniveau stige i København – mens det vil det også i Sydjyske
Kreds.
Efter seks år som formand kan jeg se tilbage på nogle gode år med fremragende
arrangementer og et dejligt samvær og kammeratskab med medlemmerne og deres
pårørende.
Nu må vi prøve på at finde løsninger, og jeg håber på, at alle medlemmer vil
bidrage til det.
PS: Medlemmerne vil blive løbende orienteret om situationen via mail.
Hans Vedholm
Kredsformand

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

F/O Niels Juul Rysensteen Buchwald og Sorte fredag den 13. oktober.
Sorte fredag var oprindelig den 13. oktober 1307, hvor den forgældede franske konge,
Filip den 4. (Filip den Smukke), sammen med paven arresterede alle riddere af den gejstlige
Tempelherreorden i Frankrig. Han anklagede dem for kætteri og udsatte dem for pinefulde
forhør, overtog deres besiddelser og brændte dem på bålet, så han nu var gældfri.
Tempelherrerne blev i 2007 renset for anklager om kætteri af pave Benedikt 16.
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Den 2. oktober 1944 indledte 2. canadiske division sin fremrykning nordpå fra
Antwerpen. Derpå fulgte den 6. oktober en hård kamp ved Woensdrecht, hvor målet for
den første fase var tyskerne, som var forstærket med Kampfgruppe Chill. Det kom til store
tab da canadierne angreb over det åbne, oversvømmede land. Silende regn, dødsfælder og
landminer gjorde fremrykningen meget vanskelig. Den 13. oktober, på det som blev kendt
som ”sorte fredag” blev Black Watch regimentet i den 5. canadiske infanteribrigade så godt
som udslettet ved angrebet. Calgary Highlanders fulgte efter med et mere vellykket forsøg,
og deres carrierdeling havde held til at erobre jernbanestationen ved Korteven.
Også på den 13. oktober 1944, ”Sorte fredag”, skulle RAF Eskadrille 222 på togt ind
over Holland, som stadigvæk var i tysk besiddelse. Squadron Leader H.C. Rigby DFC,
manglede en pilot. F/O Niels Juul Rysensteen Buchwald, der var dansk, men som flygtede
til England i 1942 og gik ind i RAF, meldte sig frivilligt.

F/O Niels Juul Rysensteen Buchwald

Buchwald tog afsted med sin sektion, som Rød 4, kl. 12:55 fra Merville flyveplads i
Frankrig i sin Spitfire IX L.F. (PT718ZD) for at angribe og bombe de stærkt befæstede
stillinger i landsbyen Schoondijke i Sluis kommune i Zeeland-distriktet i det sydlige Holland.
Han angreb først en tysk motoriseret kolonne på vej ind i landsbyen, derefter angreb
man bygningerne, hvor tyskerne havde søgt skjul, med 11 fuldtræffere, men efter det andet
angreb var Buchwald forsvundet. Han var styrtet, flyets vinge havde ramt en ladebygning
på en gård og var kuret ind i et træ. Den tililende gårdejer fandt den knuste Spitfire og den
døde Buchwald.


Side - 18 - af 20

Kranselægning i Aalestrup.
Den årlige kranselægning på Allehelgensdag for engelske og polske flyvere, var
grundet Covid-19 aflyst, men med en invitation til min kone og mig sammen med
menighedsrådsformand Lisbet Primdahl og næstformand Per Bisgaard blev vi fire i alt. Det
var lidt underligt i betragtning af, at vi normalt har været mere end 30 personer til denne
sammenkomst.

Fra kranselægningen


Nytårsgudstjeneste i Budolfi kirke
Den traditionsrige militære nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke er i år aflyst på grund
af Covid-19.


Boganmeldelse.
”Jeg vil leve” skrevet og oplevet af nordmanden Oscar Magnusson, på dansk ved
Annabeth Kruuse
Oscar Magnussons beretter om sine oplevelser i tysk koncentrationslejr, om
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ufattelige lidelser i fire år som straffefange under 2. Verdenskrig i den tyske Straflager
Sonnenburg i byen Sonnenburg (nu Slonsk på polsk) nær Küstrin, om massakren, hvor man
skød næsten 800 fanger og til sidst om hans rejse hjem til Norge, der tog ni måneder.
I dag er Straflager Sonnenburg fjernet fra jordens overflade. Efter anden verdenskrig,
hvor Polen mistede den østlige del til Rusland og fik det gamle land indtil floden Oder
tilbage, byggede man på samme grund et martyrmuseum, hvor hvert land, der havde haft
fanger i Sonnenburg, fik tilbud om at deltage. Danmark havde ikke reageret herpå, men for
dog at yde et bidrag søgte jeg Danmarks Samfundet om et Dannebrog, så man nu kan se
det danske flag sammen med de andre.
Den bog må I læse!
Glædelig jul og godt nytår
Franz Strehle
Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 236 (Marts-april 2021)
MEDDELELSER Nr. 237 (Maj-juni 2021)
MEDDELELSER Nr. 238 (Juli-august 2021)
MEDDELELSER Nr. 239 (September-oktober 2021)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 FEB 2021
01 APR 2021
01 JUN 2021
01 AUG 2021

15 FEB 2021
15 APR 2021
15 JUN 2021
15 AUG 2021

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Da der p.t. ikke er programsat aktiviteter i kredsene, henvises til FOUAT’s
hjemmeside og til direkte meddelelser fra kredsene herom.

Redaktionen afsluttet den 4. december 2020
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