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REPRÆSENTANTSKABSMØDET UDSAT 

 

På baggrund af udviklingen i COVID-19-situationen har jeg besluttet at udskyde 
vort repræsentantskabsmøde, som skulle have været afholdt i Odense onsdag den 21. april 
2021, til onsdag den 6. oktober 2021. I håbet om, at alle er raske og ved godt mod, sender 
jeg de bedste hilsener.  

Jens Erik Frandsen  
                                                                                                                                                   Generalmajor  

                                                                                                                                                     Landsformand 
 

INFLUENZA OG COVID-19 

 

Befolkningen i Danmark har prøvet det før.  

Hele verdens befolkning har prøvet det før. Det, jeg her hentyder til, er 

naturligvis pandemien.  

Covid-19 er betegnelsen for den virussygdom, vi alle døjer med for tiden. 

Dengang — altså 1918–1920 — var der tale om det, der fik betegnelsen ”Den spanske 

Syge.” 

I dag ved vi, hvad det er, der plager os. Det havde man ikke nogen klar og tydelig 

fornemmelse af for lidt over hundrede år siden. Blot var man ret sikre på, at mareridtet 

skyldtes noget, som var mindre end de dele, man kunne observere i et almindeligt 

mikroskop. I perioden 1918–1920 var der mellem 15.000 og 18.000 danskere, der mistede 

livet på grund af influenzaen. Med en daværende befolkning i Danmark på lidt under 3 

millioner borgere var der tale om en dødsrate på noget, der lå omkring 0,5 og 0,6 procent! 

Der er mange kilder, der redegør for, at Den spanske Syge især gik ud over 

yngre mennesker. Det pudsige i det stykke er, at FOUAT som forening i samme periode 

havde en ikke ubetydelig medlemsfremgang, fra 630 medlemmer i 1918 til 715 i 1920. 

FOUAT’s egne kilder melder ikke noget om, at nogle af foreningens medlemmer blev ofre 

for sygdommen; det skønnes usandsynligt, at alle skulle være gået ram forbi. Men selv om 

mange potentielle medlemmer kunne være bukket under, var der under Første 

Verdenskrig en betydelig medlemstilstrømning, en fremgang, der ikke mindskedes af, at 

Den store Krig terminerede i 1918, tværtimod. 

Her på siden kan man se Sundhedsstyrelsens plakat fra oktober 1918. Det er 

lidt forunderligt at læse myndighedens opslag om Influenzaen (Den spanske Syge). Det 

mærkværdige er, at når man ser bort fra råd nummer 2 i det dusin gode leveregler, man 

dengang bad befolkningen om at følge, ser det ud som om, der nu her hundrede år senere 

ikke er så meget nyt under solen. 
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Kilde: Plakaten lånt fra Sundhedsstyrelsen.dk 

                                                                                                                           Erling Flebbe 

 

 
 

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  

generalmajor Jørgen Sverker Nilsson K1 

*15. februar 1938 -  22. december 2020 

er afgået ved døden. 

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
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Jørgen Sverker Nilssons indsats for Foreningen af Officerer uden for aktiv 

Tjeneste (FOUAT) blev ydet fra landsformandsstolen. I ikke mindre end 10 år, fra 2004 til 

2014, stod han ved roret. Sverker – alle medlemmer kendte landsformanden under det 

navn – måtte trække sig, fordi han erkendte, at et svigtende helbred ikke længere tillod 

ham at blive på posten.  

Sverker lod sig ikke let kue. Han havde gennem årene været en habil 

pistolskytte. Så sent som i eftersommeren 2013 hængte han på endnu, og man kunne 

opleve ham blandt Københavns Kreds’ skytter til skydningerne på Sjælsø Skydebane. Han 

var en glad skytte og trivedes i omgangen med de øvrige skytter på skydebanerne, de dage, 

han havde mulighed for at deltage. 

Under sin formandsperiode kunne Sverker stikke en flot fjer i hatten i og med, 

at han kunne oprette en ny ”Midtjyske Kreds” i Karup med oberst Michaël Svejgaard som 

kredsformand. En tidligere kreds med samme navn var blevet nedlagt i 1991, fordi enheder 

fra Hæren var rykket ud af Aarhus samme år. Dermed forsvandt medlemsgrundlaget dér, 

og kredsen lukkede ned. Men nu, i 2006, genopstod kredsen i Karup med oberst Michaël 

Svejgaard som formand.  

 

 

Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson  
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t.v. i billedet og  
oberst Michaël Svejgaard i 2006. 

Foto: FOUAT 

 

Det er et besynderligt sammentræf, at Sverker og oberst Michaël Svejgaard 

begge afgik ved døden i december 2020 med bare 8 dages mellemrum. 

Sverker var et meget hyggeligt foreningsmedlem. Han var meget nem og 

behagelig at omgås. Men man skulle ikke tage fejl af den milde og omgængelige 

væremåde, for når der var behov for det, mægtede han at træffe gode beslutninger og så 

til, at de blev eksekveret. Sverker vil blive savnet.   

Æret være generalmajor Jørgen Sverker Nilssons minde. 

                                                                                                                                                    Erling Flebbe 
                                                                                                                                                      Kredsformand 

 
 

Foredragssæson 2021-I  

Der er indtil videre ikke lyse udsigter for forårets foredragssæson i Københavns 

Kreds. 

Med baggrund i statsministerens udmelding den 28. januar 2021 kan det have 

lange udsigter med hensyn til genåbning af kredsens aktiviteter. 

 Vi må væbne os med tålmodighed.  

Skulle der komme lettelse i restriktionerne, vil parolen være den samme, som 

det, der blev oplyst i MEDDELELSER Nr. 235, nemlig at kredsmedlemmerne vil blive 

adviseret ved direkte e-mail besked fra mig, hvor jeg vil give oplysning om, hvad vi i 

bestyrelsen pønser på.   

Som meddelt i Nr. 235 vil der også blive lagt besked op i vores hjemmesides 

kalender.  

Vi håber da på det bedste.  

Og da den 1. marts jo er første dag i foråret i henhold til almanakken, kunne 

man håbe på, at der med forårets komme bliver mulighed for at løsne Corona-

spændetrøjen en smule.  

Lige som foråret er det, er håbet lysegrønt.                                        Erling Flebbe 
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Lidt om pistolskydninger i 2021 

Københavns Kreds ser frem til at genoptage skydningerne i indeværende år i 

nye civile omgivelser på Hanebjerg Skyttecenter. 

Skydningerne vil dog først blive genoptaget efter sommerferien så vi er sikre 

på at alle er fuldt vaccineret. De 5 skydninger i foråret er derfor annulleret. 

Landsskydningen skal først og fremmest gennemføres. Kredsens øvrige skydninger 

forsøges gennemført ved tildeling af flere skydedage. 

Indmeldelse i Hjemmeværnsdistrikt IX´ Skyttelaug vil fortsætte uændret. Der vil blive 

tilsendt en vejledning til alle skytter. 

Du er stadig velkommen til at kontakte mig såfremt du kunne tænke dig at være med som 

skytte. Er du i tvivl så kom og besøge os på en af vores skydedage. Du vil blive taget godt 

imod også selv om det ikke var noget for dig.  

                                                                                                   
Per Kristian Madsen  

                             Kaptajn (pens.) 

                                                                                                           Skydeudvalgsformand FOUAT      
                                                                                                          og FOUAT Københavns Kreds 

 

 
 

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, 
 

Situationen for foreningslivet i Danmark har fortsat trange kår. Coronaen raser 

stadig, og landet er foreløbig lukket ned til 1. marts. Personligt tror jeg ikke, at 

forsamlingsrestriktionerne ændres så meget, at vi kan mødes på denne side af påske. Vi 

skal nok hen i maj måned, før vi kan genoptage vores aktiviteter – og den første aktivitet 

vil være at gennemføre vores generalforsamling.  

Landsledelsen har – henset til landets ”undtagelsestilstand” – besluttet, at det 

årlige repræsentantskabsmøde først gennemføres 6. oktober. Dette betyder, at vi ”blot” 

skal have gennemført vores generalforsamling inden 15. august, da Landsledelsen skal 

have kredsenes referater af generalforsamlinger senest 1. september. 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Vi i bestyrelsen har også udskudt vores bestyrelsesmøde indtil videre, så jeg 

kan derfor heller ikke løfte sløret for kredsens aktiviteter i 2021, men vi håber meget på at 

gennemføre den årlige sommerudflugt, ligesom pistolskydningerne forhåbentlig også vil 

kunne gennemføres hen over sommeren. 

Så meget for nu – husk at betale kontingent for 2021. Holger Janns har på 

kassererens vegne den 7. januar sendt jer en mail med opkrævningen. 

Pas fortsat godt på hinanden - både sammen og på afstand – jeg håber meget 

på, at vi kan ses til generalforsamling i maj.  

 

De bedste hilsener 
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 

 

MEDLEMSPORTRÆT 

Seniorsergent Gert Riber Schultz er blevet beæret med Den Kongelige 

Belønningsmedalje i Sølv tildelt ham af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 

Anerkendelsen fik Gert, fordi han har været ansat 40 år i samme private firma og under 

samme ansættelsesmyndighed. Belønningsmedaljen blev bevilget i forbindelse med, at 

han gik på pension den 31. december 2020. 

Med en uhøjtidelig tilgang til sagen, fastslog Gert Riber Schultz:  ”Jeg har 

såmænd bare fået medaljen for at passe mit arbejde!” De 40 års trofasthed har han udvist 

overfor el-installationsvirksomheden Semco, hvor han blev ansat i 1980 - blot med lovning 

på 14 dages til 3 ugers ansættelse. Det blev til meget mere end det. Da Semco blev købt af 

Bravida i 2003, fulgte Gert med på lønningslisten. Gert: El-installationsbranchen er 

spændende, og udviklingen er gået stærkt. Det har jeg nydt at være en del af i så store 

firmaer som Semco og Bravida. 

Blev Telegrafsoldat 

 Med Gert Riber Schultz’ interesse for teknik og elektronik var det helt naturligt, 

at han kom til at gøre tjeneste hos Jydske Telegrafregiment på Langelandsgades Kaserne i 

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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Aarhus. Herfra blev han hjemsendt som seniorsergent. 1980 blev han tilknyttet Forsvarets 

Mønstring, som udløste hyppige genindkaldelser. Også her viste Gert Riber Schultz sin 

trofasthed. Han fortsatte denne tjeneste op til 2012. Hele 32 år! 

 

 

Seniorsergent Gert Riber Schultz (Privatfoto) 

  

 I mange år har han været medlem af Hovedorganisationen for Personel af 

Reserven i Danmark. I 2007 kom Gert også med i FOUAT, Fyns Kreds, hvor han i en periode 

frem til 2015, var med i bestyrelsen.  

Gert, en af vores stærkeste pistolskytter 

 Da Fyns Kreds’ skydeleder Ronald Magnussen skulle afløses i 2014, tog Gert 

Riber Schultz over - en stilling han stadig beklæder. 



Side - 10 - af 18  

  

 Gert er en af vores stærkeste pistolskytter i Landspræmieskydningen i hård 

konkurrence med vores øvrige dygtige pistolskytter, og han har opnået mange flotte 

placeringer og præmier.  

 Tillykke med Den Kongelige Belønningsmedalje. På medaljens bagside står der 

”FORTJENT”. Det passer godt på dig, Gert! 
Palle Christiansen 

                                  Sekretær 
 

 

SYDJYSKE KREDS  

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder  
 2010 2911 -  hans.vedholm@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 

Det er umuligt at afholde generalforsamling inden den 10. marts, som 

vedtægterne for vores forening foreskriver på grund af corona-restriktionerne. 

Men vi har styr på tingene. Formandens beretning udsendes til kredsens 

medlemmer sammen med det reviderede regnskab, der har et overskud på knap 4.000 kr. 

og har en egenkapital på over 16.000 kr. 

Vi har et vigende medlemstal, og i Kredsen må vi virkelig se i øjnene, om der er 

mulighed for at fortsætte aktiviteterne. Det skal vi diskutere på den førstkommende 

generalforsamling. 

Her er formand og kasserer på valg. Vores bundsolide kasserer, major Knud 

Fabricius, er villig til genvalg, mens formanden, oberstløjtnant Hans Vedholm, gerne vil 

afløses, da han overvejer at flytte tilbage til København. 

Vi skal også finde en afløser for afdøde forretningsfører, major Ole von Holck. 

Det arbejder vi på, men indtil der er fundet en løsning, fungerer formanden som 

forretningsfører. 

 

 

Dødsfald - Ole von Holck 1942-2020, 

Den 7. december mistede vi vores meget idé- og initiativivrige forretningsfører 

major Ole von Holck, der var forretningsfører fra 2006 og indtil sin død. 

mailto:hans.vedholm@gmail
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Major Ole von Holck 

 

Ole blev født den 19. november 1942 som søn af en major, der boede på 

Haderslev Kaserne. Ole har fortalt, at da han mange år senere kom til Slesvigske 

Fodregiment i Haderslev fik han kontor i sit gamle børneværelse. 

Han forlod Hæres Officersskole som premierløjtnant fra Klasse Krogh i 1966 

efter at have været menig, sergent og løjtnant af reserven hos 7. Regiment i Fredericia. 

Ole blev major i 1976 og havde mange forskellige stillinger hos Kongens Jyske 

Fodregiment. Han høstede megen hæder for sin indsats som stabsofficer, for han var god 

til at analysere og komme med forslag til løsninger. Det kom især regimentets 

reserveofficerer til gode, når de årlige sommerkurser skulle planlægges og gennemføres, 

for kurserne var både nyttige i praksis og båret af et ægte engagement og en idérigdom, 

som medførte et højt humørniveau og medvirkede til det gode kammeratskab, der altid 

har været en del af Kongens dna. 

Ole var altid på forkant, når det gjaldt ny teknik. Han lavede fremragende fotos 

og videoer, og han var meget interesseret i musik, teater og litteratur. Han spillede selv 

klaver, og han elskede at formidle glæden over det hele til andre – ikke mindst til sine 

børnebørn 

Ole var udsendt til Cypern i tre omgange og senest i 1991. I den forbindelse 

lavede han et barn på mig, der var redaktør af Andelsbladet og tæt på landbrugets 
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organisationer. Ole mødte op på mit kontor og fortalte, at han som messeofficer skulle 

arrangere en ”dansk” frokost for de andre udenlandske officerer i missionen. Så han havde 

brug for rød/hvide duge og servietter, flag og naturligvis de typiske danske føde- og 

drikkevarer, der hører til en frokost. 

Jeg havde hørt om, at Landbrugets Afsætningsudvalg havde og udsendte nogle 

såkaldte ”ambassadørpakker”, og jeg kendte de rette folk i Afsætningsudvalget, som jeg 

ofte og gerne samarbejdede med, men jeg var lidt loren ved situationen. Men Ole 

overbeviste mig om, at en sådan gestus ville blive opfattet som meget positiv af de andre 

landes repræsentanter og dermed være til stor gavn for Danmark og ikke mindst dansk 

landbrug og dets renommé. 

Jeg lovede ikke noget, men sagde, jeg ville forsøge. Og så skete miraklet: Det 

blev et ja til en ambassadørpakke til Cypern, men med en stille tilføjelse: ”Det skal du ikke 

prøve på en anden gang!” 

Varerne kom rettidigt frem til Cypern, men så opstod der er problem. Ole havde 

annonceret, at der skulle startes med marinerede/hvide sild, men i pakken var der kun 

karrysild. Men det generede ikke Ole. Han satte bare køkkenpersonalet i gang med at vaske 

karrysildene rene, så de så ud som marinerede sild. Sådan ordner man den slags 

småproblemer med lidt opfindsomhed og en virketrang, som altid kendetegnede ham. 

Ole lod sig pensionere som 52-årig i slutningen af 1994. Han tegnede en 

rådighedskontrakt og gjorde tjeneste som reserveofficer i blandt andet Hærens Operative 

Kommando i det nyoprettede Presse- og Informations Center, PIC. Han tilsluttede sig også 

Hjemmeværnsflotille 135 i Kolding, og han opnåede at få 25-års tegnet for god tjeneste 

som gast samt en masse gode kammerater i flotillens seniorgruppe. 

Ole var igennem et længere sygdomsforløb, og fra april og til sin død lå han i 

en hospitalsseng i sit hjem i Taulov, hvor han blev passet af sine gæve kone Anne Grete. 

De blev gift den 10. december 1966 i Herslev Kirke, og Ole blev bisat fra samme 

kirke den 10. december 2020 ved en smuk ceremoni. Der var kranse, dekorationer og 

blomster ned gennem kirken, i sidegangene og i vinduerne. Blandt deltagerne var – det var 

svært at genkende alle med mundbind – general Ole Kandborg og oberstløjtnant Asbjørn 

Bruun Kristensen fra Klasse Krogh, oberst Leif Nielsen fra Haderslev, majorerne K.F. Nielsen 

og Kurt Hermann fra Kongens, kammerater fra Flotille 135 og FOUAT-medlemmer samt 

naturligvis familien, venner og bekendte. 

Ole var en god soldat, en dygtig officer, retlinet, fyldt med godt humør og med 

en positiv indstilling til livet og de mennesker, han mødte på sin vej. 

Æret være major Ole von Holcks minde. 
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Dødsfald - kaptajn Albert Eduard Højgaard Jensen 1926-2020 

Den 31. december døde kaptajn Albert Eduard Højgaard Jensen. Han blev 94 

år og nåede ikke at være et aktivt medlem i vores kreds. Hans søn er oberst Bjarne 

Højgaard, der i dag er slotsforvalter på Fredensborg. 

Albert var landmandssøn, men efter aftjent værnepligt blev han grebet af livet 

i hæren. Han blev officer og tilknyttet Slesvigske Fodregiment i Haderslev, og her bevarede 

han en tilknytning i hele sit liv. Han uddannede sig som kørelærer og motorsagkyndig, og 

han bosatte sig i Christiansfeld, hvor han blev en institution. 

Han var foregangsmand, da man etablerede og indviede Grænsemuseet i 1995 

som fejring af 75-året for Genforeningen. I Christiansfeld er der et halkompleks, der hedder 

”Cuben”. Lokalt taler man om ”Albert Hall”. 

Han var også gennem mange år en efterspurgt guide i den historiske by 

Christiansfeld, som er blevet godkendt og optaget på UNESCO’s liste over mindeværdige 

og bevaringsværdige steder. 

Albert var kanonmand på 106 mm dysekanon. Han døde stille og roligt på 

plejehjemmet nytårsaften til bulder og brag. Det må have glædet den gamle kriger. 

 

Æret være kaptajn Albert Eduard Højgaard Jensens minde. 

 

 

Sønderjyske Kreds 

Sønderjyske Kreds blev oprettet i Tinglev den 16. januar 1921. Den virkede 

indtil 1970, da medlemstallet var dalet til nogle ganske få. 

Landsformanden, oberst Folmer Pedersen, fik aktiveret officerer i Fredericia 

under ledelse af oberstløjtnant Richard Dornonville de la Cour til at bistå, og Sønderjyske 

blev en del af Sydjyske Kreds. 

Da jeg i efteråret overtog Kredsens arkiv fra min fantastiske forretningsfører 

Ole von Holck, faldt jeg som noget af det første over den fyldige beretning, der var om 75-

års jubilæet i 1996, der blev markeret på Haderslev Kaserne med en festmiddag. Halvdelen 

af medlemmerne mødte op med damer i Gottorp-salen. Garnisonskommandant oberst Leif 

Hommel Nielsen var selvfølgelig indbudt som gæst sammen med sin hustru. Det samme 

var landsformanden, general N. Aa. Rye-Andersen. 
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Den tre-retters menu med tilhørende vine med efterfølgende kaffe og cognac 

og musik kostede hver deltager 160 kr., da kredsen havde modtaget tilskud fra 

hovedforeningen og fra Zeilaus Fond. Den legendariske major Theodor Cizeck von Zeilau 

var foreningens første formand. Formanden på jubilæumstidspunktet, var major Ib 

Frisenvang, som jeg desværre aldrig har mødt. Der var nedsat et festudvalg, hvor Jette 

Aakerlund gift med major Carl Frederik Aakerlund var en drivende kraft. 

Så sidder man her 25 år efter og tænker nostalgisk tilbage på 1996. Jeg ville 

gerne have markeret 100-året. Men i disse tider kan man jo tænke og planlægge alt muligt, 

men man kan jo ikke træffe nogen form for aftaler. Men 100-året for Sønderjyske Kreds er 

ikke glemt. Når vi får mulighed for at holde generalforsamling, så er det min tanke, at vi vil 

gøre den til noget særligt, så jeg tror, det vil blive på Grænsekroen, hvor vi tidligere har 

holdt generalforsamling. Det vil kredsens medlemmer høre mere om.  

Jeg har det meste af mit liv levet af at skrive. Men jeg har aldrig lært at digte og 

skrive på vers. Jeg har heller aldrig lært at beherske et musikinstrument. Jeg beundrer de 

mennesker, der kan den slags, så her følger daværende formand major Ib Frisenvangs 

introduktion til festlighederne i 1996: 

 

”Jubilæum – det er derfor Sydjyske fester. 

Jeg vil først på Kredsens vegne byde velkommen til vore gæster. 

Vor høje landsformand general Rye-Andersen – rejst over både Sjælland og Fyn. 

Og chefen for Slesvigske Fodregiment oberst Leif Nielsen – har residens her i byen. 

Men velkomsten gælder naturligvis også deres gemalinder 

- et anderledes udtryk som jeg lige står og finder på 

fordi jeg lægger op til – og alle medgiver mig – 

at vi får en festlig aften, hvor ingen kan undgå at more sig. 

Vigtigst er, at kredsmedlemmerne og damerne er mødt talrigt frem. 

Jeg ved slet ikke, hvad i alverden vi skulle have stillet op uden dem. 

Så de bydes ligeså velkommen her – under hornmusikkens tonen 

for i aften skal alle være med til at sætte kronen 

på værket, som skal fejre trekvart århundredes glæder 

for officerer fra dengang Sønderjyske – nu Sydjyske – tjenestesteder. 

Når jeg har sat mig ned igen efter denne bravade, 
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er der to, der endnu en gang vil blæse os et langt stykke – og vi er glade 

for Henrik Rønnow og Kenneth Pultz Stenum fra regimentsmusikken 

kom med et festligt indslag, men nu lukker de altså straks butikken. 

Og så kan vi rigtig tage os for af maden og vinen på bordet. 

Og jeg ved, at oberst Nørgaard, når tid er inde, vil ta’ ordet. 

For han er vores toastmaster – det kan han i rigeligt mål. 

Fat glasset – hils – velkommen – SKÅL.” 

 

 

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  

 
Dødsfald 

Foreningen har modtaget underretning om at  

oberst Michaël Frederik Svejgaard R1 

*9. april 1944 -  14. december 2020 

er afgået ved døden. 

Oberst Michaël Frederik Svejgaard er blandt venner kendt under flyvernavnet 

SES. Som det fremgår andet sted i dette nummer af MEDDELELSER, var SES i 2006 

ankermanden i forbindelse med revitaliseringen af FOUAT’s Midtjyske Kreds. 

Kredsen havde fra foreningens start i 1891 haft domicil i Århus, men med 

Vestre Landsdelskommandos udflytning fra byen først i 1990’erne forsvandt det 

medlemsmæssige grundlag, og konsekvensen var en nedlukning. SES’ tiltag med at vække 

den til live i Karup var lidt af et sats. Sagen var den, at man i Karup havde og fortsat har en 

ganske aktiv officersforening, der gennem mange år har stået for kulturelle og sociale 

aktiviteter for officerer, aktive såvel som pensionerede, i selve Karup området. Selvom 

Karup i 2006 lå centralt placeret mellem Holstebro, Skive og Viborg garnisoner, viste det 

sig ikke muligt at konkurrere med de stedlige foreninger. Enden af den historie blev, at 

FOUAT’s Midtjyske Kreds atter måtte dreje nøglen om. Det skete i 2016.  
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SES under feltarbejde med lokalisering af bygninger og fundamenter 
 tilknyttet Luftwaffes jagerluftforsvar i Danmark under besættelsen. 

Billedet er fra 2010. 
(Foto: Nordjyske) 

SES, der var uddannet jagerpilot, interesserede sig indgående for den del af 

historien, der handler om det tyske jagerluftforsvar af luftrummet over det besatte 

Danmark i 1940-45. SES arbejdede med sagen resulterede i flere udgivelser, hvori han har 

skildret Luftwaffes organisation af dennes aktiviteter. Han beskrev også det dertil knyttede 

materiel og udstyr. Ligeledes fik han i detaljer givet fremstillinger af den omfattende 

infrastruktur, der blev konstrueret og bygget for at understøtte forehavendet. Med henblik 

på netop stedfæstelse og ”genopdagelse” af mange af de nævnte infrastrukturarbejder, 

har SES rejst landet tyndt gennem mange år.  

Efter afviklingen af Midtjyske Kreds lod SES sig indskrive i Nordjyske Kreds, hvor 

han var medlem til det sidste. 

Æret være SES’ minde. 
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Påtænkte arrangementer i 2021 
 
Vi arbejder med følgende planer i håbet om, at Corona gør det muligt: 

• Generalforsamling 2019 og 2020, hvor vor forretningsfører har noget glædeligt i 
ærmet. 

• Besøg på Løkken Bryghus, rundvisning af brygmester Kent Boalth. 

• Besøg ved Jægerkorpset. 

• Besøg på museet Godthåb Hammerværk, rundvisning ved Per Bendixen. 

• Besøg ved dansk producent af vin i Midtjylland. 

• Måske besøg på Terma A/S i Grenå.               
Franz Strehle 

 

”FORSVARSDEBATTEN” – hver onsdag 

 

 
 

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og 

sikkerhedspolitiske organisation, som gennem sine forskellige medlemsorganisationer har 

ca. 75.000 medlemmer. FOUAT er medlem af Folk & Sikkerhed, og vore medlemmer har 

derfor adgang til at deltage i aktiviteter og modtage informationer, som udbydes af Folk & 

Sikkerhed. 

I januar 2021 iværksatte Folk & Sikkerhed et nyt projekt, "Forsvarsdebatten", 

med det formål at skabe et forum, hvor alle med interesse for forsvarspolitiske emner en 

gang om ugen – onsdag aften - kan mødes og diskutere et specifikt emne. Forsvarsdebatten 

lægger op til, at alle har mulighed for at indgå i debatten, således at der kan skabes en 

interessant samtale om emnet. 

På https://folkogsikkerhed.dk/ findes oplysninger om planlagte temaer, og 

hvorledes man kan deltage i denne aktivitet. Oplysninger herom vil også løbende kunne 

findes på FOUAT’s hjemmeside https://wp.fouat.dk/ (menuen til venstre under "Links" og 

derefter under ”Links” til Folk & Sikkerhed i højre kolonne). 
Den 10. februar, kl. 20:00 er temaet Søværnets fremadrettede opgaver ved 

Anders Puck Nielsen, militæranalytiker ved Center for Maritime Operationer på 

Forsvarsakademiet. 

https://folkogsikkerhed.dk/
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Den 17. februar, kl. 20:00 er temaet Terror: Globale udfordringer for Danmark 

ved Torben Toftgaard Engen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier, 

Københavns Universitet. 

Den 24. februar, kl. 20:00 er temaet De hybride trusler mod Danmark: 

Forsvarets rolle ved Jeanette Serritzlev, militæranalytiker på Forsvarsakademiet.   

 

 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 237 (Maj-juni 2021) 01 APR 2021 15 APR 2021 

MEDDELELSER Nr. 238 (Juli-august 2021) 01 JUN 2021 15 JUN 2021 

MEDDELELSER Nr. 239 (September-oktober 2021) 01 AUG 2021 15 AUG 2021 

MEDDELELSER Nr. 240 (November-december 2021) 01 OKT 2021 15 OKT 2021 

  

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 
 

Da der p.t. næsten ikke er programsat aktiviteter i kredsene, henvises til FOUAT’s 

hjemmeside og til direkte meddelelser fra kredsene herom. 

 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense V (Højstrup) 06 OKT 2021 - 10:00 

    

  

 
                                                       

                Redaktionen afsluttet den 4. februar 2021 

https://pure.fak.dk/da/persons/jeanette-serritzlev(8490a146-9b84-4b2b-a9ed-4320e6fc4c59).html

